
CONGRESSO NACIONAL 
47.a LEGISLATURA l.a SESSAO LEGISLATIVA 

ANAIS DO SENADO 
8l.a A 94.a SESSõES 

-
I 

\N. SEN. BRASíLIA P. 2133-2480 19/15 JUN 1983 

3ENADO FEDERAL SUBSECRETARIA DE ANAIS 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII - N• 063 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 81• SESSÃO, EM 
I' DE JUNHO DE 1983 

LI- ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

Encaminhando informaçõ_es 
prestadas pelo Ministério das Re
lações Exteriores, em atendimento 
ao Requerimento n"' 627 (83, de au
toria do Sr. Senador Itamar Fran
co, formulado com o objetivo de 
instruir o estU.á6 do Projeto de De
creto Legislativo nll 11/82. 

1.2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado nQ 
112, de 1983, de autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, que altera 

1 a redação do § 1"' do art. 478, da 

SUMÁRIO 
ConSO!ídação das Leis do Traba
lho, para o fim de garantir direito à 
indcnização ao trabalhador despe
dido sem justa causa antes de com
pletado um ano de serviço. 

1.2.4 - Requerimentos 

N9 683f83, de autoria do Sr. Se
nador Mauro Borges, de convo
cação do Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, para Prestar infor
mações sobre a retenção, por cerca 
de 2 meses, de aviões líbios em ae
roportos b'rasileiros e as impu:. 
cações decorrentes nas relações 
BrasiljUbia. _ 

N'1 684/83, de autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, solicitando 
o desarquivamento do Projeto de_ 
Lei do Senado n9 78, de 1982. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR MU/1/LO BADA-
Rô _,. Hístórico do andamento, no 
Senado, do Projeto de Lei da Cá~ 
mara n'1 25/80, que define cOmo 

crime contra a segurança nacional 
a manutenção de depósito em moe
da estrangeira no exterior, tendo 
em vista a declaração feita pelo De
putado Epitácio Cafeteira sobre 
procrastinaçào que ,estaria havendo 
em sua apreciação no Senado. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA -Considerações sobre de
claração feita pelo Senhor Presi
dente da República, na teleVisão, 
no programa "O Povo e o Presi
dente", a respeito dos problemas 
do Nordeste. 

1.2.6 -. Comunica.~ào da Pre.!!i
dência 

Convocação de sessão extraordi
nária do Senado Federal a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Piojeto âe Lei da Câmara n9 
35f19, (n9 l.fj57 j75, na CaSa de orí
gem), que autoriza O Governõ Fe:. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 248. DE 1983 

Suspende ,a execm;ào do parágrafo único do art. 
144 da Lei n<:' 2.655, de 21 de dezembro de 1979, do 
Município de Maceió, no Estado de Alagoas. 

Artigo único·. b ·suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 8 de setembro 
de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 95.559-
3, do Estudo de Alagam;, a execução do parágrafo única 
do art. 144 da Lei n? 2.655, de 21 de dezembro de 1979, 

do Município de· Maceió, nãquele Estado. 
Senado Federal, 1'1 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 

Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art_. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 249, DE 1983 

Suspende a execução do § 3'1 do art. 26 da Lei n'? 
4.88"1-A, ~e 6 de dezembro de 1965, do Estado do Rio 
de Janeiro, no tocante às expressões" ... de dois car
gos de magistério, ou''. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Feder:;~], proferida em 18 de dezembro de 1981, nos autos 
do Recurso Extraordinário n9 77.725-3, do Estado do 
Rio de Janeiro, a execução do§ 39 do art. 26 da Lei n9 
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, daquele Estado, no 
tocante às expressões " ... de dois cargos de magistério, 
ou"L 

Senado Federal, I '1 de junho de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inCiso VI, da-Constítuição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 250, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operaç-ão de crédito no valor de Cr$ 36.722.513,00 
(trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, 
quinhentos e treze cruzeiros). 

Art. ('1 E o Governo do Estado do Piauí, nos termos 
dQ_art. 2~_da..Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, 
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dera! a instituir a Fundação Uni~ 
versidade Federal de Campina 
Grande e dá outras providências. 
Discussão encerrada, voltando às 
co'missões competentes em virtude 
do recebimento de emendas em ple-
nário, tendo usado da palavra os 
Srs. Humberto Lucena, Virgílio 
Távora e Milton Cabral. 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 
9/81. (n9 2.031/79, na Casa de ori
gem). que acrescenta inciso ao art. 
649 do Código de Processo Civil, 
para tornar impenhorável o imóvel 
hipotecado ao Sistema Financeiro 
de Habitação. Aprovado nos ter
mos do substitutivo da Comissão 
de Constituição e Justiça. Â Co
missão de Redação. 

- Projeto de Lei da Câmara n_9 
113/81, (n~> 160/79, na Casa de ori
gem), que autoriza o Poder Execu
tivo a devolver troféus de guerra à 
República do P_at_aguai. Rejeitado, 
após usarem da palavra os Srs. 
Virgílio Távora e José Fragelli. Ao 
arquivo. 

-Projeto de Resolução n9 
38/82, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ponta Porã (MS), a 
elevar em Cr$ 23.000.000,00, o 
montante de sua díviç!a consolida
da. Aprovado, após usar da palavra 
o Sr. Mar~lo Miranda. À Comis
são de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 
48/83, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar ope
ração de empréstimo externo no 
valor de DM 10.000.000,00, desti
nado ao programa "Pequena Irri
gação a Nível de Propriedade". 
Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Resolução n9 
49/83, que autoriza o Governo do 
Estado de Sergipe a elevar ·em Cr$ 
75.548.815,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO -
Problemática da seca nordestina. 

SENADOR MAURO BORGES 
- Solução imediata para o inci
dente com os aviões líbios no Bra
sil. 

SENADOR JOSE LINS- Con
siderações sobre a obstrução da ro
dovia Transamazônica, feita por 
canavieiros e funcionários da usiná 
de açúcar Abraham Lincoln, obje
to de pronunciamento do Senador 
Hélio Gueiros na sessão de ontem 
do Senado. 
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1.5- COMUNICAÇÃO DA 
PRESID);NCIA 

-Término do prazo· para ofe
recimento de emendas aos Proje_!os 
de Resolução p'i's, 45 e 46, de 1983. 

art. 29 da Lei n9 1.060, de 26 de de
zembro de 1978, do Município de 
Pompéia, Estado de São Paulo. 
Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

2.4- DISCURSOS APÓS A 
1.6- DESIGNAÇÃO DA OR- ORDEM DO DIA 

DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. =sENADOR JOSt IGNÃCIO-

2- ATA DA 82i SESSÃO, EM 
!o DE JUNHO DE 1983 

2.1-ABERTURA 

2.2-'- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

N9 108/83, restituindo autógrafo 
do Projeto de Lei da Câmara n9 
139, ·de 1982. 

2.2 - Oficio do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal 

N~ S/17/83, encaminhando ao 
Senado cópias das notas taquigrâfi
cas e do acórdão proferido pelo Su~ 
premo Tribunal Federal nos autos 
do Recurso Extraordinário nQ 
98.445-3, do Estado de São -:pauro.--

2.2.3 - Leitura de Projeto 

Projeto de Resolução nQ 62, de 
1983, de autoria do Sr. Senador Jo
sé Ignácio, que cria uma Comissão 
Permanente de Defes_a do Meio 
Ambiente. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-- Redação Final do Projeto de 
Resolução n9 265/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Umari
zal, Estado do Rio Grande do Nor
te, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 20.004.000,00. 
Aprovado. À promulgação. 

- Redação Final do Projeto de: 
Resolução nQ 88/82, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Resende, 
Estado de Minas Gerais, a contra
tar o·peração de crédito no valor de 
CrS 65.067.975,00. Aprovado. À 
promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n9 33/83, que autoriza a 
Prefeitura Municipiil de Barroso, 
Esta.do de Minas Gerais, a contra~ 
tar operação de crédito no valor de 
Cr$ 173.514.600,00. Aprovado, À 
promulgação. -

-Projeto de Resolução n"' 
59/83, que suspende a execução 
dos artigos 3Q, 49 e 59 da Lei nQ 270, 
de 2 de dezembro de 1977, do Mu
nidí)IO --de -brindiúva, Estado de 
São Paulo. Aprol·ado. Ã Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 
60/83, que suspende a execução do 

Considerações sobre o Projeto de 
ResOluÇão- n9 62, de 1983, de sua 
autoria, lido no Expediente da pre-
sente sessão. -

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Nota da Associação dos En
genheiros Agrônomos dQ Distrito 
Federal a respeito dos reais obstá~ 
cu tos ao desenvolvimento do PRO~ 
FI R. 

S_Ef>/AQOR RAIMUNDO PA
REN.TE- Apelo do Sindicato das 
Empresas de Naveg~ção Fluvial e 
Lacustre e das Agências de Nave
gação do Estado do Pará. 

SENADOR HE;NRIQ[!E SAN
TILLO- Atual crise da economia 
nacional. 

SENADOR GASTXO 
MULLER - Nota do Diretório 
Regional do PMDB e da Bancada 
do Partido na Câmara Municipal 
de Cuiabá- MT, de solidariedade 
a S. Ex' e a funcionários públicos 
estaduais atirlgidos por declarações 
do Governador do Estado, 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Ingresso da Empresa 
Brasileira de Correíos e Telégrafos 
- ECT no sistema correio efetrôni
co. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Resposta do Governa
dor José Orneltas, do Distrito Fe
deral. à solicitação de S. Ex' a res
peito de reivindicações dos mora~ 
dores da '"Invasão do Itamaracá". 

2.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRóXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUN
CIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. Dinarte Mariz, profe
rido na sessão de 31.5.83 

4-ATO DO SR- PRIMEIRO
SECRETÁRIO 

-No 12, de 1983 

5-ATA DE COMISSÃO 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8-COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

Junho de 1983 

do Senado Federal, autorizado a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 36.722.513,00 (trinta e seis mi
lhões, setecentos- e vinte e dois mil, quinhentos e treze 
cruzeiros), correspondentes a 21.817,86 ORTNs, consi
derado o valor nominal da ORTN de CrS l.683,14 (um 
mil, seisçentos e oitent.~Ce três cruzeiros e quatorze centa
vos), vigente em abril/82, junto à Caixa Ecpnômica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de A
poio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
ampliação e equipamento do Hospital de Luzilândia, na
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central_ do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 · Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, ]9 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incíso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 251, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar opera~iio 
de crédito no t'alor de Cr$ 584.224.200,00 (quinhen
tos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e qua
tro mil e duzentos cruzeiros). 

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93. de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Crl584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e qua~ 
tro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cru~ 
zeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a uti~ 
lizaçào de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à construção e am
pliação de escolas de l9 Grau, naquela capital, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em viSor na data de 
~ua publicação. 

Senado Federal, 19 de junho de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art, 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 252, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Munícípaf de Botelhos, Es
tado de Minas Gerais, a contratar opera~ão de crédi
to no ,.·alor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, 
oitocentos c oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros). 

Art. 19 É a Prefeitura MuniCipal de Botelhos, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor global 
de CrJ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitoc_entos e oi~ 
tenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
CrJ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta e três 
cruzeiros- e noventa e seis centavos), vigente em janei
rof82, junto i!; Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gernis, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse 
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social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne-. 
cessárias naqUele Município, obedecidas as condiçõeS 
admitidas pelo Banco Ceittral-dO Bi'ãsil no respectivo 
processo. 

Art~ 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, I~> de junho de 1983~ """'- Nilo Coelho, 

Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No :!5J; DE H83 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Delfinópolis, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta mi
lhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cru
zeiros). 

Art. 2'i' ESta Resolução entra em vigor na data de 
sua publícação-. 

Senado Federal, lq de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a ~eguinte 

RESOLUÇÃO No 255, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, 
trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta 
cruzeiros). 

Art. }I' É a Prefeitura Municipal de Caraí, Estado de 
Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, 
de i I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 

Art. }9 t a Prefeitura -Mimiclpal tlC- Delfin-ópof!S,- ---a contratar operação de crédito no valor global de Cr$ 
Estado de Minas Gerais, nos termos do irt. 29 da Reso- 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e seten-
luçào 09 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-- ta e oito mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros), corres

pondentes -a 35.000 UPCs, conSiderado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 1.239,J9 (um mil, duzentos e trinta e 
nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em ou

-tubroj81, junto à Caixa Econ6mica do Estado GiM: irias 

ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
global de Cr$ 50.888.600,00_(cinqüenta milhões, oitocen
tos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspon
dentes a 35.000 UPCs, cõlfsiderado o valor nomiilal da 
UPC de CrS 1.453,96 (um niil, quatrocentos e cinqüellta 
e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente emja
neiroj82, junto ii Caixa ECOnómica do Estado de MinaS 
Gerais, eSta na qualidade de agente ftnanceiro-do~BaitCo 
Nacional da Habitação - BNH, deStinadas à cons-
trução de 100 (cem) unidadeS habitaCionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne
cessáiiis, nãc(ude MuníClPIO, obedecidas as COncliçÕes 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaçãO. - - -

Senado Federal, (\"de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso-VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 254, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da 
Cruz. Estado do Rio Grande do Norte, a contratar o
peração de crédito no valor de Cr$ 3.072.000,00 (três 
milhões, setenta e dois mil cruzeiros). 

Art. I~' 1:: a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, 
Estado do Rio Grande do Nõlte, nos túlnos do art. 29 
da Resolução n~> 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de cré_dito no 
valor de Cr$ 3.072.000,(lô. (trêS mifhões, setenta e dois 
mil cruzeiros) junto à Caixa Econô.rlilCa Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social--FAS, destinada à construção 
de um Centro de Atividades Múltiplas, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Gerais, esta na qliaHdade de agente fmanceiro do Banco 
Nacional da Hábitação - BNH, destinadas à cons
trução de 100 (ce-m) unidades habitacionais de interesse~ 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne-. 
cessárias, naquele Município~ obedecidas as c9ndições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, [9 de junho de 1983.:-- Nilo Coelho, 
Presidente~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e eU, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 256, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de crédito no valor de CrS 
206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e 
setenta é cinco mil cruzeiros). 

Art. I~> t o GQverno do Estado do Rio Grande_ do 
Sul, nos termos do art. 211 da Resolução n~" 93, de 11 de 
outubro de ~976, do Senado Federal, autorizado a con~ 
Úatar operaç#o de _cré~!ilo no valor .cl.~ __ Cr$ 
206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos.e se-. 
tenta e cinco_ mil cruzeiros) juryto_à Caixa Econôrnica,__Fe
deral, mediante a utilização de recursos do_ Fundo de A.
poío ao Desenvo~vi~ento ~~.cial- :f ~S, d~ti_l).Jlçlq_à im_: 
plantuçào de 9 (nÕve) 'centros so~iais urbanos nos Mu
nicípios de Getúlio Vargas, Júlio de Castilhos, Quaraí, 
Rio Pardo, São Jerônimo, São LOurenço do Sul, Tapeja
ra, Venâncio Aires e Viamão; naquele Estado, obedeci
das as condiÇões admitidas pelo ·Banco Central do Brasil 
no respectiVó processo. - · ,_. 
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Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor nª data de 
sua publicação. 

Senado Federal, lq de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e. eu, Nilo Coelho, 
Presidente~ promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 257, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Es~ 
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi~ 
to no valor de Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e 
quatro milhões, trezentos e cinqüenta mil e seiscentos 
cruzeiros). 

Art. ~9 .t. a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Esta
do_de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução 
n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor global 
de CrS 184.350.600,00 (cento e oitenta e quato milhões, 
trezentos e cinqüenta mil e seiScentos cruzeiroS), corres
pondentes a 210.000 U PCs, considerado o valor nominal 
da UPCde Cr$ 877,86 (oítoCen-tos e setenta e sete cruzei

ros e oitenta e seis c_eritavos), vigente em abri_l/~ l,ju_!tto à 
Caixa EcOnômica do ·EStado de- Minas Gerais, esta: ná 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinadas à construção de 600 
(seiScentas) unidades habitacionaís de interesse social e 
execução das obras de infra-estrut!Jra urbana neces
sárias, naquele Município, obedecidas as condições ad
mil~ das pelo Banco Central do Brasil no respectiVo pro
cesscr. 

Art. 2~' Esta Resolução- entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, I~' de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 258, DE 1983 

Autoriza a Pre_feitura l_\1unicipal de Resende, Esta~ 
do do_ Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 142.580,00 (cento e quarenta e dois 
milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros). 

Art. ~I' É a Prefeitura ~un_icipal de Res_ende, Estado 
do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 da Resolução n~> 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
za.da a c.ontra,tar operação de crédito no valor _de Cr$ 
142..580.000,00 (cento e quarenta _e dois milh.ões, qui
nhentos e ojtenta mil_cruzeiros)junto à Caixa Eco.ilômi
ca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 

_à c.onstrução da Casa da Cultura de Resende, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
ç_p Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' .~s~a Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaçà9: 
~enado federal, I~> dejul)ho de 19~3.- Nilo Coelho, 

Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 259, DE 1983 
Autoriza a Prereitura Municipal de Mauá, Estado 

de São Paulo, a realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de USS 4,000,000.00 (quatro milhões 
de dólares americanos), destinado ao Programa de 
Investimentos Urbanos. 

Art. 1~ :1:. a Prefeitura MuniciPal de Mauá, Estado 
de São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de 
USS 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares america
nos) ou o equivalente em outra moeda, de principal, jun
to a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do 
Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
destinada ao Programa de Investimentos Urbanos -
Sistema Viário, naquele Município. 

Art. 21' A operação realizar-se~á nos termos aprovaM 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi~ 
nistérío âa Fã.ienda, em articulação com o Banco Cen~ 
trai do Brasil, nos termos do item II do art. J9 do Decre~ 
to n~' 74.157, de 6 dejutlho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execuç:ãcr da polí
tica econômico~financeira do -Gáverno Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Municip-ã.l n~" t .686, de 7 de outubro de 
1980, autorizadoia -da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vígor mi data de 
sua publicação. 

Senado Federal, J9 dejunho_de 19.83.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Ata da SP Sessão,
em 19 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Henrique Santil/o 
e Marcelo Miranda. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena ---:
Raimundo Parente - Gaivão Modesto ......,. Gabriel Her
mes -.Hélio Gueíros - Alexandre Costa -José Sarney 
- Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins -
Virgílio Távora - Dinarte- Mariz-...;... Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Guilher~ 

me Palmeira- Albano Franco - Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior - João Calmon - José Ignãcio -
Amaral Peixoto - Mufilo Badaró- Alfredo Campos 
-Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão Müller 
- Josê Fragelli- Marcelo Miranda- Jorge Bornhau~ 
sen - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. SeriaaCi~ 
res. Havendo número regiinental, declaro aberta a ses~ 
são. 

Sob a proteção de Deus iniciailos 'nossos trabalhos. 
O Sr. 1;>~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE 
CIVIL DA PRESIDE:NCIA DA REPÚBLICA 

N9 183, de 31 de maio do corrente ano, encaminhando 
informaÇões prestadas pelo Ministério das Relações Ex-

DIÁÍUO DOCÓNGRESSO NAC!ONAL(Seção Ii) -

teriores, em atendimento ao Requerimento n9 627, de 
1983, de autoria do Senador lt_amar Franco, formulado 
com o objetivo de instruir o estudo do Proj_t;:to de Decre
to Legislativo n9 11, de 1982, que aprova o texto do Con
vênio ConSTitutivo do Fundo Comum para Produtos de 
Base, concluído em Genebra, em junho de 1980, e assina
do pelo Goverrio da República Federativa do Brasil a 16 
de abril de 1981, em Nova Iorque. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

PARECERES 

PARECER 
N9 495, DE 1983 

(Da Comissão de Redaçilo) 

Redação final do Projeto de Resolução o9 40, de 
.1983. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Coin1ssão apresenta a redaçào final do ProjetO de 
ResolUÇão n9 40, de 1983, qUe SuSPende- a execuÇão do 
art. 207 do Código Tributário do Município de Planalto, 
Estado-de São Paulo, com a redação dada pela Lei Mu
nicipal n9 41 de 14 de agosto de 1977. 

Sala das_Comissões, 19 de junho de 19&3.-::- Lomanto 
Júnior1 Presid~nt~- CJ_audionor Ro.~iz. Relator- Pas-
sos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER No 495, DE 1983 

Redação firial do ProjetO de Resolução n9 40, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos temiOs 
dO att.-42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
----~ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução do art. 207 do Código Tribu~ 
tiirio do Município de Planalto, no Estado de São 
Paulo, com a redaçào dada pela Lei Municipal n9 41, 
de 14 de agosto de 1977, do mesmo Município. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. - ~ Sl!_~ensa, por inconStituCionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida en1 29 de setembro de 19'82, nos autos 
do Recurso Extraordinário n~" 95.998-0, do Estado de 

_Sãõ Paulo, a execução do art. 207 do Código Tributário 
do Município- _de __ Planalto, daquele Estado, com a re.
dação dada pela Lei Municipal n9 41, de 14 de agosto de 
1977, do mesmo Município. 

PARECER 
N9 496, DE 1983 

(Da comissão de Redação) 

Redação final do projeto de Resolução n9 42, de 
1983. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 42, de 1983, que suspende a execução do 
artigo 320, da Lei n9 782/67, do Município de Paraguaçu 
Paulista - Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões, (9 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Pas
sos Pôrto. 

Junho de 1983 

ANEXO A<Y PARECER N• 496, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 42, de 
1983. . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituiçã_o, e eu, 
----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução do art. 320 da Lei n9 782, de 
1967, do Município de Paraguaçu Paulista, no Esta
do de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. 1:. suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da deçisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 29 de setembro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinário n9 97.505~5, do Estado de 
Sãõ Paulo, a execução do art. 320 da Lei n9 782, de 1967, 
do_ Município de Paraguaçu Paulista, naquele Estado. 

PARECER 
N9 497, de 1983 

(Da Comissão de Redacão) 

Redacão final do Projeto de Resolução n9 35, de 
1982. 

-:Relator: Senador Passos Pôrto 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n_9 35,_de 1982, que autoriza o Governo doEs-_ 
tado de Pernambuco a elevar em Cr$ 541.004.400,00 
(quinhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e qua
trocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da interna. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1983.- Loniimto 
Júnior, Presidente--;-:- Passos Pôrto, Relator- Claudio~ 

nor Roriz. 

ANEXO AO PARECER N• 497, DE 1983 

Redação final do Projeto de ResoluÇão n~" 35, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do- -a:rt. 4i, inciso VI, da Constituição; e-- eu_, 
-,------• Presidente, -pr_omulgo -a seiuiilú!~ 

RESOLUÇÃO N• 35, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, 
quatro mil e quatrocentos cruzeiros). 

_Q Senado Federal resolv~ 

Art. 19 E o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de I 1 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope~ 
rações de crédito no valor global de Cr$ 541.004.400,00 
(quinhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e qua~ 
trocentos cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinadas à cons~ 
trução e equipamentos de 62 mercados públicos; cons~ 
trução e aquisição de equipamentos de Escolas Rurais 
em 62 Municípios; e construção de_ um Centro Artesanal, 
naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do 'Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PARECER 
N9 498, de 1983 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 97, de 
1982. 

Relator: Senador Passos Pôrto 
A Comissã.o apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n\" 97, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mtiw 
nicipal de Alêm Parafba (MG) a elevar em Cr$ 
3.356.506t00 (três milhões, trezentos e cinqíienta e seis 
mil, quinhentos e seis cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões, I' de junho de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Claudio
no r Roriz. 

ANEXO AO PARECER No 498, DE 1983 . 

Redação final do Projeto de Resolução o9 97, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, prOmulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 97, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, tre
zentos e cinqUenta e seis mil, quinhentos e seis cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do ait. 29 da Reso
lução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 3356.506,00 (três milhões, trezentos e ciDquenta e 
seis mil, quinhentos e seis cruzeiros), junto à Caixa Eco
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à aquisição de equipamento para coleta de li
xo, naquele Municipío, -obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER 
No 499, DE 1983 

(Da Comissão de Redação) 

Redação fmal do Projeto de Resoluçilo n9 118, de 
1982. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 118, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Pirapetinga (MG) a elevar em_ Cr$ 
50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oitimta e 
oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna. 

Sala das Comissões, }9 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - Claudionor Roriz, Relator - Pas
sos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER No 499, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9118, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----•• Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Aptoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré-
dito no valor de Cr$ 50.888.600,00 {cinqüenia mi
lhões, oitoceqtos e oitenta e oito mil e seiscentos cru
zeiros). 

O Senado Federal resolve; 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
global de CrS 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocen
tos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspon
dentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqüenta 
e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em ja-

-neirof82,junto à Caixa Econômica dO Est3do-de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne
cessárias, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no cespectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resoluç_ªq entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER 
N9 SOO, DE 1983 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 183, de 
1981. 

Rell!_tor: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n<~ 183, de 1981, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte a elevar em CrS 
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta 
e quatro mi1 e duzentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1983 . ..,...- Lomanto 
Júnior, Presidente- Oaudionor Roriz, Relator- Pas
sos Pôrto. 

. ANEXO AO PARECER No 500, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 183, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza o G.ovemo do _Estado do R~o Grande do 
- Norte-R contNtt;"r operação de crédito no valor de Cr$ 

29.364.200,00 (Yinte e nove mi~hões'- ~rezentos e _!if:s

senta e quatrÕ mil e duzentos cruzeiros). 

O-Senado Federal resolve: 

Art. )9 ~ o Governo do Estado do Rio Graridi do 
Norte, nos termos do art. 29 da Resolução nY 93, de Il de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor global de Cr$ 
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta 
e quatro mil e duzentos cruzeiros),junto à Caixa Econô
mici:l Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação do projeto de incentivo à Produção e 
Comercialização do Artesanato Potiguar-- PNDA, na
quele- Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo pro~sa. 
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Art. 2"' ·ESta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

PARECER 
N9 501, DE 1983 

(Da ComissãO de R e dação) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 121, de 
1982. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n" 121, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Ceará~Mirim (RN) a elevar em Cr$ 
130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e seten
ta e nove mil, setecentos e dezenove cruzeiros e vinte e 
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente-- Passos Pôrto, Relator- Oaudinor 
Roriz. 

ANEXO AO PARECER No 501, DE. 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 121, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
----~ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No ·,DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito 1;10 valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e 
trinta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecen

. tos e dCzenove cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 S a Prefeitura Municipal de Cearâ-Mirim, 
Estado do Rio Grailde dO Norte, nos termos do art. 29 
da Resolução n993, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta milhões, du
zentos e setenta e n~:IVe milt_ setecentos e dezenove cruzei
ros e vinte e quatro centavos), correspondentes a 105.116 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e 
trínta e nove centavos), vigente em oUtubrof81, junt_o ao 
Banco do_ Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na 
qualidade de agente fmanceíro do Banco Nacional da 
Habitação- BNH, destinada' à implantação do Projeto 
CURA em âreas selecionadas, na sede do Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

--PARECER 
N9 502, DE 1983 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resoluçio 09 66, de 
1982. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n"' 66, de 19_82, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 5.447.000,00 
(cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzei

_rosLo montante de sua divida consolidada interna. 
Sala das Comissões, 1~ de junho de 1_983.- Lomanto 

Júnior, Presidente- Oaudionor Roriz, Relator- Pas
sos Pôrto. 
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ANEXO AO PARECER N• 5<J2, DE 1983 

Redação final do_ Projeto de Resolução n"' 66, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e_ eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Es
tado de Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, 
quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeittirã. Municipal de Caçador, Esta
do de Santa Catarina, nos termos do art. 211 da Reso
lução n"' 93, de II de optubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cri 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e qua
renta e sete mil cruzeiros), junto à Caixa Econôniica Fe
deral, mediante a utilização de recursos_ do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
aquisição de caminhão equipado com carroceria coleto
ra de lixo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER 
NY 503, DE 1983 

(Da Comissão de Redação) 

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 122, de 
1982. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nY 122, de 1982,--que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Piranga (MÇj) _a elevar em Cr$ 43.378.650,00 
(quarenta e.três milhões, trezentos e setenta e oito mi1, 
seiscentos e cinqUenta cruzeiros) O tnontante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões,_l9 de junho de -i98_J_.- Lol!Janto 
Júnior, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Clau_dinor 
Roriz. 

ANEXO AO PARECER-No 503, DE 1983 

Redação fiit-al do PrOjeto de-ReSoll!Ção n9-l22, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso Vf, da ConstitUiçãO; ·e -·eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três mi
lhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cin
qüenta cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1<> t=: a Prefeitura Municipal de Piranga, Estado 
de Minas GeraiS-, nOs termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cri 
43.37_8.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e seten
ta e oito mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros), corres
pondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de CrS 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e 
nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente -em ou-
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tubrof8I;jurito à_Caixa Económica d_o Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Naconal da Habitação- BNH, destinadas à construção 
de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana- neces
sárias, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. _ 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O Expe
diente lido vai à Publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. 19-
Secretãrio. 

É lido o seguinte 

PROJETO D~ LEI DO SENADO N-, 112, D!' 198J 

Altera a redãção do§ 1<> do art. 478, da Consoli
dação das Leis do Trabalho, para o fim de garantir di
-reito à indenlzação ao trabalhador despedido sem jus
ta causa antes de completado um ano de serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 O § I<> do art. 478 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, passa a vigOrar com-a-seguinte redação: 

"§ I~> O trabalhador despedido sem justa causa, 
antes de completar um ano de serviço, também terá 
direito a uma indenização correspondente a um 
doze ( 1/12) do maior salário percebido, por mês de 
serviço prestado ou fração superior a 14 dias." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei trabalhista atualmente em vigor determina que o 
empregado só tem direito à indenização por despedida 
injustã, quárido tiver mais de um ano de serviço prestado 
à emprCsa. 

Isso, entretanto, é injusto e prejudicial ao trabalhador 
que, antes de um ano de tempo de serviço, não tem qual
quer garantia e, se for mandado embora, nenhum direito 
terá a reclamar, relativamente à indenização. 

Por isto que, na esteira de_recomendação aprovada 
pelo 39 Congresso NaciOnal dos Trabalhadores Rurais, 
ora lembrada ao _signatário pelo presidente do Síndicato 
dos Traba}hadores Rurais de E_stância, estamos propon-

-do a modificação do texto -do§ 1~> do art. 478, CLT. 
Sala de Sessões l 9 de junho de 1983. -Nelson Cstmel

ro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DEcRETO-LEI N• 5.452; DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidaçio das Leis do Trabalho. 

Art. 478. A indenização devida pela rescisão" de con
trato por prazo indeterminado será de um mês de remu
neração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração 
igual ou superior a seis meses (V. L. 5.107, 13-9-66 e b. 
59.820, 20-12-66, sobre o FGTS, no apêndice). 

§ }9 O primeiro ano de duração do contrato por pra
zo indeterminado é considerado como período de expe
riência, e, antes que se complete, nenhuma indenização 
será devida. 

(Às Comissõb· de Constituição e Justiça, de Legis
lação Socl.al e de Finanças.) 
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O proje-
to lido serâ publicãdo e despachado às comissões compe-
tentes. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 
·pelõ Sr. !<>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 683, DE 1983 

Nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento In
terno, requeiro a convocação de Sua Excelência o Se-
nhor Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro das Relações 
Exteriores, a fim de que, perante o Plenário, preste infor
mações sobre a retenção, por cerca de 2 meses, de aviões 
líbios em aeroportos brasileiros e as implicações decor
rentes nas relações Brasil/Líbia e mundo árabe, de modo 
geral. · 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1983. ~Mauro Bor
ges. 

REQUERIMENTO N• 684, DE 1983 

Sr. Presidente: 
Requeiro, na forma regimental, o desarquivamento do 

Projeto de Lei do Senado n9 78, de 1982, de minha auto
ria. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1983. -Nelson Car
neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Os re
g_uerimen~os serão Publicados e incluídos em Ordem do 
Dia, nos termos do disposto no art. 279, inCiso II, alínea 
c, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró~ 

O SR.MURILO BADARO (PDS- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O Deputado Epitãcio Cafeteira pretendeu ontem dis
tribuir algumas chávenas de bom humor, reunindo, na 
Câmara dos Deputados, junto de sua pessoa, alguns cu
riosos, jornalistas e parlamentares, e, em torno de um 
bolo, comemorar aquilo que seria o terceiro aniVersário 
de um projeto que, segundo S. Ex•, foi arquivado pelo 
Senado. 

Não teria maior importância a manifestação humorís
tica do De_pl!tado Cafeteira, se S. Ex~ não tivesse-envolvi
do, de um lado, o Senado Federal, e, de outro, o Senador 
que ocupa esta tribuna, que, segundo S. Ex•, e ainda 
pul::!licam os jornais, teria sido o responsável pelo enga
vetamento do seu projeto. 

Antes de analisarmos o que há de sério ou aquilo que 
se poderia recolher de importante na festa pitoresca do 
Deputado Cafeteira, vamos repor, primeiro, a verdade e 
a pureza dos fatos. 

O Deputado Cafeteira apresentou na Câmara dos De
putados, no dia 18 de maio de 1979, projeto que conside
raya crime contra a segurança nacional a manutenção de 
depósitos em bancos no estrangeiro. No dia 27 de maio 
de 1980, ou seja, um ano depois, a Câmara dos Deputa
dos aprovou, em redação final, o projeto de S. Ex', 
encaminhando-o para o Senado. No dia 30 de ri1aí0 de 
1980, a Mesa do Senado, presidida pelo Senador Jai'&as 
Passarinho, despacha o projeto para três ComiSsões: de 
Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de Fi-

- nanças, despacho esse publicado no D~ário do Congresso 
Nacional do dia 31 de maio, na página 2.240. No dia4de 
junho, o Senador Aloysio Chaves, Presidente da Comis
são de Constituição e Justiça, distribui o projeto ao Re
lator, no caso o Senador que ora ocupa esta tribuna. 

Examinando a matéria e verificando a existência na 
pauta do Senado, e sendo distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça, do Projeto n9 21(80, de autoria 
do Senador Lázaro Barboza, que, versando sobre a mes
ma questão, se tornava matéria conexa, requeri, no Ple
nário da Comissão de Constituição e Justiça, que deferiu 
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o preito, a tramitação c_onjunta das duas proposições de 
lei. 

No dia 25 de agosto -estou citando datas com deta
lhes para que o Senado acompanhe exatarnente a trami
tação desse projeto objeto do bolo do Deputado Epitã
cio Cafeteira - no dia 25- de agosto o requerimento de 
tramitação conjunta foi lido em Plenário, desta Casa, no 
dia 27, incluído na Ordem do Dia, quando foi aprovado. 
Vale dizer, o Senado Federal,_ através do seu Plenário, 
deferiu o requerimento, aliás, o que o Regimento deter
mina, ou seja, a tramitação em conJunto de matérias co
nexas, o que ê um princípio elementar de economia pro
cessual. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, decorrido esse espaço, 
por força mesmo dos prazos peremptos, a mim me foi 
devolvido o projeto, ria Comissão de Constituição e Jus
tiça, para emitir parecer. No dia 13 de abril de 1981, o 
que ê um prazo absolutamente normal para projetes que 
demandam maior estudo e mais apurada indagação, ofe
reci parecer pela inconstitucionalidade, pela iD.juridicida
de e, no mérito, por inconveniente. Não vou aqui anali
sar o mérito do projeto, isto não tem maior importânci~. 

O Senador Leite Chaves, nosso saudoso Senador Leite 
Chaves, no dia 20 de maio pediu vistas do processo. En
tendendo, no seu alvedrio, que lhe era lícito examinar 
mais demoradamente o projeto, S. Ex• o devolveu no dia 
25 de novembro, ou seja, apenas a 10 dias do término da 
Sessão Legislativa. 

O Regimento determina que, ultrapassada a Sessão 
Legislativa, o projeto é automaticamente arquivado. 

O atento, o alegre e o festeiro Deputado Cafeteira, du-, 
cante todo o ano de 1982, iião saiu dos seus cuidados da 
Câmara dos Deputados, a urna distância tão grande, 
para vir ao Senado solicitar de um seu companheiro de 
bancada do PMDB requeresse o desarquivamento do 
projeto, o que lhe era facultado pelo Regimento. 

Anotem bem V. Ex•s, Srs. Senadores, o detalhe: o pro
jeto dormitou no Senado durante todo o ano de 1982, 
por imperativo regimental. Agora, em 1983, no início da 
Legislatura, o projeto teve a sua tramitação reiniciada, 
por força de requerimento" de desarquivamento, esta ê 
que é a verdade dos fatos -- matéria processual, todas 
essas datas estão dentro do processado que informa o 
projeto do Deputado Cafeteira. 

Agora, convenhamos, o Deputado Cafeteira não é, 
realmente, um grande expert em matéria de formulação 
de projetas. S. Ex' se inclui no rol daqueles que lançam 
projetos, recebem as glórias e as luzes da publicidade, o 
estrêpido do lançamento, e-depois se esquecem deles; ou, 
normalmente, via de regra, essas proposições, quase to
das, se destinam ao arquivo. 

Pois não é, Sr. Presidente, Srs. Senadores. que dos 23 
projetas apresentados pelo Deputado Cafeteira - de 
quem me honro ser amigo pesSoal -- 8 foram emendas 
constitucionais, tentativas de S. Ex.• de reformar a Cons
tituição, todas elas destinadas ao arquivo, ou porque não 
tramitaram no prazo regimental, ou porque receberam 
desaprovação da maioria do Congresso Nacional. Os 15 
outros projetas apresentados por S. Ex•- vejam bem os 
senhores - todos, à exceção deste, tiveram o mesmo 
destino- o arquivo- ou porque receberam a marca da 
inconstitucionalidade da Comissão de ConstituiçãO e 
Justiça, ou porque incidiram nas determinações do arti
go 116 do Regimento da Câmara dos Deputados, que 
manda arquivar os projetas que, ao findar a Legislatura, 
não tenham sido objeto de deliberação ou ainda estejam 
em tramitação. 

Se o Deputado Cafeteira fizesse como tantos outros 
Deputados e Senadores, que quando apresentam um 
projeto articufam, conversam, pressionam, aliciam, para 
que essas proposições tenham tramitação mais rápida, 
evidentemente que S. Ex• teria também encontrado res
posta adequada aqui do Senado, que nunca se recusou 
aprovar nem examinar qualquer matéria, ao contrário, 
uma Casa que tem sobre seus ombros uma enorme, pesa
da e fastidiante responsabilidade. 

Eu vou, apenas para que a Casa lo me conhecimento, 
citar este dada: a Comissão de Constituição e Justiça, 
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hoje, tem distribuído aos seus 15 membros cerca de 490 
projetes, apenas no ano de 1983, o que perfaz a média de 
32 pro]etos para cada parlamentar, o que é, certamente, 
uma enorme e pesada tarefa. 

O Deputado Cafeteira provavelmente foi um bom Pre
feito de São Luís, mas um mau jurista, porque não há 
um projeto de S. Ex' que consiga ultrapassar a barreira 
da constituciona1idade. 

O Deputado Cafeteira vai para_ a sala do cafê da Câ
mara dos Deputados, e, numa tentativa jocosa, com cer
tO mau gosto, faz um balo, e cOlOca sobre os ombros do 
Senado i!sta pecha de falta de exação do seU- dever, ten
tando levar o Senado ao ridículo e o seu colega a esta in
cómoda e desconfortável situação de ter sido descumpri-
dor do seu dever. 

E-videnterneD.te, isso poderia ter Passado como mais 
um desses episódios que em nada enriquecem os Anais 
do Congresso brasileiro, mas, na medida que S. Ex' indi
gita um responsáve_l, no caso, eu, não _poderia deixar sem 
uma cabal resposta a tentativa galhofeira do Deputado 
Cafeteira de jogar sobre os ombros da nossa Câmara 
Alta uma responsabilidade que evidentemente não é de
la, porque, dentro dos prazos possíveis, dentro das difi
culdades normais, dentro deste tumulto legiferante que 
marca a a:tual vida brasileira, o Senado tem feito o possí
vel para desincumbir-se airosamente da sua missão. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparfe? 

()SR. MURILO BADARó- Ouço V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena -Vejo que V. Ex• procura 
não só se situar pessoalmente, como relator da matéria 
perante a Casa, perante a Nação, como também tenta 
salvaguardar a responsabilidade do Senado diante da 
críticã que lhe foi feita pelo Deputado Epitácio Cafetei
ra, do PMDB do Maranhão. Estou aparteando V. Ex• 
apenas para colocar duas questões: a prímeira, sem des
cer ao mérito da manifestação do Deputado Epitácio 
Cafeteira, com ampla repercusSão- na Ímprensa, para 
juntos fazermos um esforço, nobre Senador Murilo Ba~ 
dar6, em termos de Lideranças, junto à Mesa do Senado 
Federal, no sentido de que realmente os projetes de au
toria dos Srs. Senadores e dos seus Deputados sejam in
cluídos, com maior freqíiência, na Ordem do_ Dia, pois 
há vários projetas da lavra dos parlamentares que estão 
prontoS para s"erem incluídos Da Ordem do Dia mils não 
têm sido objeto de discusSão e votação pelo plenário des
ta Casa. Eü meSfuo, coino Líder da Bancada do PMDB, 
tive alguns projetas, com pareceres favoráveis de todas 
as comissões, que não vierani a-Pl"en~rio. Portanto, é pre
cisO q-ue haja, realmente, na eiab.o:ração da Ordem do 
Dia, maior entrosamentO entre a Presidência da Casa e 
todas as Lideranças, não só com a Liderança da Maio
ria. Devo dizer a V. Ex•, neste particular, que, por en
quanto, a Presidência da Casa s6 ouve, para a êlaóo
ração da Ordem do Dia, a Liderança da Maioria. Nós 
não somos ouvidos. Isso realmente traz um grande em
baraço à tramitação das proposições, porque nós não 
queremos só apresentá-las, mas também que ~las trami
tem normalmente pelas comissões e pelo plenário. Por 
exemplo, eu tenho um projeto de minha autoria, de 1980, 
logo que cheguei ao Senado Federal, que procura' disci
plinar, estabelecer normas para conter a desnacionali
zação da econo·mia brasileira e, no entanto, até hoje não 
consegui de modo algum, apesar do meu esforça, vê-lo 

-incluído na Ordem do Dia, a rriesina Ci:iisa acoritece com 
um projeto meu, da maior importância, que retira as 
fundações de ensirio superior da U:i n~>'6.733, que dá ao 
Presidente da República a faculdade de nomear livre
mente pesSoas de sua inteira confiãnça para as reitoriãs 
das universidades que são fundações. Em segundo lugar, 
gostaria, também, já que o Deputado Epitácio Cafeteíra 
ê meu correligionário", ê do PMOB, diante das críticas de 
V. Ex~. que as faz em plena defesa da sua atuação pafla
mentar, gostaria de dizer a V. Ex• do nosso apreço, do 
nosso respeito por aquele parlamentar, que ê um dos 
mais dínâmicoS- 'e eficientes da BaÍlcada dÕ PMDB na 
Câmara dos Deputados. 
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O SR. MURILO BADARÓ - O mesmo_ respeito que 
o Senado-devota ao Dep~tado Cafeteira, não encontrou 
de parte de S. Ex~ a contrapartida, porque S. Ex• foi des
respeitoso para com o Senado na sua crítica jocosa. Mas 
à quelqÕe chose malheur est bon, aproveitando o episódio 
Cafeteira, como disse no início, a teritativa de S. Ex• de 
distribuir algumas CliâVC:nas de bom humor aos circuns
tantes, inclusive S. Ex• aproveitou a pouca experiência 

_ de alguns jornalistas novos que estavam lá - alguns me 
telefonaram dizendo que não conheciam beni a parte que 
se refere à tramitação de projetas -quer dizer, num des
respeito ao Senad9, faltou ao nobre Deputado Cafeteira, 
de quem,já disse,. tenho a honr.a de ser amigo, faltou a S. 
Ex• a fidelidade de poder dar aos jornalistas o teor exato 
da tramitação do1seu projeta, que não foi arquivado por 
má vontade do Senado, mas sim porque o Regimento as
sim o determina. 

Nunca vi o Deputado Cafeteira reclamar dos vinte e 
dois projetas de S. Ex' arquivados na Câmara dos Depu
tados. segundo o art. I 16 do Regimento Interno· daquela 
Casa, que manda ao Arquivo proposições não aprecia
das. S. Ex• não teve o mesmo cuidado, apenas quis fazer 
uma boutade, só que escolheu como o_bjeto dela o Sena
do Federal e o seu colega. Da minha parte, não aceito e 
acho que o SenadC! Federal repele, com a mesma vee
mência, as insinuações de que não estaria cumprindo o 
seu dever. Mas, repito, o episódio nos propicia ... 

O Sr. Helvfdlo Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ- Ouço V. Ex• 

O Sr. Helvídlo Nunes~ Nobre Senador Murilo Bada
rq, pennita-me insedf ná Seu discurso um fato que ocor
reu há poucos instantes aqui no plenário e que, pelo me
nos, ê tão jocoso quanto fato idêritico, fato semelhante 
que, ontem, ocorreu nas dependências da Câmara dos 
Deputados. É que enquanto V. Ex' falava e repetia o 
nome do Deputado Cafeteira e o ligava à confecção de 
um bolo, o eminente Senador Octávio Cardoso virou-se 
para a segunda fila da Bancada e sussurrou: o Senador 
M urilo Badaró está cometendo um equívoco, não ê o 
Deputado Cafeteira, é o Deputado Confeiteiro ... 

O SR. MURILO BADARÓ - Mas, de qualquer for
ma, eu aproveito para tecer um pequeno comentârio. Na 
Comissão de Justiça do Senado, onde pontificam os mais 
eminentes Senadores desta Casa, todos começam a ser 
assaltados pela preocupação com relação ao volume de 
processos que são deferidos aos seus membros para rela
tar. Eu já anotei o número: hoje, cada Senador da Co
missão de Justiça tem, em média, 33 projetas para rela· 
tar. Já distribuímos ali 490 proposições de lei, algumas 
sem nenhuma importância, mas há outras que suscitam 
.ã.mplo estudo e debate mais aprofundado. 

Há poucos dias, procurei o eminente Uder Humberto 
Lucena, depois de ter tido entendimentos com o Presi
dente da Casa e com o Senador Aloysio Chaves~ de -vez 
que o projeto de reforma global do Regimento não está 
tendo uma tramitação mais rápida, porque ê um assunto 
também que exige urna articulação mais ampla, e con
versei com o Senador Humberto Lucena para solicitar de 
S. Ex• apoio àquílo que eu pretendo propor à Comissão 
de Justiça, que são duas reformas fundamentais para que 
aquele órgão possa dar curso aos seus trabalhos, com 
uma velocidade maior. 

- A prilneif~ -tentativa de reforma a ser _proposta seria 
no sentido de tornar compulsória a inclusão, na pauta da 
Comissão de Constituição e Justiça, dos projetes, quan
do vencido o prazo deferido pelo Regimento, que é de 20 
dias, para sua apreciação, mais a redistribuição para o 
relator ad hoc e, finalmente, esgotado esse prazo, a desig
nação do relator em plenário, para naquela assentada re
latar o projeto. Tendo a impressão de que com isto de
sobstruiríamos a pauta da Comissão e permitiríamos que 
ali projetes não demorassem mais do que aquele prazo 
marcado estritamente pelo Regimento. 

A segunda proposta, e esta está sendo objeto do exame 
atento do nobre Lfder Humberto Lucena, é a dedetenni-
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nar que todos os projetas que recebam parecer pela in
constitucionalidade, pelo quorum de dois terços da Co
missão, sejam imediatamente arquivados. 

Com isto evitaríamos que o Senado perdesse um enor
me tempo, gastasse uma enorme soma de recursos n_a 
processualização de inúmeras J.~Iü-ªtivas de projetas de 
lei que acabam, via de regra, no arquivo, não sem antes 
gastarem tempo dos Srs. Senadores e gastarem o dinhei
ro do povo. 

O nobre SenadQr Humberto Lucena levanta yma ob
jeção de natureza política, me parece plenamente perti
nente, é de que, tendo o Partido majoritário dois terços 
de componentes da Comissão de Constituição e Justiça, 
seria praticamente, num caso de natureza política de re
percussão, quase impossível à Opos[ção ter pro}etos des
sa natureza trazidos à deliberação do Plenário. A mim 
me parece que a objeção do nobre Lider pode encontrar 
numa emenda a correção nec~ssária e nós h a vetemos de 
sugerir à Comissão de Constituição e Justiça, provavel
mente na próxima semana, essas duas propostas para 
que, em reformando o Regimento, possamos dar celeri
dade à trami~ação legislativa nesta Casa, assoberbada 
por um sem número de projetas. 

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

O SR. MURlLO BAD~RÓ - Pois não, ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Fragelll - Nobre Senador, V. Ex• tocou 
num assunto que é referente ao grande número de pro
cesso-s que passam pela Comissão de Constituição e Jus
tiça. Ainda hoje pela manhã, eu tive oportunidade de 
trocar idéias com alguns colegas, particularmente com o 
ilu~trado Sei:Jador Helvídio Nunes, sobre, se não me en
gano, o item I do art. 100 do Regimento Interno que de
termina à Comissão de Constituição e Justiça se pronun
ciar sobre o mérito das numerosas matériaS relacionadas 
nesse dispositivo. Sr. Senador, eu dizia e os meUs ilustres 
oolegas concordavam, que esse item I deveria ser sim
plesmente suprimido, porque a Comissão de Consti
tuição e Justiça, na verdade, deve pronunciar-se e preli
minarmente, sobre quase todos, _se não todos os projetas 
que vêm ao Senado, estudando esses aspectos nem sem
pre fáceis de serem solucionados, da constitucionalidade, 
juricidade e técnica legislativa. Assim, nós descarregaría
mos da Comissão de Constituição e Justiça o seu pro
nunciamento sobre o mérito, aliâs por vezes até indevido 
esse pronunciamento, porque a Comissão de Consti
tuição e Justiça passa a invadir o campo de competência 
específica de outras Comissões da Casa. Em nada perde
ria esse apreciação da Comissão de Constituição e Jus
tiça sobre _todQs ou quase todos os projetas que entram 
no Senado, em nada perderia ficando apenas no exame 
da matéria con$titucional, legal e de técnica legislativa. 
Eu, mesmo, estou Sr. Senador, com alguns projetas e me 
encontro embaraçado porque é natural que eu não me 
sinta suficientemente habHitado para me pronunciar 
sobre o mérito de questões, digamos, de legislação so
cial... 

O SR. MURILO BADARÓ - Não apoiado 

Ó Si. José Fragelli- ... outras de finanças, outras de 
economia, assuntos pertinentes às relações exteriores e 
assim por diante. Então, se nós suprimíssemos esse Item 
l do Art. 100, a Comissão de Constituição e Justiça fica
ria na competência que realmente lhe é devida, de estu
dar cada proposição frente à Constituição, às leis e às re
gras referentes à técnica legislativa. 

O SR. MURIW BADARÓ -Concordo- c6in ãSJUdi
ciosas observações de v.·Ex~. apenas_não quanto à glo
balidade do Item I do Art. 100, porque, evidentemente, 
não há nenhuma outra comissão técnica da Casa que 
pos!õia decidir sobre o mérito, e ai, no caso, apenas ratione 
materiae, com relação a Direito Civíl, Administrativo, 
Financeiro, Cornercíal, Penal, Processual, Agrário etc., 
conforme estabelece o n~' 6 do Item 1. E outras matérias 
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correlatas constantes neste elenco de matérias que fazem 
parte do Item l do Art. !(JO do Regimento Interno. 

De qualquer forma, o que é importante salientai -é 
que, além disso, além do que foi objeto do aparte do Se
nador Fragetli, que é um dos mais atentos, um dos mais 
expeditos, um Qos mais competentes e eficientes Senado
res da Comissão de Constituição e Justiça, existe aqui, 
no Senado, uma superposição de tarefas que, pratica
mente, inviabilizam o funcionamento das comissões. Na 
última quarta-feira, fomos convocados para comparecer 
a três comissões qúe fundonã.Vâ.m -na mesma hora. -E 
hoje aconteceu fato semelhante, quando a Comissão de 
Justiça não teve número para se reunirem função_ da reu
nião da Comissão de Relações Exteriore, face à relevân
cia da matéria tratada naquele órgão técnico. 

Estes são -problemas que estão afetando estrutural
mente o funcionamento do Senado: excesso de comis
sões, horários superpostos, comissões que trabalham 
ap·enas nas quartas~ feiras quando pOderiam trabalhar _às 
terças, às quartas e às quintas. É um defeito que não é de 
nenhum Senador individualmente, é da instituição como 
um todo, é de wn Regimento que precisa ser reformado, 
porque ele não atende mais às necessidades de uma Casa 
que precisa deliberar em alta velocidade. 

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex' 1,1tn aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Logo em seguida. 
E quando os corifeus contrários ao decurso de pr~zo 

levantam as suas vozes para profligar esta instituição, 
que de certa forma é uma instituição decorrente da pró
pria morosidade do Legislativo, aí está uma das suas 
causas, uma das matrizes que geraram a instituição do 
decurso de prazo: é que o Estado moderno, que busca 
níveis de eficíêrida cada vez maiores, não pode se com
paginar com um Poder Legislativo que não _delibere, ou 
pelo menos não delibera na velocidade que era de se es
perar. 

O Sr. O!!távio Cardoso- Permite V, Ex~ um a-pirte? 

O SR. MURILO BADARÓ - Ouço o Senador Octã
vio Cardoso. 

O Sr. Octávio Cardoso- Estou de inteiro acordo-com 
V. Ex' Parece que o aspecto mais relevante no assunto 
que V. Ex~ está abordando é o desprestígio que uma ati
tude, como esta que V. Ex• critica, pode trazer ao Legis
lativo. Dificilmente as colocações de V. Ex~ terão as mes
mas repercussões que tiveram o bolo e as velinhas da ce
lebração circense de ontem. 

O SR. MURILO BADARÓ - Certamente. 

O Sr. Octávio Cardoso- É a história das penas despe
jadas do alto da torre. 

O SR. MURILO BADARÓ- Permita-me V. Ex~, o 
Deputado Daso Coimbra, que é um velho parlamentar, 
velho no sentido da atuação, e que conhece profunda
mente a Câmara, hoje fez assinalar na imprensa uma cu
riosa obseryação, de que a festa do Deputado Cafeteira 
vale mais do que a apresentação de 50 ou de 100 proje
tas, em termos de repercussão no noticiário. 

O Sr._ Octávio Cardoso - Exato, Eu queria ressaltar 
que a repulsa de V. E• é tanto mais justa quando sai em 
defesã- do Poder Legísliitivq, qt.ie- é sempre um poder a
berto, suscetível às críticas nem sempre compreedido. 
Poucas pessoas imaginam que quando se está aqui em 
número reduzido, apreciando-se uma matéria, ela já pas
sou por diversas comissões e jã teve exame acurado, São 
comuns essas assacadilhas contra o Poder Legislativo. E 
o curioso é que às vezes vêm.de fora, o que é compreensf
vel, até certo ponto, mas mais intrigante é_quando vêm 
de dentro. Tenho, aqui, por exemplo, declarações do Mi
nistro Hélio Beltrão que referindo-se à sua boa cotação 
no IBOPE, para Presidência da República, foi lembrado 
de que não se havia saído tão bem entre os parlamenta-
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re_s, e ele teria dito que, certamente, é porque é contrário 
à política ftsiológica, como se fosse esta a única política 
que _os parlamentares sabem exercitar. Curioso também 
é que o Ministro, apesar de o Presidente ter dito que 
coordenará, com o seu Partido, a sucessão, o Ministro 
faz declarações como que indicando os caminhos o.o Pre
sidente da República. E dizendo que o candidato que o 
Presidente escolherá certamente será um homem com 
um perfil capaz de resolver a crise econômica deste País, 
ressalta que, 56% da população votaram na Oposição. O 
Ministro comete vãrios equívocos: primeiro, julgando 
mal oS: j:>OlffiCOS;-segundo,julgando ma1 o seu Presidente, 
porque não enquadra o Presidente num perfil capaz de 
resolver a crise econômica, tanto qu·e perdeu as eleições 
por 56%- de diferenÇa. Há uma série de desarrazoados 
nestas coisas que os feiticeiros aprendizes pretendem. en
sinar ao~ poÜticos. -Eu soU inti:i-ramente solidário a V. 
Ex• nesta sua defesa do Poder Legislativo, que é. um Po
der Sério, muito exposto, -certamente, à crftica, mas um 
Poder muito digno. Eu estou, portanto, solidário a V. 
Ex• pelo seu pronunciamento. 

O SR. MURILq BADARÚ- Agradeço o valioso a
parte do eminente "Senador gaúcho, mas jamais poderia 
~perar à honra de ver incluído em meu discurso um pre-
sidenciável. Estava longe de mim tal pretensão, - até 
porque, Senador Octávio Cardoso ... 

O Sr. Octàvio Cardoso - Não sei se trago com isto 
graves responsabilidades ao pronunciamento de V. Ex•, 
mas a Taquigrafia registarará o aparteante e será inteira
mente dele a responsabilidade. 

O SR. MURILO BADAR<;}- Certamente não é um 
problema de_responsabilidade, é que eu jamais aspirei 
essa honra de ver um presidenciável no bojo de um dis
curso tão despretensioso e tão desataviado. É que tam
bém, Senador Octãvio Cardoso ... 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo. Fazendo 
soar a campainha,)- Senador Murilo Badaró, o tempo 
V. Ex~ já ultrapassou há mais de cinco minutos. 

O SR. __ MURILO BADARÓ - Estou terminando. 
Pretendia usar aqui o artigo do Regimento que nós cha
mamos de "artigo Paulo Brossard" e, de vez em quando, 

... 'artigo Senador Santillo". Mas vou encerrar, de vez que 
existem outros inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O artigo 
--a que se_ refere a V. Ex' já foí aplicado no seu caso.~. 

O SR. MURILO BADARÓ - Muito obrigado a V. 
Ex• 

Estou concluindo, Sr. Presidente, não sem antes res
ponder ao nobre Sendo r Octãvio Cãrdoso e, em seguida, 
ouvir o Senador José Lins. 

Eu fiz a referência, Senador Octávio Cardoso, não 
pelo problema da responsabilidade. e porque não queria 
perder a ensancha oportunosa para dizer-lhe que_, da mi
nha parte, já tomei a deliberação de não discutir, não 
conversar sobre esse assunto de sucessão presidencial. A 
mim me parece algo surrealista: o País com tantas difi
culdades, com tatltos problemas, debruçado sobre uma 
discussão que não tem nunhuma importância, sobretudo 
se considerarmos o espaço de tempo que vai desta opor
tunidade_ a~é _à eleição e à convenção do Partido. Real-

- mente, essas declarações não foram das mais felizes. 
Acho que imaginar que o Congresso só age por propósi
tos fisiológicos é, na melhor das hipóteses, desconhecer a 
verdade. Se há uma casa, um grupamento, uma insti
tuição que ao longo da História do Brasil tem marcado 
sua vida pelos mais relevantes serviços prestados à 
Nação é, exatamente~ o Congresso Nacional e o Poder 
Legislativo. 

SenadOr José Uns, vou ouvir V. Ex~ para, em seguida, 
terminar. 
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O sr. José Lins- O que aconteceu ontem, nobre Se
nador, com esse projeto a que V. Ex 9 se refere, poderia 
ter acontecido com qualquer um. Mas o que precisamos 
considerar é que, do modo_ como os Senadores estão 
sobrecarregados nas Comissões, o Senado jamais poderá 
trabalhar normalmente. E V. Ex• já fez referência a esse 
problema: o número de Comissões na Câmara é pratica
mente igual ao número de Comissões no Senado, mas há 
quase quatrocentos e setenta Deputados contra menos 
de setenta, sessenta e nove Senadores. 

O SR. MURILO BADARÓ- Quase oito vezes mais. 

O Sr. José Lins- Então é preciso, como V. Ex~ disse, 
que se faça alguma coisa em termos de modificaÇão-do 
Regimento, nesse ponto, porque, do contrário, o estran~ 
guiamento continuará a prejudicar o andamento dos tra-
balhos do Senado. -

O SR. MURJLO IÍADARÓ- Sr. Presidente, encerro 
agradecendo a V. Ex• a atenção, e digo que foi útil o epi~ 
sódio Cafeteirã, ponl,Ue nos permitiu deb8.ter o asSunto 
referente à reforma do Regimento. Mas, certamente, me~ 
lhor faria o Deputado Cafeteirá se, em lugar d-é iéi-tenta
do distribuir as chávenas do seu humor, distribuísse pe
las duas Casas os pedaços de bolo da sua eficiênCia par
lamentar, da sua C<Jpacidade de articulação, do seu pa
triotismo. Certamente ele não receberá coÍn isso as luies 
da publicidade, como recebeu hoje, mas, com certeza, 
angariará o respeito e a estima de seus pares. (Muito 
bem!) 

O SR. -PRI!:SIDENTE (Henrique Santilfo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Huffibi:rto Lucena, como 
Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguin.te discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Não faz muito tempo ocupei a atenção do Senado te-
cendo algumas considerações, mais uma vez, sobre a 
dramática situação que atrávessa o Nordeste, cuja 
pobreza abso[uta aumenta dia a dia, conforme, aliás, fi
cou patenteado no próprio requerimento apresentado 
neste Plenário pela Liderança do PDS," ao convocar-Uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para examiná-la e 
para propor, afinal, novas medidas que pudessem reati
var o desenvolvimento regional. 

Na última reunião da SUDENE, em Recife;-o's GovÚ
nadores do Nordeste fizeram uma greve de silêncio, na 
presença do Ministro Mário Andreazza que ali se encon
trava, fazendo uma exposição sobre os grandes projetas 
que estariam sendo estudados pelo Goverrio-, -visando à 
perenização de rios nordestinos. ~ 

A mim me pareceu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
vez do silêncio caberia, naquele instante, a palavra vee.. 
mente e indignada de protesto dos Srs. Governadores 
contra o menosprezo a que se encontra relegado o Nor
deste brasileiro. Não é ficando caiado, não é se omitindo 
que os Governadores irão correSPonder à expectativa do 
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lançado numa tentativa de popularizar a sua imagem, 
diante do povo brasileiro, Sua Excelência fez várias con
sideraç-ões sobre o Nordeste, dizendo-se sensibilizado 
com_ o que vira, e prometendo que além do que já fez 

" pela região pretende r_ealizar mais, muito mais mesmo. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me chamou a a

tenção, o q~e me ca~sou espant_o - e não só a mim, 
como a toda a Nação brasileira- foi o final da entrevis
ta do Senhor Presidente da República. Pois Sua Excelên
cia, após responder a duas perguntas, em que se posicio
oava_no sentido de resolver, desta vez, definitivamente, 

·os difíceis problemas do Nordeste deu uma resposta final 
à seguinte pergunta do seu interlocutor: 

"Presidente, eu lhe faço a última pergunta: "O 
Sr. já tem alguma coisas concreta'?" 

"_-Ainda não, ainda não deQ tempo; mas va~ 
mos torriar medidas urgentes." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de estarrecer que o 
Senhor Presidente da República, com a sua responsabili
dade, com a sua altíssima fesporiSabilidade, vá para um 
ptograma de Televisão, acenar com novas esperanças 
para o Nordeste, Nordeste cujos problemas já são pOr 
demais conhecidos, já estudados desde o Império. Nós 
sabemos quantos e quantos planos já foram feitos para o 
Nordeste, e sobretudo, mais recentemente, nós sabemos 
o que foi feito :a: parti i' -da criação do Banco do Nordeste, 
que ê uma grande instituição regiOnal, da SUDENE, que 
foi realmente a grande pedra de toque do desenvolvi
mento regional, criada pelo gênio inventivo do grande 

- Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, hoje infeliz
mente totalmente esvaziada,. totalmente burocratizada, 
envolvlda pela politicagem m-als desenfreada por que, in
clusive, os recursos do FINOR só são aplicados, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores na sua lnaior parte, graças à in

-terferência do prestígio político. 
Pçis bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar de 

--ruOO:íss<\_~ SephOr Presidente da República vai àTelevi
são e· diz que vai resolver os problemas do Nordeste. 
Mas não leva nenhum plano, nenhum projeto concreto, 
para apresentar à regiãO e à Nação, que ele esperava con

-vocar naquele instante. 

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

O SR. HUMBERTO LV CENA- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Humberto Lucena, 
esta questão, como V. Ex' a coloca, dá até a impressão 
de que o Governo Federal não tem um amplo programa 
de ação para o Nordeste. Mas V. Ex• hã de convir, atê de 
memória nós poderíamos citar um elenco de grandes 
programas. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu desejo conhecer 
o-novo projeto. Os outros já conheço, inclusive o de V, 
Ex•, que ê o Projeto Sertanejo, tão abandonado pelo Go
verno. 

povo que os elegeu a 15 de novembro do ano passado. O Sr. José Lins- Eu chegarei lá. Mas, eu faço ques-
Mas, Sr. Presidente, Srs SenadoreS, se esse posiciona- tão de citar, Ex~. em primeiro lugar, o Programa de E-

mento dos Srs. Governadores não trouxe outra canse"-- mergência, que tem dado apoio a mais de I milhão de 
qüência, pelo menos fez com que o Sr. Presidente daRe- homens du~ante toda essa época; o PROTERRA, que 
pública fosse à televisão, no último prograrria "O Povo e tem i~-vesüdo milhões de cruzeiros na região; P~ograma 
o Presidente", para se manifestar, de maneira contun- de Industrialização do Nordeste; Pi-ograma de Irrigação; 
dente sobre o Nordeste brasileiro, dizendo-se altamente Projeto Sertanejo", Como V~ Ex• bem diz, está realmente 
preocupado com o que vira em N-atal, na última reunião com póucos recUrsos; Programa Habitacional, que tem 
que ali tivera. Sua Excelência viu em Natal muito pouco. construído centenas de milhares de casas na região .. Ora, 
Muito mais Sua Excelência teria presenciado se tivesse·a-- ----o qUe Sua Excelênc-ia disse, e disse muito bem, é que, t~n-
dentrado pelos sertões_nordestinos,·Calcinados pela seca do recebido dos governadores, há. poucos dias, na reu-
que já vai pelo quinto ano, fazendo-nos acreditar que nião de Natal diversas sugestões, estaria estudando e_ssas 
realmente as previsões do Centro Tecnológico da A era- sugestões para uma decisão. Eu mesmo mantive entendi~ 
náutica estavam certas; porque, segundo o CTA, Só em mentes coin a área_econômica, inclusive com o Banco 
1986 teremos chuvas regulares no Nordeste. Mas, peran- Central, no sentido da análise de várias proposições rela-
te as câmaras da Tv-Globo, nesse programa que foi cionadas com a dispensa das dívidas dos pequenos agri-
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cultores, com a prorrogação dos débitos do setor agríco
la em geral, com a criação de linhas de crédito para a a
gricultura, com um reforço do Programa de Recursos 
Hídricos, em função da falta d'água. Então, são essas 
me:did_as imediatas que o Governo está, realmente, estu
dando e que ainda não tinham uma resposta definitiva. 
Mas, V. Ex.' há de convir que, mesmo na reunião a que 
V. Ex' se refere, da tal greve do silêncio, não foi senão 
em respeito, em termos de espera, da fala do Presidente 
da República. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - FOi respeito ou 
greve? 

O Sr. José Lins- Foi respeito. Tanto é assim que foi 
declarado por dois Governadores, um do Estado do 
Ceará e outro do Estado do Rio Grande do Norte, logo 
depois da divulgação, pela imprensa, da notícia da greve. 
V. Ex• sabe que, mesmo nesta reunião, houve apresen
tação de um projeto - aliás, mal compreendida essa a
presentação - que foi o da transposição de água do rio 
São Francisco, cerca de 300 metros por segundo, dos 
2.500 metros deste rio, para o meu Estado do Ceará, 
para o Estl:!do de V. Ex•, e para o Estado do Rio Grande 
do Norte, 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Projeto s_obre o 
qual, outro dia, me pronunciei com muito entusiasmo. 

O Sr. José Lins- Muito bem, pois esse projeto, por 
estranho que pareça, andou recebendo críticas. Então, 
nós não entendemos o que o nordestino quer. Alguma 
coisa de grande tem que ser feita. A situação é difícil. A 
situação não é igual à das secas anteriores, porque esta
mos no quinto ano de seca. Por isso, essas medidas adi
cionais se justificam plenamente. Certamente, o Presi
dente da República, dentro de certos dias, anunciará o 
que deve ser feito. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja V. Ex•, não 
estou absolutamente, negando as iniciativas que o Go
verno, porventura, já tomou até hoje, em relação à so
lução dos problemas do Nordeste. Sei de tudo ísso que 

_ V, Ex~ diz. Quanto ao Plano de Emergência não é novi
dade .. 

O Sr. José Lins- A novidade é que estamos há cinco 
anos, nobr~ Senador, mantendo cerca de um milhão de 
homens. 

O SR. HUMBERTO LUCENA ... isso ê uma coisa 
antiga, que vem de há muitos anos, e que sabe V. Ex• de 
suas distorções, da má aplicação de recursos, recursos 
volumosos da ordem de 200 bilhões de cruzeiros aplica~ 
dos a fundo perdido, que nada renderam. 

O Sr. José Lins- Mas, salvaram vidas. 

O Sr. Humberto Lucena- Porque se V._Ex' ler a men
sagem presidencial, V. Ex• vai ver ali um número sem 
fim de pequenas barragens, de açudes, de cacimbões que 
foram executados. Mas, se fizer uma fiscalização, não 
encontrarão senão 10% do que está ali descrito. Acho 
que V. Ex' sabe disso. Quanto a V. Ex• dizer que o Plano 
de Emergência salvou muita gente, estou de acordo com 
v. Ex• 

O Sr. José Lins - Ê verdade. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Qual é o nordesti
no que não é favOráVel .. à assistência aos flagelados nos 
períodos de seca? Mas, a coisa podia ter sido feita conju~ 
gadamente. 

O Sr.-José LinS- ConCordo com V. Ex• 

0-SR. HUMBERTO LUCENA - Ao mesmo tempo 
que se salvassem vidas, se fizesse alguma coisa que ficas
se, que tivesse uma repercussão na economia regional. 
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O Sr. José Lins- Concordo com V. Ex• Talvez haja 
uma aplicação melhor. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Como foi feito no 
passado com a construção de grandes, de médias e pe
quenas barragens, das estradas de rodagem. Mas, hoje, 
não. 

O Sr. José Lins- V. Ex• sabe das crfticas que se fa
zem a esse sistema antigo, e foi o próprio Nordeste que 
solicitou. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite um aparte, nobre Se-
nador'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Só pediria a V. Ex• 
que me deixasse terminar de dar a resposta ao seu aparte 
e, em seguida, ouvirei o Senador Virgflio Távora. 

O Sr. José Lins- Ouço V. Ex' com o maior prazer. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas, então, eu di
zia que não nego, em absoluto, todas as realizações que, 
porventura, têm sido feitas no Nordeste. V. Ex• falou aí 
no PROTERRA, que, hoje, está praticamente desativa
do. 

O Sr. José Lins - Não está desativado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Praticamente desa
tivado. 

O Projeto SertanejO está-tam15ém praticamente desati
vado. V. Ex• foi o seu _grande idealizador. Ele é realmen
te, a meu ver, a grande solução para se criar, no Nordes
te, na zona do semi-árido, uma infra-estrutura de resis
tência à seca. Mas, o fato é que ele foi marginalizado. 

V. Ex~ falou no POLONORDESTE. Acho até que há 
siglas demais, há inclusive custos administrativos muitos 
altos, paralelos, sem necessidade. 

O Sr. José Lins - COncordo, também neste ponto, 
com V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas, o que me 
trouxe à tribuna, hoje, nobre Senador, foi estranhar que, 
no momento em que o Senhor Presidente da República 
vai a um programa de_ televisão, com a sua r~ponsabili
dade de primeiro magistrado, para manifestai- o seu em
penho de retirar o Nordeste da pobreza em que se encon
tra, termine o seu pronunciamento dizendo melancolica
mente: que ainda não teve tempo de tomar medidas con
cretas. 

Não é possível, nobre Senador. O Sr. Presidente da 
República não pode assumir essa atitude. E aqui está a 
repercussão na imprensa. Aqui está, no O Estado de S. 
Paulo, a coluna assinada pelo grande comentarista polí
tico que é Carlos Chagas: "Um Programa só de palavras 
para o NE". 

Leio_, textualmente, para que V. Ex• ouça. 

"Palavras. Mais palavras. Só palavras. Outra 
não parece a ação do Governo na triste quadra vivi
da por ele e por nós. Os problemas acumulam-se, a 
crise aumenta e, com freqüência inUSita-da 
produzem-se atas d~ GQtlt_rição, arrependimentos, 
promessas e exortações sobre, a partir de agora, vi
rem as coisas a ser qiferentes. Das dificuldades 
econômico-sociãís aos desníveis regionais, da in
flação ao desemprego e à alta do custo de vida, das 
mordomias aos atos de corrupção perpetrados sem 
punição, o mais que se ouve são frases_de efeito, a
liás, de efeito nulo, dada a repetição inócua. Por 
questão de justiça-, é bÇlm esclarecer que essa pr~tíca 
não conieçou e não existe apenas durante o manda
to do Presidente João Figueiredo. Vem de antes, 
muito antes. 
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Mas tome-se o que disse o Presidente da Repúbli~ 
ca pela tele .... isão, segunda-feira. De repente, acor
dou para as agruras do Nordeste, região que e5.tâ 
onde sempre esteve desde a descoberta do Brasil, 
com suas mazelas, carências, contradições e autoco~ 
miseração. Nada mudou desde o princípio, muito 
menos a partir de 15 de marco de 1979, data da pos
se do atual Governo. Pois vem o Gene.r:al Figueire
do e afirma, resumidamente: 

"Voltei do Nordeste com a convicção profunda 
-de que não bastam os programas criados, a concen
tração de recursos e as ações de emergência. Vamos 
agir com rapidez. Não é do meu estilo protelar as 
coisas. Vamos encontrar novos caminhos capazes 
.J.e levar para o Nordeste os recursos eçonômicos e 
sociais possíveiS. O que estou pensando ê num es
forÇo especial. Engajando o Governo Federal e en
gajando fortemente os Governos estaduais nordesti~ 
nos. Agora estou pensando, como coordenador, em 
promover um grande esforço nacional voltado para 
o Nordeste. Não é um problema regional, é um 
problema nacional. Eu preciso do interesse dos bra
sileiros em trabalhar para o Nordeste." 

Indagado se já possuía um plano concreto, disse 
que não. "Ainda nãÕ deu tempo. Mas vamos tomar 
medidas urgentes ... " 

Trata-se, além dç i.udo, ou seja, depois da inação, 
da imprevidência e da perplexidade, também de 
uma q!,lestão de comunicação social. Jamais deve
riam os auxiliares ter permitido que o chefe a
vançasse no vazio, novamente. A falar, precisaria a
nunciar um plano _concreto. Informar que naquele 
dia mesmo, ou na véspera, tais e quais medidas co
meçavam a ser implantadas, conjuntur-ais ou estru
turais. Até porque foi por conta da falta delas, em 
seguida a novas promessas, que os governadores do 
Nordeste, todos do PDS, se calaram ostensivamente 
na últim~ reunião da SUDENE, em Recife. 
Conde_nar-se-ão ao silêncio permanentemente, se a 
história tomar o rumo de tantas outras, redundandQ 
em nada além das palavras? E não se diga constituir 
má vontade essa previsão, pois quatro anos, dois 
meses e 15 dias após haver assumido é que o Gover-

- no descobre estar a braços com um problema pre
mente, a exigir soluções especiais." 

Veja V. Ex~ que não são palavras minhas. São pala
vras de um jornalista, dos mais eminentes dã. grande im
prensa brasileira, comentando a fala presidencial. 

O SR. JOSE: LINS - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR- HL'MBERTO LUCENA - Lembro a V. Ex~ 
que eStá na fila o nobre Senador Virgílio Távora, com 
quem também pretendo dialogar. 

O SR. VlRGILIO TÂ VORA- Eminente Senador, já 
quase que nosso aparte teria perdido sentido pela exten
são, diríamoS- assim, diante da resposta que V. Ex~-deu 
ao aparte anterior do nobre Senador José Li"ns. Mas, 
para salvaguarda de nossa responsabilidade e, ao mesmo 
tempo, para mais uma afirmativa de uma diretriz de Go
verno tomada, precisa ficar bem claro, e peço vênia para 
incluir no discurso áe V. Ex~ essa nossa afirmativa, du
rante os três anos e meio em que governei o Ceará peta 
vez última, nem os correligionários mais exaltados de V. 
Ex~ puseram em dúvida aquelas afirmativas traduzidas 
has estatísticas oficiais, do que haVia sido construído 
pela Emergência no Estado do Ceará. Se em Outros ESta
dos estas estatísticas não representam a realidade, eu di

-ria-a V. Ex•, para qlie ficasse bem claro, mas ficasse mes
mo bem claro, que no Estado essa exceção houve, não sei 

-nos demais. Segunda parte, já quanto ao discurso de V. 
Ex~ Veja, Senador Humberto Lucena, o Senha!- Presi
dente da República teve uma reunião em Natal. Ouviu 
Os reclamos dos Governadores, junto com o Ministro do 
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Interior. Mandou traduzir tudo isso em determinados 
prOjetas~ prograinas. Ele não poderia, tão cedo, no hia
to de uma semana, Vir de público, dar um plano respon
dendo àquelas novas solicitações dos dirigentes do Nor
deste._ Mas, quanto ao nosso Estado também, acho que 
ele ê exceÇão, porque não é o mais importante dos Esta
dos do Nordeste, de longe, o Sr. Governador, por exem
plo, já recebeu, do Ministério do Interior, afirmativas, e 
os jornais, hoje, da terra já estampam, da resposta a mais 
de quatro quintos daquelas postulações feitas. Óbvio que 
o Senhor Presidente da República não poderia, e os jor
nais da terra não mentem, depois passo-lhe um às mãos, 
se o desejar, frente às postulações feitas, não poderia 
inc:luí-tas num plano e dizer: "O meu plano é este." Pois 
todas elas já foram atendidas, pelo menos no nosso Esta
do, em quatro quintos do seu total. Pelo menos assim a~ 
firmam as folhas de hoje da nossa terra. Era apenas o es
clarecimento que queria dar a V. Ex•, agradecendo mais 
uma vez a lhaneza do atendimento do aparte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre 
Senador. 

Apenas eu acho que se o Presidente não tinha o que a
nunciar de concreto, não deveria ir à televisão. 

Ouço o nobre Senador Milton Cabral, que já me havia 
solicitado o aparte. 

O SR- MILTON CABRAL- Nobre Senador Hum
berto Lucena, de fato, a palavra do Presidente João Fi
gueiredo reconhecendo a necessidade de recursos adicio
nais e urgentes a serem canalizados para a Região nor
destina, realmente confirma aquela posição sempre assu
mida pelos parlamentares da região, de que os recursos 
djrigidos para aquela região que tem a expressão de um 
terço do Território Nacional, um terço da população 
brasileira, exibindo os mais inexpressivos indicadores so
ciais e econômicos, realmente, a palavra do Presidente 
vem confirmar aquilo que nós sempre dissemos aqui des
ta tribuna, da necessidade imperiosa de maiores investi
mentos na região, e até mesmo a necessidade de algumas 
reformas de natureza institucional. t de causar perplexi
dade que após tantos anos de trabalho, de planejamento, 
de sucessivos programas, ainda tenhamos que falar em 
recursos adicionais. Mas eu confio em que o Presidente 
Figueiredo, desta vez, efetivamente, venha ao encontro 
das aspirações do povo nordestino, que nós aqui, por nu
merosas vezes, tentamos representar na sua inteira reali
dade. Vamos aguardar a palavra do Presidente, vamos 
dar-lhe mais um crédito de confiança. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Indiscutivelmente, 
nobre SenadOr Milton Cabral, todos nós estamos d_e_ a~ 
cardo com a necessidade de recursos adiçionais para a 
região. Mas não apenas de recursos. O que é preciso é 
um novo projeto para o Nordeste, um projeto sério, que 
sirVa para engajar em torno dele toda a Nação brasileira, 
dentro de uma campanha de mobilização da opinião 
pública. Fora dal eu não vejo solução. E é isso que espe
ro do Senhor fre_sidente da República, que Sua Excelên
cia não apen?,s acresça de recursos novos a região, mas 
que realmente faça com que o seu governo conceba um 
plano de salvação econõmica da Região nordestina. 

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa - Eminente Líder Humberto 
Lucena, eu, como nordestino, claro que fico muito satis
feito, esperançoso, e acredito até na palavra do Presiden
te, na execução desse grande plano para o Nordeste. A
contece que,_ e disto_V. Ex• pode dar seu testemunho e 
aqui me encontro há t2 anos, te!J1 havido várias sessões 
no Senado da República dedica-das eXclusivamente a 
problemas do Nordeste. O Senador Helvídio Nunes, que 
é um estudioso do assunto, ex-Governador, tem falado 
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freqUentemente e apontado até as prioridades neces
sárias para que se pOssa chegar a uma condição, não 
digo uma condição igual ao Sul, mas a uma condição 
pelo menos compatível com a dignidade que merece o 
povo nordestino. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - S verdade. 

O Sr. Alexandre Costa-...:.. De maneira que, ao ler on
tem aquelas declarações, digo a V. Ex•, sinceramente, 
pensei que houvessem descoberto o Nordeste àquele dia, 
Muito _o_brigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de V. 
Ex• dão bem a idéia de um estado de espírito. Creio que é 
o de todos nós nordestinos, acima de qualquer cono
tação de natureza poUtico-partidária. Porque nós já diS-
semos aqui, não o negamos, reconhecemos a existência 
de alguns projetas imPortan-tes -do GoVerno Federal para 
o Nordeste. Mas, nós estamos longe, muito longe de che
garmos a conclusão de um plano realmente capaz de 
promover o desenvolvimento da região, integradamente 
com o resto do País. Sabemos que, ent ·mat6ria de planos 
para o Nordeste, nós temos que colocar duas questões: a 
primeira, a de uril pia-riO para o Nordeste como um -tOdo, 
para que ele consiga sair do estado de pobreza em que se 
encontra. Evidentemente, dentro desse contexto, tería
mos de começar pela revitalização da SUDENE. A SU
DENE hoje é uma repartição meramente burocrática, 
perdeu aquele prestigio que tinha no passado, na época 
do seu surgimento, inclusive porque deixou de ser subor
dinada diretamente à Presidência da República para ser 
vinculada ao Ministério do Interior. Então, a primeira 
coisa que se teria que faZer, para dar realce ao Nordeste, 
seria, a meu ver, voltar a vincular o órgão de desenvolvi
mCnto do Nordeste à Presidência da República. 

O Sr. Alexandre Costa- Perinite-me V. Ex• um apar
te? (Assentimento do orador.) - e preciso descentrali
zar, nobre Senador. Não é possível que o Nordeste viva a 
pedir esmolas a vida toda. Nós 6 que sabemos o que é 
bom para nós, não é o Governo Federal ditar obras que 
julgamos inteiramente desnecessârias, ou não priori
tárias, que lã estão sendo realizadas, marginalizando a
quelas que vêm de encontro às aspiraçõeS do povo·. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente. 
Muito obrigado a V. Ex• Lembro-me, a propósito, que o 
ex-Senador Marcos Freire chegou a propor, certa feita, 
até a criação de um Ministério Extraordinário para o 
Nordeste, como forma de se dar maior importância ao 
problema nordestino, dentro da administração federal. 

Por outro lado, em matéria de recursos, é evidente que 
para revitalizar a SUDENE ter-se-ia que fazer um es
forço para a retomada dos incentivos fiscais, que foram 
desviados das regi~o, para o Plano de Integração Nacio
nal, para planos setoriais, como, por exemplo, do reflo
restamento, sobre o qual falei aqui um dia desses, e que 
acho que ensejou um grande desperdício de recursos do 
Imposto de Renda, para o plano hoteleiro, tendo ficado 
na região pouquíssimos recursos; hoje, mal dilo para a
tender ao custeio de projetas industriais, agro-industriais 
e agropecuários que já foram aprovados pelo Conselho 
DeHberativo da Sudene. 

Também fazia-se necessário fazer uma reforma na es .. 
trutura administrativa do DNOCS, para que ele Se trans
formasse numa empresa pública, empresa de recursos 
hídricos, a quem se entregaria a responsabiHdade pela 
implantução dos projetos de irrigação ao Nordeste, den
tro de uma orientação rigorosamente t~nica, 

Em suma, o problema do Nordeste é um problema 
simples, porque de decisão política. E esSa- deciSão só 
pode ser tomada, evidentemente, pelo Senhor Presidente 
da República num sistema presidencialista como o nos
so. I! uma decisão que requer uma coragem muito gran
de de sentir que sem uma grande md.ssa de recursc.s, não 
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resolveremos a situação nordestina. Já vou encerrar, Sr. 
Presidente. Go:itaria, antes, de ouvir o nobre Senador 
Jo"sé: rgnácio. 

Sr. José lgnácio - Senador Humberto Lucena, essa 
decisão política a que V. Ex" se refere está sendo buscada 
por todos nós que queremos novos tempos para o País. 
Mas a decisãO política maior talvez esteja na esteira do 
que disse há pouco o Senador Alexandre Costa, esteja na 
reconstrução do perfil federativo no País. Quer dizer: a 
primeira decisão política com vistas ao Nordeste e aos 
outros problemas do Pafs está na recomposição da Fede
ração brasileira, para: que as suas peculiaridades existam 
e;-através de uma redistribuição melhor da arrecadação 
tributária, possamos dãr condições que essas regiões re
solvam elas mesmas os seus problemas, com uma com
plementação de Presença da União Federal, e não vir o 
Senhor Presidente da República perante a Nação brasi
leira apresentar-se como um tutor do Pafs. O N ardeste 
precisa, sim, de que o perfil federativo se recomponha, 
de que se faça neste País uma redefinição da esquemática 
da arrecadação tributária, e que a União participe dos 
seus problemas, esquematizando ou ajudando na esque
matização deles, mas não como a grande doadora de re
cursos para que o N ardeste continua a ser tutelado pelo 
grande pai que é a União Federal. Não, pós queremos 
qu~ voltem as enti.dades federativas a existir Com iutono
niia que deVem, numa federação reStaurada. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a contri
buição valiosfssima de V. Ex• ao debate. Sr. Présidente, 
ouvirei, por últinio, o aparte do nobre Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Humberto Lucena, 
a intenção de V. Ex• é a de nós todos: que o Nordeste te
nh_a, realmente, um plano com a dimensão que provoca 
o impacto na transformação sócio·econômica da região, 
e nós temos tid~o, através dos anos frustrações por cima 
de frustrações. Mas nesse episódio do silêncio dos Go
vernadores, acho que V. Ex• tocou-num ponto em que 
interpreto de modo completamente diferente. O sentido 
desse silêncio ec_a palavra do Presidente, depois da reu
nião de Natal, na qual os Governadores fize~a~ ":'á~_ias 
sOficitações, ·a Presidente tomou. a iniciativa de mandar 
estudá-Ias. Apenas quanto a esses estudos o Presidente 
ainda não tomou decisão. V, Ex• diria, corno disse,_ aliás, 
que nesse c-aso ele não deveria ter ido à televisão. Eu in
terpreto de modo diferente: acho que o Presidente, ape
sar das notícias de greve de silêncio - entre aspas "":""' o 
Presidente, ao invés de se irritar, deu uma satisfação aos 
Governadores, o Presidente teve compreensão para essa 
angústia que assola, praticamente, todas as lideranças do 
Nordeste. Tenho absoluta certeza de que quanto a esse 
conjunto de pedidos apresentados em N~tal, sobre_ os 
quaís o Presidente ainda não tomou decisão, ele se pro· 
nunciarã o mais breve possível. Tenho uma grande espe
rança no Presidente, porque a palavra dele nunca nos 
faltou. V. Ex• deseja, tanto quanto nós, o bem do Nor
deste1 e ê por isso que V. Ex• fala como está falando. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ora. nobre Sena
_dor José Lins, que não há de ser acatando as postulações 
dos governadores nordestinos que o Senhor Presidente 
da República vai elaborar no seu Governo um novo pfa
nç para o Nordeste. Acho que i 
responsabilidade do Governo Federal, e, portanto, esta
remos aqui permanentemente cobrando do Senhor Presi
dente da Repdblica as palavras que pronunciou,. com 
tanta en_1oção, sobre o Nordeste. 

Termino, Sr. Presidente e Srs. Senadores, anunciando 
que estarei reôlpresentando, dentro de poucos dias, ao 
COngreSso Nacional, uma proposta de emenda constitu
cional, de minha autoria, que, infelizmente, o ano p-assa· 
do fol arquivada, e que se inspirou num apelo dos ex
governadores do Nordeste, no sentido de que 30% dos 
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recuis-os fisCais da União sejam aplicados anualmente no 
Nordeste brasileiro, tendo em vista o desenvolvimento 
regional. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Mário Maia - Eunice Michiles- Claudionor Roriz 

- Odacii Soares --JOão Castelo - Alberto Silva -
Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
Passos Pôrto - Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- I
tamar Franco -Amaral Furlan --Benedito Canelas
Pedro Simon. 

O SR. PRESrDENTE (Henrique Santillo)- A Presi
dência convoca sessão extraordinâria a realizar-se hoje, 
às dezoito hora~ e trinta minutos, destinada à ãpreciação 
d--;~ seguintes matérias: · 

- Redações finais dos Projetas de Resolução n's 265, 
de-1981, 88, de 1982 e 33, de 1983; e 

-Projetas de Resolução n9s 59- e 60, de 1983-~ 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está fin
da a Hora do Expediente, 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 35, de 1979 (n' 1.657/75, na Casa de ori
gem), que autoriza o Governo Federal a instituir a 
Fundação _Universidade Federal de CamPinã Gran
de, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 909 e 
910, de 19_81, das Comissões: 

-de tduca4;ào e Cultura; e 
- de Finanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 18 do corren
te, tendo a votação adiada para a presente sessão, a re-
querimento do Senador Virgflio Távora. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
{9-Secretârio. 

.t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 685, DE !983 

Nos termos do art. 311, alínea "b" do Regimento In
terno, requeremos reabertura da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n9 35, de 1979 (n9l,657 /15, na Casa de o
rigem), que autoriza o Governo Federal a instituir a 
Fundação Universidade Federal de Campina Grande e 
dâ outras providências, 

Sala das Sessões, J9 de_junho de 1983.- Virgílio Tivo
ra, Vice-Lídcr, no eXõrcicio da Liderança do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santi!lo)- Em vo
tação o requerimento. 

Cóncedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luce
na, para encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
encaminhar a votação.) ......, Sr. Presidente, Srs. SCnado~ 
res, em_ rápi_das palavras desejo apenas dizer que, tendo 
sido de mjnha iniCiativa a inclusão na Ordem do- Dia do 
Projeto de Lei de n9 35/79, 1'que autoriza o Governo Fe· 
dera! a instituir a Fundação Universidade Federal de 
CuJilpffl_ll Grande, e dâ outras providências", de autoria 
do Deputadu Octacílio Queiroz, do PMDB do meu Esta
do, prtJcurei, conto era do meu dever1 o nobre Líder da 
Maioria, Solicitando a S. Ex~ o seu apoio a esta propo
sição. Saliento, por dever de justiç·a, que o nobre Sena-
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dor Aloysio Chaves, segundo estou informado, se des
dobrou junto às autoridades comPetenteS dO Governo 
Federal, sobretudo na área da Educação, no sentido de 
conseguir a sua anuência pai'a a aprovação da matéria. 

Entretanto, segundo S. Ex• me comUnicou, através do 
nobre Líder Virgílio Távora, que hoje responde pelas 
Bancadas do PDS e do Governo nesta Casa, para que o 
GOverno viesse a aceitar a idéia preconizada no projeto 
ter-se-ia que aprovar três emendas, que já foram enCami
nhadas à Mesa pela Liderança do PDS. 

Face ao exposto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
o meu objetivo é realmente aprovar a matéria e fazer 
com que, em futuro próximo, a Universidade Regional 
do Nordeste seja federalizada, mediante a instituição de 
uma fundação, concordo com a reabertura da discussão, 
para que as emendas sejam devidamente apresentadas, e 
espero, no próximo reencOntro que. tiver cOm o Uder A~ 
loysi_o Chaves, convencê-lo do apoio ao requerimento 
que vou fazer, solicÍtando urgência para a tramitaç-ão da 
matéria do Senado Federal, a fim de que essaS em-endas 
sejam relatadas oralmente em Plenário. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em vo
tação o requerimento. 

O Sr. Virgílio Távora (PDS- CE)- Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Para en
caminhar a votação, tem a palavra o nobre Senador 
Virgílio Távora, autor do requerimento. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Paraenca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, pela justiça da causa, em homena
gem ao Sr. Lider da Oposição, roi estudado pela Lide
rança uma maneira de tornar o projeto factível de rece
ber, depois da sanção presidencial. As emendas em ques
tão visam, única e eXclusivamente, não a simples apro
vação por esta Casa, mas a aprovação -presidencial, e, 
mais do que isto, a execu~ão, após os atas administrati
vos que se fizerem mister. 

Era, Sr. PreSidente, a declaração que eu faiía effiOOrne 
·do ilustre Senador Aloysio Chaves, ausente. (Mufto 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --Em vo
tação o requerimento. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - -PB) -Sr. -PreSíd-eRte, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para en
caminhar a votação. 

O SR. MILTON CABRAL (PbS- PB. Parã <iiicam-i
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, a Bancada do PDS da Paraíba com 
assento nesta Casa apóia integralmente o Projeto de Lei 
da Câmara n~ 35, de 1979, e deixa aqui registrado um a
pelo à Liderança do meu Partido, no sentido de abreviar 
a sua apreciação pelo plenário do Senado Federal. Afi
nal de contas, são quase quatro anos que esse projeto 
tramita no Congress-o Nacional. Sei Que a sua caminha
da serâ ainda longa, porque, recebidas as emendas aqui, 
no Senado Federal, a proposição Voltará à Câmara dos 
Deputados. 

Para sintetizar o meu pensamento a respeito da impor
tância deste assunto, lembro apenas que são mais de 
7.500 universitários que estão matriculados nessa Uni
versidade, que é extremamente carente de recursos. Só 
Deus sabe como ela tem-se mantido até agora. (Muito 

. bem!) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) --Em vo
tação o requerimento. 

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica- reaberta a discussão 

da matéria. 
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. !'

Secretário.--

São lidas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS AO 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 35, DE 1979 

Emenda n' 1 

Dê-se ao artigo 1' a seguinte redação: 
Art. 19 Fica o Governo Federal autorizado a 

institui.r ~ Ftmdação Universidade Federal de Cam
pina Gra!Jde, com o patrimônio próprio e personali
dade jurídica_ de direito privado, com sede e foro na 
-cidade de Campina Giaride, no Estado da Paraíba. 

Justificação 

A proposição, como se vê no artigo f\>, visa a aUtorizar 
o Governo Federal a instituir a Fundação Universidade 
Fe4e~al de Çampina Grande,_ com o patrimônio- e -perso
nalidade jurídica de direito público, cOm sede e foro na 
cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba. A 
Fundação seria integrada pelo Centro de Ciências e Tec
nologia e pelas instituições sUbordinadas à Universidade 
Federal da Paraíba, sediadas em Campina Grande e A
reia (artigo 2'), e, ainda, pela Universidade Regional do 
Nordeste e a Faculdade de Medicina de Campina Gritn
de, que seriam incoi-por'adas à nova pessoa jurfdica, c-on
forme está projetado no artigo 49. A Fundação seria vin
culada a. o Ministério da Educação e Cultura e manteria 
diversos cursos, incfusive de pós-graduação, coino se vê 
nos artigos 29 e 49 da proposição. O projeto cogita, ni3is, 
so:!>r_~_o exercício da Reitoria da Universidade, que cabe
ria ao Direto·r do Centro de Ciências e Tecnologia, em 
caráter cumulativo e provisório, na forma proposta no 
artigo 5~. Por óltimo, a proposição reclama regulamento 
pa:ra -as normas a serem elaboradas, abonando ao Poder 
Executivo o prazo de cento e vinte dias para expedir o 
ato auxiliar. 

De iriício, imp·Õrta observar que o ente qÚe se -deseja 
criar não seria dotado de persolanidade jurídica de direi
to póblico, como está Tio projeto, uma vez qUe as fun~ 
dações são reguladas pelo direito privado, o Código Ci
vil. Via de conseqUência, o património da sociedade de 
bens, como projeção econômica da personalidade, seria, 
tambéri1, de direito privado. 

O equívOco resultou, certamente, de que é usual falar
se em "fundação pública", denominação esta que serve 
para desigilai as organizações que são instituídas com re
cursos póbliCOs, destinadas a atendtir-"rln-alidades públi
cas e lilteg"nidas na administração indireta, como seria a 
espécie em exame, mas a expressão não pode ser admiti
da como alusão à nàtureza da pessoa jurídica porque se
ria, quando menos, uma impropriedade. 

Sala das Sessões, 19 dejunh~ de 1983.- A~oysio Cha
ves. 

Emenda n'? 2 

Dê-se ao parágrafo único do artigo 49 a seguinte re· 
dação: 

Art. 49 

Parágrafo óníco. Os estatutos da Fundação au
torizarão a Universidade Federal de Campina 
Grande- UFCG, por intermédio da sua Reitoria, 
a promover os necessâiios entendimentos com a 
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Prefeitura Municipal daquela cidade sobre a forma 
de doação do patrimônio da Fundação Universida
de Regional do Nordeste- FURN, e com a Socie
dade Mantenedora da Faculdade de Medicina de 
Campina Grande-- FMCG, com a mesma finalida
de, independentemente de qualquer indenização 

Justificação 

A alteração proposta ao parágrafo único do art. 49, 
importa em acrescentar, afinal, as expressões: "indepen
dentemente de qualquer indenização••. O referido pará
grafo dispõe apenas, de maneira ambígua, que .. entendi
mentos" posteriores estabelecerão a forma de ""doação .. 
do património da Fundação U.niversidade Regional do 
Nordeste- FURN, com a Sociedade Mantenedora da 
Faculdade de Medicina de Campina Grande- FMCG; 
sem explicitar, como é indispensável, que essa transfe
rência far-se-á sem qualquer ónus para a Up.ião, que vai 
assumir, a partir desse ato, todos encargos de manu
tenção da uovel Universidade. 

Sem essa ressalva, a União ficará exposta a nego
ciações intermináveis e condições inaceitáveis, que só im
pedirão a concretização da medida almejada. 

Sala das Sessões, 1' de junho de 1983.- Aloyslo Cha
ves. 

Emenda n' 3 

Justificação 

Propõe-se, ainda, emenda supressiva do artigo 69, pois 
se a lei é autorizativa não se pode impor prazo para sua 
regulamentação, do qual, como estã redigido o citado ar
tigcf, resultaria a implantação automática da nova Uni~ 
versidade. 

Sala das Sessões, _19 de maio de 1983.- Aloysio Cha~ 
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em dis
cussão o projeto e"as emendas que acabam de ser lidas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a 
discussão. 

A matéria vai- à Comissão"-de Constituição e Justiça 
para emitir parecer sobre o projeto- e-as emendas; e às 
Comissões de Educação e Cultura e de Finanças, para 
exame das emendas. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 9, de 1981 (n' 2.031/79, na casa de ori
gem), que acrescenta inciso ao art. 649 do Código de 
Processo Civil, para tornar impenhorável o imóvel 
hipotecado ao Sistema Financeiro de Habitação, 
tendo 

PARECERES, sob n• 196, de 1981 e 74, de 1983, 
da Comissão 

-de Coustituição e Justiça, 1' pronunciamento: 
favorâvel, nos termos de substitutivo que oferece; 29 
pronunciamento: favorável ao substitutivo de ple
nário. -

Em votação o substitutivo de plenário, que tem prefe
rência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto 

e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o 

vencido_ para o turno suplementar. 
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E o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 2 (Substitutho) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1981. 

Substitua~se o Projeto pelo seguinte: 

"Art. l~' O art. 649-da Lei n~' 5.869, de 11 dejaneir:o 
de 1973, fica acrescidÕ--dO -Segulflte inciso: 

"Art, 649. 

X- Os ImóVeiS -que-sedeitinam à Casa própria -e 
que sejam objeto de fin<incia_rnentO com recursos do 
Sistema FhianceirO de HãbítaçãO, concedidós à pes
soa física -mutuário final, Sã.Ivo para liqUidação da 
dívida oriuiida do referido financiamentO." 

Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data- de sua 
publicação. . 

Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em contrário." 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"'ll3, de 1981 (n9160f79, na casa de ori
gem), que autoriza o Poder Ex.ecutivÕ a devolver 
troféus de guerra à RepúbHca do Paraguai, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 1.357 e 
1.358, de 1981, das Comissões 

- de Relações ExteriOres; e 
- de Educação e Cultura. 

Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílfo Tãvâra. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Para 
discutir.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, a medida 
proposta tem por objetiYo -aUtorizar o Poder Executivo a 
devolver troféus de guerra ao Paraguai, sugerindo ainda 
a adesão das Unidades da Federação e de particulares 
que os possuam ao gesto histórico de confraternização. 

Aduza-se, de início, que a matêria, tendo em vista suas 
implicações nos interesses da polítí~a exterila- braSileira, 
é profundamente sensível e ddiCada, devendo ser condu
zida sob a competência do mais alto nível de Governo. 

De fato, o julgamento -da oportunidade de decisões 
como esta, sempre sob o prisma de buscar o que for mais 
conveniente a-os objetivos da nossa política extedor, res
taurdando nosso bom relacionamento com outros Esta
dos estrangeirOs, deve caber ao Poder Executivo. 

Assim é que ao Presidente da República, como res
ponsável pela condução da politica exterior do País pe
rante o estatuído na constituiçãO, de"ve ser dada maior 
flexibilidade possível para tratamento de"-mátêTia tão de
licada. 

Como se observa, o projeto em eXame apresenta grave 
ínconveniente, do ponto de viSta polítiCo;- ãO fratar de 
matéria cujo encaminhamento deve ser o mais cuidadoso 
possível no âmbito da competência C!O ExeCUtivo, dentro 
do contexto de nossas relações na região do Prata; e não 
considerar a oportunidade de executar tal medida, 

Com efeito, embora -ã Collstihiição esúbeteça que 
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as ma
térias de competência da União (Art. 45), estatui tam
bém que compete privativamente ao Presidente da Re
pública "manter relações com os Estados estrangeiros" 
(Art. 81, iriciso IX). AB medidas a serem implementadas 
para melhorar o nível destas relações são assim compe
tência do Presidente. 

Na verdade, a aprovação do projeto ensejará ao povo 
paraguaio expectativa que poderá incentivar atitudes 
que visem a pressionar o GovernO brasileiro paTa 'efeti
var as devoluções, prejudicando sua flexibilidade em 
usar a matéria, de acordo coro as conveniências politiC<i.S, 
o qtle vem ocorrendo nos momentos adequados. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 
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O SR. VIRGlLIO_TÁVORA-Com muito praier. 

O Sr. -Pãssos Pôrto- Senador Víi'gílio Tãvora, eu 
gostãria de incluir, no texto do discurso que V. Ex' está 
fazendo, o nome do nobre engenheiro Ismar Ramos, 
paulista, hoje aposentado, que foi Diretor do Serviço de 
Algodão do Instituto Agronômico de Campinas, e que 
há mais de 10 _anos vem lutando contra a aprovação des
se projeto. Ele me encaminhou o seu pedido, e a outros 

-seus amigOS na Câmara doS Deputados, tainbêm, rrios
trando __ a inc?veniênci~_da éi.provaçã9 deSst? prOjetO. O 

-Brãsil; logo ào acabar a Guerra do ParagUai, devolveu 
despojoS, ariisÍiou dívidas, e tem feito, ao longo desses 
anos, uma política de pacificação e de entendimento cOm 
aquele país. O que não seria justo realmente é que um 
pafs como o nosso, de pequeno patrimônio histórico, de 
pequenas glórias históricas, tivesse que devolver esses 
trofêus, que sãõ, ãfin.al de Colltas: o resgate do povo bra· 
sileiro ao seu sacrifício naquela Guerra, que teve tanta 

lrilporfância na- vida histórica do nosso País. De modo 
que desejo decl_a~ar a V. Ex• _que sou contra a aprovação 
deste projeto, e creio que toda a Casa, porque sua apro
vação fere_,_ _de certa forma, os brios do País, sobretudo 
daqueles que se sacrificaram naquela Guerra que tanto 
tumultuou e modificou os destinos do nosso País. Era 
este o aparte que gostaria de inserir no brilhante discurso 
de V. Ex• 

O~ SR. VIRGILIO TÁVORA -Com prazer, nobre 
Sen_ador Passos Pôrto, incluímos em nosso pronuncia
mento o aparte elucidativo de V, Ext 

-As iniciativas que, neste sentido, foram adotadas ulti
mamente pelo ex·Presidente Geisel e pelo Presidente Fu
gl!_eiredo, tiveram repercussão Política de grande alcan
ce: quando foram --deVolVidas ao Paraguai peças de espe-
cial sígníficaçáo histórica e grande vãlor estimativo paia 
o povo guarani, pesadas por Suas Excelências as vanta
gens para õ País de gestos de: tal natureza. 

A proposição em estudo afigura-se, desta forma, in
convenlnente~ -Por diSpor -Sobre ãssuntã que vem Sendo 
conduzido, com êxito e em tempo oportuno, pelo Poder 
Executivo. 

Ante o exposto, a rejeição do prójeto é o voto da 
Maioria deste Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Heorique Santillo)- Em dis
cussão o parecer. 

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

O SR.-PRESIDENTE (Henrique Santillo)- concedo 
a· palavra ao nobr~ Senador José Fragelli, para discutir. 

O SR. JOSf: FRAGELLI (PMDB- MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quando, hoje, encontrando na nossa pauta esse 
pro"je(o, Supondo que ele pudesse ser motivo de discus~ 
São e-, digamos, de uma decisão contlitante entre Maioria 
e Minoria, comuniquei ao ilustre Líder em exercício do 
PDS que eu não só iria falar contra esta proposição 
como pediria verificação de votação, caso corresse o ris~ 
co de ser a mesma aprovada. 

Sr. Presidente, sou natural de uma cidade fronteiriça 
- Coriuribá ...:.._-apenas a duas léguas da fronteira boli~ 
viana e, também, bem próxima das lin-des com o Para· 
guai. A minha cidade e, como a maior parte do sul de 
Mato Grosso, tem uma população paraguaia numerosa. 
E já se diz, eu não pude confirmar, que Campo Grande, 
Ponta Porà e outras cidades sul~mato-grossense possuem 
um maior número de paraguaio do que várias Cidades do 

- própriO Pãraguai. _ __ _ _ _ 
QUerO aCrescentar, Sr. Presiderite, qUe as relaÇões em 

toda a extensa linha de fronteira, de quase 1.000 Km en
trC? o Brasil e o Paraguai, no sul de Mato Grosso, em 

...-..toda essa extensa linha lindeira, as relações entre brasi
leiros e paraguaios são, e sempre_[_oraro, as melhores. Eu 
já tive a oportunidade de dizer que se há povos que facili
tam os enteD.dimentos oficiais entre os reSpectivos Go
-vernos, esses são o povo paraguaio, de um lado, e obra-
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sileifo;de outro, tal a cordialidade na convivência entre 
brasileirQs e paraguaios. 

-Sr. Presidente, era um fato marca.nte, naquela região, 
a irlhuêá"eiã: da líri&uà espanhola e do guarani sobre os 
brasileiros, digaui:~s. mais ou menos hã 15, 20 anos.-do 
próprio lado brasileiro falava-se mai~ o_ Es~anhol dC? que 
O Português, e também se falava muito o Guarani, fíngua 
difícil de ser aprendida, mas que, sobretudo os meninos 
tJrasilelros fronteiriços aprendiam nos seus primeiros 

__ afi:OS e cOntinuavam ã falar com o -maior desembaraço. 
_ Houye um juiz, não me recordo o nome, nortista e, 

c.._omo todo nortista, estudioso e inteligente, que escreveu 
o livro denominadojJJstamente "Fronteiras Guaranis". 
Eu conheci esse ilustre magistrado e, por um lapso de 
memória,- não posso citar-Ilie o .nome. Ele até atribuía 
cssá predominância da Hngua guarani e espanho~a __ na 
fronteira à influência da mUlher paraguaia sobre Õs bra
sileiros. Há alguns anos, como um dos resultados da 
Guerra Qo I;l'araguai, a população feminina naquele país 
era maior do que a população masculina. E o grande nú
mero de mulheres paraguaias na fronteira, convivendo 
com os brasileiros, parecia ex.ercer, segundo aquele escri
tor, essa influência, que fazia Corii que os brasileiros, no 
desejo _de bem se entenderem com as lindas paraguaias, 
procurassem se expressar mais na sua do que na nossa 
lín"gua. 

Assim, Sr. Presidente, sou filho de Mato GrossO, que 
foi a província primeira invadidi na Guerra do Para
guai, por duas expedições, uma terrestre e outra fluvial. 
A fluvial, dirigida por Resquin e por Urbieta, se não me 
engano, atacou primeiro o Forte de Coimbra, encon
trando uma resistência corajosa do Tenente-Coronel 
Porto Carreiro, inteiramente despreparado para aquela 
ofensiva que, de rtenhum modo, se poderia prever à épo
ca. Como é sabido, Porto Carrero resistiu durante toda 
uffiã tarde, foi vencedor naquele primeiro choque, não 
obstante a grande desproporção de forças, sobretudo de 
artilharia, mas, à noite, jã quase sem munições, ele só pô
de optar pela retirada, o que fez, demandando, primeiro, 
Albuquerque, depois, Corumbá e, mais tarde, dirigiÍJ.do
se a Cuiabâ. Das duas lanchas em que ele fazia a retira
da, uma delas persegUida, pelos paraguaios, mesmo de
pois de Corumbá, foi aprisionada pelas forças para-
guaias. 

A outra expedição, Sr. Presidente, a terrestre, que in
vadiu a minha Província de Mato_ Grosso, ali por Bela 
Vista, por Ponta Porã, por Dourados, não onde é a Ci
dade de Dourados, mas o posto de Dourados, encontrou 
apenas 15 brasileiros, todos sabemos, comandados pelo 
bravo Tenente Antônio João, que teve aquelas palavras, 
que tanto honr2m a terra mato-grossense, e acredito que 
o Brasil: "O meu sangue e o sangue dos meus compa
nheiros servirão de protesto solene â invasão do sOlo da 
minha Pátria". E ali foi sacrificado, com todos os seus 
companheiros. O protesto dos nacionais, daqueles brasi
leiros tão diStantes, e tão separados do Brasil de então, 
sem nenhuma via de comunicação, a não ser a do rio Pa
raguaio, ou daquela rota terrestre que, passando por !\:fi
nas, Goiás, O-leste niato-grOssense, demandava Cuiabã, 
dessa Província completamente seccionada. do resto da 
Pátria, soUbe, através da bravura de Antôllio João e dos 
seus companheiros, faZer valf:r o brio nacional. 

Eu quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, relembrar 
apenas esses episódios da Guerra do Paraguai. Não ê 
preciso relembrar os outros, o aprisionamento do Mar
quês de Olinda, que justamente levava o novo Governa
dor de Mato Grosso; não ê preciso relembrar que não Toí 
só _o solo mato-grossense, mas o solo gaúcho invadido 
pelas tropas de Solano Lopez. O Brasil tão despreparado 
se encontrava para. lima guerra como essa, que as forças 
paraguaias chegaram ·a tomar a Cidade de Uruguaiana, 
depois retomada pelas tropas brasileiras, argentinas e 
uruguaias, já, então presente a figura mtljestãtica de Pe
dro II, no campo da luta . 

Não precisamos recordar tudo isso, o sacrifício dos 
nossos homens, Sr~ Presidente, morrendo mais pelas 
doenças, e sobretudo pela disenteria, porque as con
dições sanitárias daquela época não ofereciam, nos char-



2146 Quinta-feira 2 

cos paraguaios, naquelas zonas pantanosas, nenhuma 
condição de sobrevivência mais segura ao homem; a geo
grafia - e issõ destacam os nossos historiadores - a 
geografia paraguaia era quase que inteiramente desco
nhecida, não existiam ·mapas; essa foi, com certeza,- a 
maior difiCuldade encontrada por Osórío pã.ra-pacrer pe
netrar em território paraguaio; a Cada quilômetrõ, a 
cada légua, surgiam surpresas, surgiam dificUldades, 
obstáculos desconhecidos e, às vezes, "intransponíVeis rio 
priineiro embate para os brasileiros, pã.nl aS forçãs ãlia
das. Todos esses sacrifíCfós, iilém do que a Nação brasi
leira fez, assumindo grandes compromissos, onerosos 
compromissos fmanceiros para custear, como custeou a 
Nação brasileira, quase sozinha, a Guerra do Paraguai, 
tudo isso, Sr. Presidente, constitui um p"atrimônio dõ que 
nós podemos chamar a raça brasileira - não apenas o 
povo brasileiro - para, agora, guardando, como guar
damos em nossos museus, algumas lembranças desse sa
crifício da Pátria e da bravura de nossos soldados, desde 
os nordestinos, que lá de longe vieram, os Voluntários da 
Pátria- pois que o Brasil fez a guerra convocando vo
luntáriOs da pátria~ quando o Paraguai, desde o tempo 
de Francia, de Carlos Antonio Lopez, já tinha o serviço 
militar obrigatóriO -·todos esses sinais dessa glória que 
guardamos como troféu, não da derrota de um povo 
amigo e irmão, mas da bravura e do sacrifício dos brasi
leiros, nós não podemos concordar que sejam devolvi
dos. 

Sabemos que todas as nações guardam os seus troféus 
de guerra. Nenhuma nação é imune ã ter suas bandeiras 
e tantos sinais de guerras expostas das nações com as 
quais guerrearam; guardam os troféus das nações venci
das e têm os seus trofeus também lá exibidos. 

Há, até mesmo, Sr. Presidente, a questão rumorosa 
dos troféus de Ituzaingó, que Gustavo Barroso chama de 
falsoS troféus de Ituzaíngó, teitdo atê uma monografia 
sobre o assunto. Quer dizer, os nossos troféus, que n-ós 
acreditamos serem os falsos troféus de ltuzaingó, pois 
não foi de fato uma derrota brasileira naquela batalha, 
mas um resultado indeciso, apenas com um- recuO das 
tropas brasileiras, se temos esses troféus erá riaÇões vizi
nhas, por que entregarmos os nossos, que queremos 
guardar apenas como prova, sinal, memória para honrar 
os heróis brasileiros daquela guerra, na verdade, atroz, 
de cinco anos, mas que por nós não foi querida nem pro
vocada, como acaba reconhecendo um severo crítico da 
ação portuguesa e da ação brasileira no Continente, 
Efrain Cardoso, numa obra denominada EI Imperio dei 
Brasil y el Rio de La Plata? Embora condene tantas in
cursões, lutas, segundo ele provocadas por portugueses e 
brasileiros, estudando a questão das relações entre o 
Brasil colonial, primeiiõ e-as Províncias do Rio da Prata, 
e mais tarde entre o Brasil Imperial e as nações indepen
dentes platinas, ele, que é um crítico severo reconhece 
duas coisas: a bravura indomável dos bandeirantes, que 
ele chama Diablos dei Reilo, e o fato de que o Brasil não 
teve culpa na deflagração da Guerra do Paraguai, recõ
nhecendo que to_da ela fof do chefe da nação irmã, Sola
no Lopez. 

Sendo assim, Sr, Presidente, não sei se são os meus 
sentimentos de provinciano mato-grossense, da provín
cia que sofreu na sua carne as-COnSeqüências mais an
gustiosas da Guerra do Paraguai, ou se são as sentimen
tos niaiores do brasileiro, eu, Sr. Presidente, não posso 
concordar com um projeto como este. E, por mais que eu 
possa respeitar os melhores propósitos dos presídentes 
que já devolveram troféus aos_ paraguaios, acho que uma 
medida como esta, deve ser decidida soberanamente pelo 
povo brasileiro, inclusive através de um plebiscito; não 
por decisões unilaterais de quem eventUalmente ocupa o 
poder. 

É por isto que, julgando-me representante da minha 
terra e do Brasil aqui no Senado, insurjo~ me contra este 
projeto, e espero que o Senado, corria uma demons
tração, não de hostilidade a essa nação amiga, a esse 
povo bondoso, com a· qual convivemos na maior harmo
nia, na longa froiiteira- sul~inaio-gfossense e paraguã.ia, 
mas apenas com o respeito pelo sangue, pelo heroísmo, 
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pelo sacrifício dos nossos irmãos que, há pouco mais de 
cem anos, deixaram tudo, inclusive a própdã vida, no 
solo paraguaio, para defender a honra do Brasil. (Muito 
be.ii! Palmas.) -

O SR._PRESIDENTE (Henrique Santillo) -_-Conti
nua em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais qu-em qUeira di~cuti-lo, d_~cla_t:_o-en
cerrada a discussão. 

Em__votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

à Câmara dos Deputados. 

1:. o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 113, DE 1981 
(N9 160/79, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a det'olver troféus de 
guerra à República do Paraguai. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a devolver à 

República do Paraguai os troféus da guerra mantida 
com aquele país no período de 1865 a 1870. 

Parági"afo único. A deVolução dos troféus, a que po
derão aderir as Unidades da Federação e os partíciJ.Iares, 
em relação ao ac~rvo em seu poder, far-se-á consoante se_ 
dispuser no Regulamento desta Lei, a ser baixado dentro 
de 90 (noventa) dias, a partir de sua vigência. 

Art._ 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. P_RESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 4: 

Discussão, em turno úníco, do Projefo de Reso
lução n~> 38, de 1982 (apresentado pela Comissão" de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~> 267, de 
1982), que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Ponta 
Porã (MS) a elevar em Cr$ 23.000.000,00 (vinte e 
três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 268 e 269, de 1982, das 
Comissões: 

-de Constituitão e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do S~nador 
Dirceu Cardoso; e 

- de Municípios, favorável. 

Em disc~ssão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Marcelo Miranda. 

O SR. MARCELO MIRA !'iDA (PMDB- MS. Para 
discutir o projeto, Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
-dt:nte, Srs. Senadores: 

Na pauta, um projeto refere_l_!!!!_à_Prefeitura Municipal 
de Ponta Porã, no qual a mesma solicita da Caixa Eco
nómica Federal vinte três milhões de cruzeiros para a

- quis:içã_o de equipamentos para coleta e tratamento de li
xo, naquela cidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Prefeito da Cidade 
de Ponta Porã consegue, através de uma solicitaçãO à 
Caixa Económica, uma verba para a compra de equipa
mentos para a coleta de lixo. E, nesta manhã, recebi um 
telefonema da cidade de Antônio João, muito próxima 
de Ponta Porã~ também na divisa do Brasil com o Para
guai, no Estado do Mato Grosso do Sul. O povo daquela 
localidade clama, pede ao Senador que ora fala -'q_ue re
clamasse aqui, do Senado Federal, junto de seus compa
nheiros, para que o Governo Federal enviasse alguma 
verba à CR.3- Comissão de Estradas_de Rodagens dos 
Milhares, implantáda na cidade de Jardim - verba ne-
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cessária para que seja feita a manutenção de estradas. 
Nós temos apenas as estradas de Jardim a Maracaju, 
Jardim a Bela Vista e Jardim a Porto Murtinho. Solicita 
a este compariheiro e correligionário, para qUe pedisse 
aos homens do Governo urri novo direcionamento quan
to a esses recursos. E estou vendo, pÕr este pedido de 
Ponta Porã, que pode ser dado realmente um novo dire
_cionamento nas verbas que nós temos, através da Caixa 
Económica ou através do BNJ)Es para os governos esta
duais, para o Governo Federal até. Há poucos dias fazia 
eu -uma visita ao Ministro dos Transportes, Cloraldino 
Severo, e verificava nesse Ministério que a malha viária 
do País, esta malha viária que vem do passado, é respon
sável por grande parte da dívida externa que o Brasil, 
pela pavimentação das rodovias implantadas durante os 
vários Governos, ou todos os Governos que passaram 
pelo País. 

Nós temos hoje qual situação? Oito mil quilômetros 
de estradas federais e 8.400 quilómetros de estradas esta
duais pavimentadas sem recursos sequer, pasmem, Srs. 
Senadores, sem recursos para manter essas estradas c_om 
trâfego normal. Verdadeiro patrimônio nacional, essas 
estradas pavimentadas, cuja opção, no Brasil, foi feita 
pelos governos que passaram, optaram pelo transporte 
rodoviário para transportar a carga e a produção do nos
so País. 

Daí porque eu protesto, em nome dO povo do nosso 
Estado, por não ter o Governo Federal encaminhado à 
CR.3 verba suficiente para a manutenção de estradas no 
nosso Estado,_ especificamente essas estradas que acabei 
de citar: de Jardim a Maracaju, de Jardim a Bela Vista e 
de Jardim a Porto Murtinho, uma cida~e _que o Senado 
conhece e que o Brasil inteiro vê pela televisão, a cada 
ano, através das enchentes do Rio Paraguai quando, sua 
população toda é retirada da cidade. Corno se não bas
tasse a infelicic:Jlde desse povo ser retirado das suas casas 
a cada ano, não tem o transporte capaz de levar até a ci
dade de Porto Murtinho os bens necessários para a ma
nutenção_ da_ vida_naqu_ela região. 

Tenho visto todos os dias, neste Senado, a aprovação 
de empréstimos às prefeituras, empréstimos aos Estados. 
E eu pedíl-iã que-o Governo Federal fizesse um novo di
recionamento dessas verbas, para que, num período 
como o que estamos atravessando, em que há seca no 
Nordeste, em que há enchentes no Sul, em que a geada 
arrasa 10 ou 20% da produção de soja, que, compensan
do este quadro dramático de perdas da nossa ec_onomia 
através da seca, das cheias, da geada e agora das estradas 
intransponíveis, houvesse melhor distribuição dessas 
verbas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situ<iÇãO do Brasil é 
realmente triste, ê_urila situação de calamidade._ Vem aí 
outro pacote, na semana que vem, em que o subsídio do 
petróleo deverá ser retirado; em que o aumento do óleo 
diesel deverá, novamente, aumentar o frete; e deverâ ser 

,retirado o. subsídio da agricultura. E aí eU pergunto a 
mim mesmo, pergunto aos Srs. Senadores, pergunto ao 
povo brasileiro: Como podc~remos prosseguir nessa jor
nada de desenvolvimento, pregada pelo Senhor Presi
dente da República, para que se plante, neste País e de 
que será dada toda a cobertura na compra do alimento; 
será dada toda a cobertura no transporte da produção; 
será dada toda cobertura para o pequeno agricultor, 
principalmente. 

Eu pediria, então, a atenção dos Senhores ao encami
nhar este projeto de Ponta Porã, para que se veja como 
esse prefeito consegue chegar até este ponto de ver a sua 
verba de 23 milhões aprovada pelo Senado, verba essa 
para aquisição de equipamentos, para coleta do lixo, e 
qlle, portanto, não se trata de uma prioridade tão gran~ 
de, co~-o acabei de aduzir, d~ -Cita~. e que senÍimos, a 
cada dia, vendo a televisão ou andando pelo nosso País. 

Portanto, que possamos, dar um novo direcionamento 
às verbas, à pouca verba que temos, mas que ela seja bem 
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direcionada na época própria, Para Cjue possamos p-elo 
menos cumprir, Sr. Presidente, aquilo que nós temos ou
vido e que os nossos agricultores acreditaram, plantando 
e produzindo para a alimentação do nosso povo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)~ 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Conti-
nua em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de -Redação. 

t o seguirite o piojetO aprOVadO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE 1982 

Autoriza a Prereitura Municipal de Ponta Porã 
(MS) a elevar c~ Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 'i' 1: a Prefeitura Municipal de Ponta Porã-, Es
tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2'í' da 
Resolução n'i' 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 23.00H.OOO,OO (vinte 
e três milhões de cruzeíros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim Oe que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa EconômiCa Fe
deral, esta na qualidade de agente financeifo do-FllitdO 
de Apoio ao Desenvolvimento SoCiaf --FAS, destinado 
à aquisição de equipamentos para coleta e tratamento de 
lixo, naquele Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 2'í' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (l:len_rique Santillo)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 48, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Finanças como conclusão de seu Parecer n9 447, de 
1983), que autoriza o GovernO do Estado da Paraí
ba a contratar operação de empréstimo externo no 
valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos 
alemães), destinado ao programa "Pequena Irri
gação a Nível de Propriedade", tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 448, de 1983, 

da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto, em turno úníco. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

lavra, vou encerrã-la (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 48, DE 1983 

Autoriza o Governo do E'stado da Paraíba a con
tratar operação de empréstimo externo no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), 
destinado ao Programa "Pequena Irrigação a Nível 
de Propriedade". 

~DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou o equivalente em outra 
moeda, de principal, junto ao Kreditanstalt FUr Wiede
raufbau -- Instituto de Crédito para a Reconstrução 
(KFWJ, da República Federal da Alemanha, sob a 
orientação do Minístêrio da Fazenda e do Banco Central 
do Brasil, a ser utilizado na implementação do ~rogra~a 
"Pequena Irrigação a Nível de Propriedade", naquele 
Estado. 
-ArL 29- A optiração realizar-Se-ã nos termos aprova

dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda.em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos do·art. 1~>, item II, do Decreto n~> 
74.157~ de 6 -de Junho de 1974, obedecidas as demais exi
gências dos órgãos encarregados ·da execução da política 
econõmico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual n'i' 4.101, de 15 de outubro de 
1979, autoriZadora da operação. 

Art. j_l'_ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~> 49, de I983_(apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu rarecer nY 449, de 
1983),que auto_r:iza o Governo do Estado de Sergipe 
a elevar em Cri 75.548.815,00 (setentã- e cinCo lni
lhões, qUiilhentos e quarenta e oito mil e oitocentos 
e quinze cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECER, sob n9 450, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade_ e juridicidade. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa~) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o -seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar 
em Cr$ 75.548.815,00 (setenta e cinco milhões, qui
nhentos e_ quarenta e oito mil e oitocentos e quinze 
cruzeiros) o niontãnte de sua dfvida consolidada inter
na. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É o Governo do Estado de-Sergipe, nos ter
mos do art. 2'>' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 
75.548.815,00 (Setenta e cinco lnilhões, quinhentos e qua
renta e oito mil e oitocentos e quinze cruzeiros) corres
pondente a 49.486',34 ORTN, considerado o·valor nomi
nal da ORTN de Cr$ 1.526,66 (hum mil quinhentos e 
vinte e seis cruzeiros e sessenta e seis centavos) cada, vi
gente em fevereiro de 1982, _o montante de __ sua dívida 

-consolidada interna, a fini de que possa contratar uma 
operação de crêdito de igual valor,junto à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun~ 
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS- des
tinada à conStrução de uma subadutora para abasteci
mento de água no Município de Cumbe, naquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O Senado Federal resOlve: 

Art. J9 1:. o Governo do Estado da Paraíba autoriza
do a realizar, com a garantia da União, uma operação de 

~ -o-0 SR- PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia, i:'etorriamos à 
lista de _oradores inscritos. 
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ConCedo a palavra ao ilustre Senador Almir Pinto, 
por cessão do nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR- MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Reconheço, como político de oposição que sou, que o 
Brasil tem tido, nos últimos anos, uma política exterior 
tão boa como nunca tivemos anteriormente em nossa 
História. Entretanto, nem tudo é perfeito._Não com
preendemos por que um assunto potencialmente explosi
vo como este dos aviões líbios demore tanto para serre
solvido. 

Hã dois aspectos claros e insofismãveis: 
- I'>') é útil e necessãrio nosso intercâmbio com a 

Líbia; 
- 2~>) temos posíção de neutralidade e contrária à in

tervenção nos conflitos internos dos países da Amêrica 
Central. 

Esses aspectos são dois parâmetros essenciais na so
lução rápida do problema dos aviões líbios. 

O nOsso eminente Ministro das Relações Exteriores, 
SaraiVa Guer-reiro"; quando- fez proriunciamento na Co
missãO de Relações Exteriores do Senado, em 18 de maio 
deste itno, declarou que a retenção dos aviões líbios e as 
providências relativas à carga dos mesmos foi feita rigo
rosamente dentro das normas estabelecidas na_ Con
venção de Chicago. 

Entretanto, a liberação dos aviões e o retorno da carga 
à origem não ê fÜ.ada- em acordos inteniacionais e sim 
por livre acordo entre as partes interessadas. Por que en
tão o impasse? 

O governo líbio vem hã muito buscando estabelecer 
relações amistosas e privilegiadas com o Brasil. Diversas 
iniciativas ao longo dos últimos 5 anos foram tomadas 
de modo a dar ao Brasil status privilegiado. 

Assim é Que empresas brasileiras passaram a operar na 
Líbia, gozando de grandes privilégios, como a PE
TROBRÁS, CPRM, EMBRAER, AVIBRÁS, ENGE
SA e outras mais, Graças a essas condições especiais o 
Brasil foi capaz de desenvolver tecnologia sofisticada na 
sua indústria bélica, com grandes aplicações no campo 
civil, e dessa forma passou a se automatizar em tecnolo
gia avançada e a obter grandes recursos com exportações 
para mercados antes monopolizados pelos EUA, Europa 
e Japão. 

Foi graças à Líbia que nossa indústria _bêlica se tornou 
conhecida no 31' Mundo, constituindo~se não apenas em 
uma fonte de recursos mas também de prestígio para o 
Brasil. 

O sucesso--do Brasil nessa ãrea vem provocando gran
des ressentimentos nos donos do mercado de exportação 
de armamentos do mundo, que passaram a exercer todo 
tipo de pressão de modo a impedir a expansão dos nos
sos negócios no 39 Mundo. 

ReceOtemente, a Líbia propôs a ampliação dos negó
. cios com o Brasil, cujo montante excede l bilhão de 
dólares. Tal gesto repercutiu mal nos EUA, que procu~ 
ram _a todo custo não apenas isolar a Líbia, como tam
bém preservar Sua _posi9~o _dominante Uuntamente com a 
Europa) na ãrea de ProdUtos de tecnologia sofisticada. 

O incidente_com os aviões líbfos demonstra a força 
desses 8rupoSde pt-essão atuando no Brasil. Tais grupos 
vêm procurando veicular junto à opinião pública a ver

- são de que os líbios teriam ofendido nossa soberania, de
vido a uma falha de um dos pilotos de um dos aviões, 
que por sinal não é cidadão líbio (é irlandês). 

Procura-se distorcer a imagem do povo líbio e do seu 
governo, atribuindo-se declarações que não foram feitas 
pelos mesmos e distorcendo-se o conteúdo e significado 
de outros que foram feitos. 

Já se passaram quase que 50 dias sem que o Itamaraty 
demonstre preocupação com a pronta solução do 
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problema. Não estão sendo levados_ em_ conta o_s legíti
mos interesses naCionais, pOsti::l que o Brasil estâ ameaça
do de perder bilhões de dólares de negócios com a Líbia. 

Pergunta-se: a quem interessa a exclusão do Brasil de 
mercado_ tão promissor? 

Pergunta-se: por que o caso do avião inglês que estava 
em guerra com pafs vizinho e aliado ao nosso foi rl!solvi
do tão rapidamente? _Quer dizer, a Inglaterra estava em 
guerra. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex' me permite? 

O SR. MAURO BORGES - Com prazer. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, podemos 
informar a V. Ex• que todos os canais de entendimento 
estão abertos entre o Brasil e_a LJbla, e a prova disso é 
que amanhã deve chegar justamente uma inissão de alto 
nível da Líbia, para fazer o encaTninhamento da solução 
que esperamos seja a final. 

O SR. MAURO BORGES - Mui1o bem, é uma boa 
notícia. Entretanto, realmente hã de se clamar contra a 
demora. Acredito que já teria havido tempo suficiente 
para resolver isso mais cedo. 

O Sr. Virgílio Távora --Nem tudo que se faz no munM 
do é perfeito, e o ótimo é inimigo -do bom. 

O SR. MAURO BORGES - PerguntaMse: por que 
um avião cubano foi aufórizado a cruzar nosso espaço 
aérea: tão rapidamente? 

Pergunta-se por que agora se alega questão de "sobe_M 
rania nacional" até o momento não colocada em cheque 
pelos líbios que já apresentaram 4 pedidos de desculpa 
ao Governo brasileiro? 

Não obstante a apreensão dos aviões líbios e da 
apreensão de sua carga, o governo líbio continua conce
dendo às empresas brasileiras o mesmo tratamento e, rei
teradamente, tem manifestado sua d~sposição- de expan
dir sua cooperação com o Brasil em todos os campos. 

É necessário que esse equívoco de interpretaçãO da le
gislação internacional, seja de pronto reparada e a si
tuação _de nosso relacionamento com a Líbia sejS norma
lizada, e que sejam apontadas as pressões externas que 
ora se fazem sentir, e que, por fim, s-e reafirme a nossa 
soberania. 

Ela, evidentemente não foi atingida, mas muita gente 
mal avisada está pondo em cheque a nossa capacidade de 
uma opção rápida quanto ao assunto. 

t. para responder a tudo isso, Sr. Presidente e Sr.s. S_e
nadores, que requeremos a presença do Eminente Minis
tro das Relações Exteriores no Plenário deste Senado. 
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Ccr.ce
do _a palavra ao S~nador Gabriel Hermes (Pausa.) 

S. Ex' está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOStUNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTElJJQRMENTK 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) -Na pre
sente sessão terminou o prazo para apresentação de 
emendas aos Projetas de Resolução n~>s 45, de 1983, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que acres-centa pa
rágrafo no artigo 419 do Regimento Interno; ·e 46, de 
1983, de autoria do Senãdor HenriqueSantillo, que alteR 
ra a redação da alínea a, item I, do artigo 239 do Regi
mento Interno. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regímeri.to Interno, as 

matérias serão despachadas às Comissões d~ Consti
tuição-e Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Não hã 
mais oradores inscritoS. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sêção 11) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a extraordinária _das 18 horas e 30 minu
tos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Com is são de Redação em seu Parecer n"' 453, de 
1983), do Prqjeto de Resolução n~> 265_,_de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Umarizal, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 20.004.000,00 (vinte milhões e quatro 
mil cruzeiros). 

2 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
peta Comissão de Red8.çãÕ em seu Parecer n~' 454, de 
1983),-do PrOjeto de ResOlução n9 88, de 1982, Que auto
riza a Prefeítura Municipal de Nova Resende, Estado de 
Minas Gerais; a Contratai operação de crédito no valor 
de Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e 
sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros). 

3 

Discussão, em turno único; da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 455, de 
1983), do Projeto de Resolução nl' 33, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Barroso, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, quihentos 
e quatroze mil e seiscentos cruzeiros). 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 59, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n"' 487, de 
1983), que suspende a execução dos artigos 31', 49 e 5~" da 
Lei nl' 270, de 2 de dezembro de 1977, do Município de 
Orindiúva, Estado de São Paulo. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~" 60, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição-e Justiça como conclusão de seu Parecer n~' 488, de 
1983), que suspende a execução do art. 2"' da Lei n9 1.060, 
d~ 26 de dàembro de 1978, do Município de Pompéia, 
Estado de_ São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão ds /8 horas e 25 minutos.) 

Ata da 82• Sessão, 
em 19 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Henrique Santillo 

ÂS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SJ;;NTES OS SRS. SENADORES.-

Jorge Kalume- A1tevir Leal-:_ Mário Maia- EuniM 
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto -Odacir Soares 
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-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
- João Castelo - José Sarney - Alberto Silva -· 
Hetvídio Nunes - Almir Pinto- José Uns- Virgílio 
Távora- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto 
Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral -
Aderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho -
Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Põrto - Jutahy 
Mag~_~hães- Lomanto Júnior- João Calmon- José 
Ignácio -- Moacyr Dalla- Amaral PeixOto- Nelson 
Car-neiro -:-Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo 
Campos - Amaral Furlan - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
José Fragelli- Marcelo Miranda- Jorge Bornhausen 
- Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR._FRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista 
de presença acusa O comparecimento de 52 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

SQb a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O_Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sanciona~ 
do: 

N~" 108/83 (n9 186/83, na origem), de 1~> do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~> 139, de 1982 (n"' 
6.094/82, na Cas~ de _origem), de inicativa do Senhor 
Presidente da República, que atualiza o valor da pensão 
instituída pela Lei n• 3.130, de 3 de maio_de 1957. (ProjeM 
to que se transforniou na Lei n~' 7.098, de junho de 1983). 

OFICIO DO PRESIDENTE 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

W S/17(83 (n'53/83-P(MC, na origem), ~de 30 de 
maio; do corrente ano, encaminhando ao Senado Fede
ral cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário n~' 98.445-3, do Estado de São Paulo, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do art. 206 da Lei 
n~' 705, de 30 de dezembro de 1974, na redação que lhe 
foi dada pelo art. 8~' da Lei n~78I, de30 de maio de 1977, 
do Município .de Vinhedo, daquele Estado. 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo)- O expe
diente lido vaí à Publicação. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr. I9MSecretârio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 
No 62,' DE 1983 

"Cria uma Comlssio Permanente de D~fesa do 
Meio Ambiente." 

O Senado Federal resolve: 

Art. !I' S Criada a Comissão de Defesa do Meio Am
biente, que terá caráter permanente e será constituída 
por sete membros. 

Art. 29 São atribuições da Comissão: 
I- estudar, analisar, investigar e fiscalizar todo e 

qUalquer problema relacionado ao meio ambiente, em 
todo o território nacional; 

II- opinar e emitir pareceres sobre as proposições 
pertinentes ao meio ambiente; 
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III- relacionar-se com as entidades conservacionis
tas, recebendo e investigando denúncias sobre casoS de 
poluição, e outros tipos de danos e deteriorização da 
qualidade ambiental e tomar outras providências que 
julgar cabíveis à defesa e preservação do meio ambiente. 

Art. J'i' A Comissão Pernianenie de Defesa do Meio 
Ambiente funcionã.rá em conformidade Com as dispo
sições regimentais qUe disciplinam a atuação das demais 
Comissões Permanentes. 

Art. 49 Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Jusdficaçio 

.. Nos últimos vinte oU trinta anos, nas regiões do 
mundo que experimentaram níveis mais elevados de 
crescimento económico e, em consequência disso, viram 
alterar-se com maior profundidade os seus padrões cul
turais e políticos, a queStão da preservação e melhoria da 
qualidade ambiental passou a ser preocupação do ho
mem comum. 

De assunto que o-cup-ava, quando muito, a atenção de 
pequenos grupos de elite intelectual, a quCstão ambiental 
se converteu, de fato, em uma das questões políticas mais 
importantes do nosso tempo. 

O transporte dessa qUestão para o campo pOÜtico não 
ê, contudo, obra do acaso, mas reflete transformação 
igualmente contunderite em Ollti'OSPontõs da estfutura 
social, particularmente na estrutura produtiva. 

O problema da degradação ambiental e, em contra
partida, a emergência de correntes de opinião tendentes 
à sua conservação é uma questão tão antiga quanto a ci
vilização. Estava presente entre os sumêrios e oS roma
nos, do mesmo modo que ocupava espaço na vida ingle
sa, aO tempo da Rainha Vitória. 

A principal diferença, em relação aos dias de hoje, no 
entanto é que, até a riletade deste século~ a degradação 
do_ meio ambiente se apresentou sempre como um 
problema local. Nos anos que se Seguiram, passou a ser 
um problema mundial. 

A formação de uma consciência pública relacionada 
com esse tema ê, portanto, recente, não obstante a inten
sidade dos argumentos e das paixões envolvidas em sua 
discussão, que sugerem um período_ de gestação muito 
longo. 

O conservacionisino moderno nasceu em palses e re
giões que primeiro tiveram-na indUstria o elemento mo
tor do seu desenvolvimento, ou seja, os Estados Unidos, 
o Japão, a Inglaterra e alguns outros países da Europa 
Ocidental, derivando daí para os países do Terceiro 
Mundo, os chamados países em vias de desenvolvimen-
to. 

Essa trajetória pode ser explicada a partir de alguns 
pontos básicos. Em alguns países, onde se alcançou um 
nível elevado de atividade industrial, recursos naturais ti
dos até há pouco tempo como bens livres e apropriados 
pela indústria cOmo externalidades, se converteram, 
dada a intensidade e o desperdíCio cõm q"iiC Toram usa
dos, em bens escassos. Dentre esses bens, os mais impor
tantes são o Ar Puro e a Água Potável. Mais do que isso, 
a abundância original-desses benS,- que--historicamente 
permitia uma apropriação a preço nulo, condicionou o 
desenVolvimento de uma tecnologia e hábitos culturais 
que pressupõem serem esses recursos inesgotâveís. 

A essa fase da cultura industrializada, os meios de co
municação deram o nOm-e de cons-umismo. Â medida 
qu~ se expandiu e se tornou complexo o processo de in
dustrialização- e, ao mesmo passo; o processo de cOn
sumo que está associado a ele- os resíduos desses pro
cessos, os poluentes modernos, ganharam uma força tec
nológica que os diferenciam radicalmente dos poluentes 
antigos, de alcance apenas locaL Ao contrârio destes, os 
poluentes modernos - como o- DDT, a l-adiação nuclear 
e o mercúrio- representam uma ameaça à saúde e à se
gurança do homem em escala universal, não se conhe
cendo ainda métodos que possam qualificar-se de com
pletamente eficazeS parã Seu -cOntrole. Atuando não mais 
sobre a forma da matêria, mas alterando ã própria estru-
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tura desta a tecilologia moderna, em sua complexidade, 
retira ao ambiente natural a capacidade auto
regenerativa que absorvia os poluentes tradicionais; 

t; uma suposição bem aceita a de que, nos países in
dustrializados onde se dispõe de altos níveis de renda 
pessoal e mais al~os índices de consumo, a demanda de 
bens ambientais tem crescido rapidamente. Isto significa 
que aqueles bens que, nos países subdesenvolvidos, po
dem ser classificados como simples amenidades consti
tuem, nos países desenvolvidos, itens preferenciais no 
orçamento- de consumo pesSoal. De fato, indivíduos cuja 
produção se situa ao nível de subsistênCia tendem a dis
pensar pouca atenção às condições ambientais, pois as 
suas preferências de consumo se dirigem para itens bem 
mais estratégicos para sua sobrevivência . 

t a partir dessa argumentação que se explica serem as 
sociedades desenvolvidas a fonte do conservacionismo 
moderno, em que a questão ambiental se situa como 
questão política, de massa, não mais um tema privativo 
do discurso bucólico de grupos sociais restritos. (Meio 
Ambiente; Uma Questão Política -- -Edição Espe
cialfRevista do lnterior-SEMA/MINTER.) 

Urge criarmos, no Senado Federal, wna Comissão 
Permanente de Defesa do Meio Ambiente, órgão técnico 
específico que, além de ampliar as prerrogativas do Se
nado Federal, estará de portas abertas às denúncias de 
todos os cidadãos que, por intermédio das eniidadCS 

-oonsetvacionistas, se congregain numa luta incansável 
em defesa da qualidade ambiental, em todo o território 
nacional. 

Quando a própria Secretaria do Meio Ambiente, em 
artigo parcialmente reproduzido nesta exposição de mo
tivos, declara de público ser o meio ambiente uma ques
tão fundamentalmente política, de massa, onde nos si
tuamos, nós os representantes legitimamente eleitos pefo 
povo, que não temos criado ainda um órgão técnico es
pecífico, de caráter permanente, para as~untos relaciona
dos ao meio_ ambiente? Que respos-ta daremos às ge
rações futuras quanto à nossa parcela de responsabilida
de, dentro da luta pela melhoria da qualidade de vida 
dos nossos concidadãos, que está direta e indissoluvel
mente ligada à melhoria da qualidade ambiental? 

De janeiro a maio deste ano, alguns fatos nos chamam 
a atenção, pela gravidade que os caracterizou: 

l-Técnicos da CETESB (São Paulo), denunciam 
que a "água que serVe a pOpulação da BaixadB. Sant1sta ê 
tratada à base de cloro e que adquire propriedade muta
gênica e ação cancerígena, podendo vir a provocar mu
tações genéticas e tumores malignos em pessoas susceptí
veis, após um longo período de ingestão e do período de 
latência. (Sendo este o resultado da reação do cloro com 
as_ partículas poluentes na estação de trata~en!o, de 
acordo com publicação do Jomã:.I da Tarde, de 17 deja-
n~iro último.) -

2....,....0 município de Bandeirantes, .Ó.Õ. Páraná, foi 
obrigado a suspender o fornecimento de água à popu
lação, durante mais de doze horas, depois do rompimen
to de uma lagoa de armazenagem de vinhote da destila
ria de álcool Correia de Arruda, e causando mortandade 
de peixes nos rios Jacaré e das Cinzas. -

3- O Jornal do Brasil noticioU, na mesina _semana, 
que a causa do surto de hepatite no Porto de Paranaguâ 
- cidade de 100 mil habitantes - foi a contaminação da 
água -de duas redes de abastepimento por coliformes fe
cais. Esta foi a conclusão do laudo das análises levadas a 
efeito pelo Laboratório de Pesquisas Biológicas da Se
cretariã de Saúde c;io ~tado, sendo que se~s técnicos não 
souberam precisar' quando, nem comÕ, a água foi conta~ 
minada. O resultádo entretanto foi que houve alta inci
dência de hepatite tipo B, considerada a mais grave, por 
causar lesões hepáticas nos--pacientes, sendo que a faixa 
etâií!:i"iriais atingida foi a de 5 a lO anos de idade e, a se
guir, de 10 a 15 anos. No total, 94,5% dos 136 pacientes 
eram menoreS de 20 ·anOs. 
4- Em abril tivemos o rompimento do oleoduto 

Caxias:.:..=-Volta Redonda, em Paracambi, quando houve 
sêria ameaça de contaminação da rede que abastece o 
Grande Rio, sendo que técnicoS da PETROBRÃS traba~ 
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lharam ininterruptamente durante dias, os quais declara
ram, na época, q1:1e o "trabalho de impedirpento da con
taminação das águas que servenl o Grande Rio teria su
cesso se São Pedro ajudasse e não chovesse". Felimlente 
São Pedro ajudou, e não çhoveu. 

5- No mesmo mês, o prefeito de Araranguâ declarou 
que iria entrar com Uma Ação popular contra os empre
sários das m,inas de carvão da região, pela falta de escrú
pulos dos mesmos em poluir as terras férteis e dizimar a 
fauna ictiológica, já que três vezes por ano aproximada
mente 20 mil tainhas morrem só nas águas do rio Ara
ranguâ, quando em desova. Em um país onde a taxa de 
desemprego vem subindo celeremente e a fome e a des
nutrição vêm fazendo mais vftimas, a cada dia que passa, 
a perda de tal quantidade de peixes é certamente um des
perdício ao qual não podemos nos dar o luxo de ter. 

6- Durante este -illtimo mês de maio, por aproxima
damente 4 ou_5 dias, a população de Apucarana, com 60 
mil habitantes a pouca distância de Londrina, no Para
ná, ficou sem água encanada porque o rio que a abaste
ce, o Caviúna. foi poluída· por enorme quantidade de 
resíduos de venenos agrícolas produzidos por uma in
dústria situada na cabeCeira do manancial. 
--·7- E novo vazamento de óleo ocorreu no Rio Paraí
ba, ocasionado por um defeito no sistema de bombea
mento de um tanque na Companhia Siderúrgica Nacio
nal, em Volta Redonda, com a ressalva que o óleo derra
mado - cerca de J 5 mil litros ê transportado de Duque 
de Caxias, para Volta Redonda, pelo mesmo oleoduto 
que se rompeu no dia 9 de abril, em Paracambi. A PE
TROBRÁS foi multada em CrS 680.000,00 pela Comis
são EStadual de Conti'-ole Ambiental por não ter comuni
cado o acidente do dia 9 com presteza. 

t importante enfatizar que os exemplos de poluição, 
degradação e deterior"ação do meio ambiente, que aqui 
cito, é rriuito pouco ou quase nada, se comparado ao nú
mero d-e problemas que vêm ocorrendo em todos os re
cantoS do ilosiõ-Pã.k- Mas suficiente para nos alertar a 
respeito da necessidade- urgente de que sejam criadas me
didas eficazes, de caráter preventivo, que sejam elabora
dos novos projetas, que sejam efetuados estudos, que se 
desenvolva investigações, que se dê início a um sério tra
balho de fiscalização a flm- de minimizar e atê mesmo 
coibir certos abu~os e descuidos. A ausência, nesta Casa, 
de um órgão técnico específico, de caráter permanente, 
dedicado à problemática do meiO ambiente, certamente 
facilita ...:__ e eu ousaria dizer que até estimula - o au
mento das irresponsabilidades. Ao passo que, a partir do 
momento em que ciiarlnos no Senado Federal, uma Co
missão Permane'nte de Defesa do Meio Ambiente, esta
remos dando um passo à frente para a eliminação gra
dual e irreversível da maior parte dos problemas que 
atualmente degradam a qualidade de vida do cidadão 
q_~asileiro,. e ,estaremos contribuindo de forma decisiva 

- para a formação de uma consciência nacional de pro
teção e melhoria do meio ambiente, em todo o território 
nacional. 

Mas não são apenas as nossas águas potáveis que se 
encontram ameaçadas_e doentes; a violência do agressor 
não se contenta e vai muito mais alêm. Tomemos por 
exemplo a Amazônia, ferida de morte, devastada, sa
que"ada, incendiada, violentada. Qualquer solo, por me
lhor que seja, pode tornar-se um triste deserto, se for ex
plorado de forma irracional e predatória. Na Amazônia, 
entretanto. o problema assume aspecto mais grave, por
que se~ solo ê de baixíssima fertilidade e a floresta que o 
recobre existe graças a um processo de reciclagem per
manente, serviitdo de alimento a si mesma e, uma vez de
saparecida, tudo o que restará será um imenso deserto 
sem a menor serventia. Além do mais, é importante fri
sar que pelas proporções gigantescas que a caracteriza, 
pela Umidade que produz, exerce inegável e intensa in
fluência climáticB: em vastas áreas do nosso País. 

O que julgamos viável para a Amazônia, é uma explo
ração equilibrada, não predatória, precedida de estudos 

_e projetos elaborados por técnicos e cientistas, ê urri meio 
termo entre a ambição do lucro desmedido, imediato e 
fácil, a curto prazo, e o equilíbrio de todo um gigantesco 
ecossistema e a sobrevivência das gerações futuras. 
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Que nos sirva de alerta a lamentável situação em que 
se encontra o Polfgono das Secas, jâ. em tão adiantado 
processo de desertificação. 

Outro grave aspecto da poluição ambiental, ~ o uso e 
abuso indiscriminado dos defensivos agrícolas. Em um 
período de apenas 150 dias, de agosto a dezembro do 
ano passado, aproximadamente 600 agricultores para
naenses sofreram intoxicações severas, o que ocorre por~ 
que o trabalhador não possuí equipamento especial para 
lidar com estes tipos de veneno, como luvas, por excm~ 
pio, ou máscaras, ou ainda vestimcntas apropriadas. Ao 
todo, cerca de 1.118 casos de intoxicações, eom.26 mor
tos, foram registrados no Paranâ pelos agrônomos Már
cio Lopes Siqueira e Luiz Canhete. Já no Rio Grande do 
Sul, no espaço de aproximadamente quatro anos, forarn 
oficialmen.te comprovados 5.325 casos de intoxicação, 
além dos 1.439 ãp-eti.ãs coinuhicados. 

O mais grave, entretanto, é a denóncla feita pelo Pro~ 
fessor Mohamed Habib, do Instituto de Biologia da Uni~ 
versidade Estadual de Campinas - UNI CAM P, que de
clarou em abril próximo passado, que .. o Brasil já tem 
conhecimentos acumulados e pessoal técnico capacitado 
para adotar um amplo programa de controle biológico 
de pragaS agrícolas, em substituição ao uso de ínsetici
das, cujo grau de toxicidade introduz sérias perturbações 
ambientais". 

E me pergunto, se jã estamos aptos para isto, por que 
razão não o fazemos? Porque precisamos de leis- antes 
de mais nada - para que poss-am ser dados os primeiros 
passos em díreção ao eqUilíbrio que queremos alcançar. 

Outra denúncia nos vem de Porto Alegre quando, du
rante a Segunda Semana de Debates Ecológicos, o agrô
nomo do Ministério da Agricultura, Sebastião Pinheiro, 
revelou que "pressões de grupos multinacionais fizeram 
com que a maioria dos pesticidas c-omo Aldrin, Mirez, 
Heptacloro - dentre outros que são cancerígenos, pas
sassem da classe I - altamente tóxicos - para a 3 -
pouco tóxicos, com venda praticamente livre". 

E a lista continua, apenas nos primeiros cinco meses 
deste ano: temos o acidente com dois caminhões carrega
dos de xileno e benzeno do Pólo Petroquímica gaúcho, 
ocorrido em maio último nas proXimidades de Ftorianó~ 
potis, Santa Catarina, que causou sérios riscos à popu
lação exposta, já que a inalação dos vapores exalados 
pelo xíCeno e benzeno podem causar parada cardíaca e a 
ingestão da água por eles contaminada pode causar cân~ 
cer, mal-formação nos fetos, em mulheres grávidas e ou
tros problemas. 

Em meu estado temos a exploração predatória e de
senfreada das areias monaziticas, a poluição das praias 
de beleza incomparável por descargas de óleo de navios, 
Os problemas de desabamentos, que sempre ocasionam 
mortos, feridos e desabrigados, pelo desmatamento in
discriminado de morros e encostas; nos tr~s primeiros 
meses de'ste ano, segundo informações veiculadas pela 
imprensa, aproximadamente 200 mil jacarés foram mor~ 
tos e suas peles contrabandeadas, na região do Pantanal 
matogrossense; temos a ameaça das alterações climáticas 
previstas inclusive nos estudos que precederam a criação 
da Hidrel~trica de ltaipu; a atitude impensada do Insti
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia em utilizardes
folhantes químicos para desmatar os milhares de hecta .. 
res de floresta que serão cobertos pelas águas em Tucu
ruí, que por sua vez também ocasionará sérias alterações 
climáticas, na região, isso sem mencionar os impactos no 
meio ambiente tisico, biológico e social. 

O que vemos, por toda parte, é um quadro assustador 
de dcsequiHbrios, violência, abusos e absoluta irraciona
lidade, devastando toda uma nação e degradando a qua .. 
!idade de vida de todo um povo. 

Para encerrar, jula;o ser de meu dever precfpuo, não 
apenas como legislador, não apenas como representante 
do grupo de cidadãos que me confiou o seu voto nas ur
nas, c com ele os seus sonhos e suas mais legítimas aspi
rações, mas também como cidadão brasileiro e como 
membro desta comunidade mundial - a raça humana 
-o meu alerta ao emprego da energia nuclear em nosso 
Pais. 
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De acordo com relatório elaborado por técnicos 
norte~amcricanos, a possibilidade de um acidente catas~ 
trófico em uma central nuclear ~- ou seria- remotíssi
ma, na faiXa de t a cada mil anos de funcionamento des~ 
ta central. O que passou despercebido, é que este aciden~ 
te poderia ocorrer no primeiro destes mil anos de funcio
nB:nierito. E foi exatamente isso que caracterizou o aci
dente-de Thrce Miles lsland, o mais grave já registrado 
atê hoje, em uma central nuclear em funcionamento: o 
vazamento de água pesada, acrescido de falha na válvula 
de segurança. 

O que torna o custo de uma ónica central nuclear ab~ 
surdamente alto, ao ponto de não ha_v~r orçamento que 
resista, é o constante aperfeiçoamento das partes que a 
compõem, já que toda segurança é pouca e novos dispo
sitivos são preparados, os já existentes são permanente~ 
mente aperfeiçoados, para dessB. forma se tentar atingir o 
máximo de segurança possível. 

Mas, acontece que apesar de toda a tecnologia empre
gada, de todo o "know-how" aplicado, só nos Estados 
Unidos todas as centrais nucleares ali existentes já sofre~ 
ram acidentes, pelo menos uma vez, durante o ano de 
1978. Ao todo, neste ano, foram registrados 2.835 aci~ 
dentes o que, levando em conta o número de centrais nu
cleares ali instaladas, equivale a 7.7 acidentes, por dia. 

Além de todo o perigo que representa uma central nu
clear e os seus reatores, quer durante seu funcionamento, 
quer após sua desativação, o· Lixo Atómico é outro risco 
que, por si só, é mais do que suficiente para tornar inviá
vel este tipo de energia. Al~m do processo de disposição 
ser caríssimo, existem nele substâncias como o plutónio 
que levam 25 mil anos para se tornarem inócuas, ou ino
fensivas. 

No Japão, a Central Atômica de Kansai, a maior do 
país, foi fechada em março de 1979, com apenas 21 dias 
de funcionamento, porque seus reatores de âgua pressu~ 
rizados, marca Westinghouse, poderiam ter falhas no sis~ 
tema automático de refrigeração dos reatares; já a Ingla
terra proibiu a instalação, em seu território, de reatares 
PWR por não ter provas concretas de que o dispositivo 
de pressão que tem função vital na segurança de uma 
central nuclear, manter-se-ia inteiro durante a vida útil 
de um reator. 

Em maio de 1979, a Central de Zion, em Illinois, Esta
dos Unidos, sofreu um acidente durante uma troca de fil~ 
tros, com o rompimento de um tubo e o-conseqUente va~ 
zamento de água radioativa, 

Em 2 de maio do mesmo ano, uma central nuclear si
tuada no Estado de Michigan foi desligada por tempo in· 
determinado,-dcvido à possibilidade de riscos no sistema 
de segurança, em caso de abalo sísmico. 

Algumas semanas antes do ac:idente ocorrido em 
Three Miles Island já havia sido ordenado pela Comis
são de Regulamentação Nuclear, o desligamento de cin
co -uSírliui-pot-citu-Sa dê erros nos cálCulos-efetuadoS pelos 
computadores, com relaçãO à resistência das unidades 
aos tremores de terra. 

Em Three Miles Island, o operador da central nuclear 
cometeu uma série de erros que contribuíram para agra~ 
var o acidente. 

Já a Câmara dos Rciprêsentimtes, ãtravés do seu presi· 
dente Joseph Hendrie, admitiu que alguns dos 72 reato~ 
res em funcionamento em dezembro de 1979, nos Esta
dos Unidos, teriam de ser eventualmente fechados pela 
proximidade dos grandes centros urbanos, já que, em 
caso de acidente, nenhum plano de evacuação seria efi~ 
caz. E acrescentou que a agência não autorizaria o início 
de operaçÕes de qualquer usina nuclear antes que fosse 
reForçada a segilrãnça daquelas jâ existentes. · 

Atualmente, os milhares de toneladas de material ra
dloativo produzidos pelas centrais nucleares, cm todo o 
mundo, estão guardadas, em caráter provisório, nos pró
prios reatares, em depósitos tipo piscinas de grande pro
fundidade. Mas, a partir da década de 80, muitos reato· 
res terão atingido o seu limite de estocamento e então, 
não se sabe ainda o que poderâ acontecer. 
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Nos Estados Unidos, alguns estados mantinham de
pósitos para enterrar objetos contaminados, tais como 
roupas, luvas, etc, Mas aos poucos cada um desses depó· 
sitos foi'am sendo desativados e, atualmente, não há de
pósito disponível em nenhum estado ou cidade norte
americana, para o lixo atômico. 

Isso nos mostra claramente o quanto a tecnologia nu
clear ainda estã dando os seus primeiros passos, apesar 
da sua aparente sofisticação, E a prova disso b que, sem
pre que um dispositivo falha - e sempre falha um -
adiciona-se mais um ao sistema qUe falhou e, muitas ve
les, um dispositivo já existente é reprojetado, e a isto se 
deve o constante e perturbador aumento no preço dos 
reatares. 

A carga mortal do reator de Angra dos Reis equivale 
ao potencial de 17,000 bombas indênticas à projetada 
sobre Hiroshima, e que matou 250 mil pessoas. Alm, do 
mais, um únicO reatar nuclear produz, em sua vida ótil, 
material radioativo capaz de contaminar toda a crosta 
terrestre, incluindo-se os oceanos at~ a profundidade de 
lO metros, e por mil anos, a um tal nível de radioativida
de que exterminaria toda e qualquer forma de vida sobre 
a região atingida. 

A dura realidade é que a segurança dos reatares é, na 
realidade, altamente insatisfatória. 

Diante dos fatos, resta a nós, legítimos representantes 
do povo brasileiro nesta Casa do Congresso Nacional, a 
criação imediata de uma Comissão Permanente de Defe
sa do Meio Ambiente, missão histórica que temos ares
ponsabilidade de cumprír, como baluartes que somos 
das esperanças e das aspirações de todo o povo brasilei
ro, antes que mal maior venha forçar-nos a tentar, inutil
mente, remediar aquilo que hoje podemos prevenir. 

Este é o projeto que submeto à apreciação dos meus 
Pares, certo que saberão inclusive aperfeiçoá-lo, para be
neficio de todas as gerações. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1983.- José lgúc:lo. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O proje
to que vem de ser Údo será publicado e em seguida ficará 
sobre a Mesa, pelo prazo de três sessões ordinárias, para 
recebimento de emendas, findo o qual será despachado 
às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redaçio em seu Parecer nv 
45_3, de 1983), do Projeto de Resolução n9 265, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Uma
rizal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 20.004.000,00 
(vinte milhões e quatro mil cruzeiros). 

Em discussão ã i'edação final, em turno t1nico. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~ 
rada. 

Encerrada a discussão, a redcrção final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

b a seguinte a redação final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 265, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, __ , Pre& 
sidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO No , de 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umarizal, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar operaçio 
de crédito no valor de CrS 20.004.000,00 (vinte mi~ 
lhões e quatro mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l'i' 1:. a Prefeitura Municipal de Umarizal, Esta
do do Rio Gra-nde do N-Orte, nos termos do art. 2~' da Re
solução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de CrS 20.004.000,00 (viÍ1te mifhões e quatro mif én.i- -
zeiros) junto à CãiX:a EC<iifôinicã. Federal, mediante a uti
lização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinada à construção de unidade 
escolar de 111 grau, na sede do Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Cen-tral do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra ern vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Item 2: 

Discussão, ein iU-rõO úriiCO, -da iedação finar ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'>' 
454, de 1983), do Projeto de Resolução n'>' 88, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, Estado de Minas Gerais, a contratar 'ope
ração de crédito no valor de Cr$ 65.067.975,00 (ses
senta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecen
tos e setenta e cinco cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~ 
sa.) 

Nenhum dos Srs. Sen-adores sOlicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resoluçio n'>' 88, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , de 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Resende, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 65.067.975,00 (sessenta e cinco 
milhões, sessenta e sete mll, novecentos e setenta e 
cinco cruzeiros). 

O Senado Federal resolve; 

Art. l'>' 1: a Prefeitura Municipal de Nova Resende, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução o:'>' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede-
ral, autorizada a contratar operações de crédito no valor 
global de Cr$ 65.067.975,00-(sessenta e cinco milhões, 
sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzei
ros), correspondentes a 52.500 UPCs, considerado o va
lor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e 
trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente 
em outubrojSl, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à 
construção de 150 (cento e cinqUenta) unidades habita· 
cionais de interesse sócial e execução das obras de infra
estrutura urbana necessárias, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiUo) -Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 
455, de 1983), do Projeto de Resolução nq 3_3, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barro
so, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 173.514.600,00 (cento e
setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e 
seiscentos cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação final dada como aprovada, de conformidade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n'>' 33, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
. do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ ,_Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso, Esta· 
do de Minas GeraJs, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três 
milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cru-

-~-·o~~iros). 

O -Senado ~ ederal r_esolve: 

- Art. JP _ É a Prefeitura Municipal de Barroso, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2'>' da Resolução n'>' 
93, de 11 de outubro de 1977, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crédito no valor global de 
Cr.$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, qui
nhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros), corres
pondentes a 140.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de CrS 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e 
nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em ou
tubro/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta ria qualidade de agente financeiro do Banco 
NaciOnal da Hâbitação - BNH, destinadas à cons
trução de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessârías, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Centrai do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -Item 4: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Reso
lução n'>' 59, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare
cer n'>' 487, de 1983), que suspende a execução dos 
artigos 3'>', 4'>' e 5'>' da Lei n'>' 270, de 2 de dezembro de 

-1971, do Município de OrindiU:va, -Estado de São 
Paulo. 

Em discussão o projeto, em turno ú-nico. 
_ Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

lavra, vou encerráMla. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. SenadoreS-que o aprováin queiram conservarM 

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 

_A Ifiatêrla-vái à Comissão de Redação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO No 59, DE 1983 

Suspende a execução dos arts. 39, 4~' e 5'>' da Lei a'>' 
270, de 2_ de dezembro de 1977, do Municfplo de 
Orindiúva, Estado de Sio Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenãria de 18 de agosto de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n"' 97.337-1, 
a execução dos artigos 3'>', 4~> e 5'>' da Lei n~' 270, de 2 de 
dezemhr.o de 1977, do Município de Orindiúva, Estado 
de São Paulo. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 60, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu PareM 
cer nY 488, de 1983), que suspende a execução do art. 
2'>' da Lei n'>' 1.060, de 26 de dezembro de 1978, do 
Município de Pompéia, Estado de São Paulo. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram. (PaWJa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

1: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO D!" RESOLUÇÃO No 60, DE 1983 

Suspende a execuçi.o do art. 29 da Lei n"' 1.060, de 
26 de dezembro de 1978, do Município de Pompéfa, 
Estado de Sio Paulo. 

O SenadQ Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferido em 13 de maio de 1982, nos autos do 
Recurso Extraordinário ri'>' 9$.746-4, do Estado de São 
Paulo, a execução do art. 29 da Lei nq 1.060, de 26 de de
zembro de 1978, do Município de Pompéia, daquele Es
tado. 

O SR. PJ!.ESIDENTE (Henrique Santillo)- Estâ es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

O Sr. José lgnáclo - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Jos~ lgnâcio. 

O SR. JOSl!: IGNÁC!O (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. S_em revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Embora seja objeto de um enfoque específico em ses
são futura, eu, nesta oportunidade, estou apenas anun
ciando à Casa a apresentação de um projeto de reso
lução, de nossa autoria, criando uma Comissão Perma
nente de Defesa do Meio Ambiente. O projeto tem uma 
fundamentação alentada, mas ele assim se redige: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO No 
DE 1983 

Cria uma Comissão Permanente de Defesa do 
Meio Ambiente. 

O Senado Federal resolve; 
Art. JP ~criada a Comissão de Defesa do Meio 

__Ambiente, que terá carâter permanente e serã cons
tituídã- por sete membros. 
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Art. 29 São atribuições da Comissão: 
I- estudar, analisar, investigar e fiscalizar todo 

e qualquer problema relacionado ao meio ambiente, 
em todo o Território Nacional; 

II - opinar e emitir pareceres sobre as propo
sições pertinentes ao meio ambiente; 

III - relacionar-se com as entidades conserva
cionistas, recebendo e investigando denúncias sobre 
casos de poluição, e outros tipos de danos e deterio
ração da qualidade ambiental e tomar outras provi
dências que julgar cabíveis à defesa e preservação_ do 
meio ambiente. 

Art. 311 A Comissão Permanente de Defesa do 
Meio Ambiente funcionará em conformidãde-Com 
as disposições regimentais que disciplinam a 
atuação das demais ComissOes Permanentes. 

Art. 4~> Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Há um aspecto, Sr. Presidente, que eu desejo enfocar, 
brevemente, apenas em apoio a essa referência que faço 
agora . .ê que nós estamos num País em desenvolvimento, 
numa sociedade em transformação, no Terceiro Mundo, 
e nós temos exemplos abundantes da indiferença com 
que são tratados os interesses de qualidade de vida, pelo 
Primeiro Mundo ou pelos países de centro, nos países de 
periferia como o nosso. Nós sabemos do desdêm, do des
caso, não só aparente, mas efetivo, com que são olhadas 
essas questões nos países de periferia. 

Nas atas da Comissão Trilateral, que reúne industriais 
dos três mundos, da América do Norte, da Europa Oci
dental e da Ãsia, estão bem claras as referências a um 
certo tipo de reciclagem do capitalismo internacional, e a 
destinação ao Brasil daquelas indústrias na ãrea manufa
tureira, as indústrias secundárias, daquelas indústrias 
que produzissem problemas sociais, ou que produzissem 
a degradação do meio ambiente. Isto é um fato, está es
culpido nessas atas, assim como essa mesma Comissão 
Trilateral tracejou para um País como o nosso, para o 
Brasil, um novo Tordesilhas, no plano econômico, até 
no plano político- í.Ssa-·aré fato notório- determinan
do ou pelo menos indicando o retorno dos militares aos 
quartéis, o surgimento das eleições em todos os níveis, 
das eleições que restaurassem a legitimidade do poder e 
todos os fatos decarâter político que estão acontecendo. 

Com brevidade, quero fazer mais uma referência cen
trado na justificação do projeto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vejam, hã alguns as
pectos que, com brevidade, a eles quero me referir e que 
dão conta da importância da criação dessa ComisSão, 
que vai mexer, vai desenvolver preocupações lá na quali
dade dos defensivos agrícolas, no problema da poluição 
de um modo geral, na qualidade de vida do brasíleiro e 
na preocupação que ela deverá te-r com a degradação do 
meio ambiente e comy a degradação da qualidade de vida 
do brasileiro. 

Estes são exemplos colhidos ao acaso, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

.. Técnicos da CETESB (São Paulo) denunciam 
que a água que serve a população da Baixada San
lista é tratada à base de cloro e que adquire proprie
dade mutagênica e ação cancerígena, podendo vir a 
provocar mutações genéticas e tumores malignos 
em pessoas susceptíveis, após um longo período de 
ingestão e do período de latência." 

Outra: 

.. 0 Município de Bandeirantes, no Paraná, foi 
obrigado a suspender o fornecimento de água à po
pulação, durante mais de doze horas, depois do 
rompimento de uma lagoa de armazenagem de vi
nhote da destilaria de álcool Correia de Arruda, e 
causando mortandade de peixes nos rios Jacarl:: e 
das Cinzas." 
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Outro fato: 

••o Jornal do Brasil noticiou, na mesma semana, 
que a causa do surto de hepatite no Porto de Para
naguâ - cidade de l 00 mil habitantes- foi a con~ 
laminação da água de duas redes de abastecimento 
por coliformes fecais. Esta foi a conclusão do laudo 
das análises levadas a efeito pelo Laboratório de 
Pesquisas Biológicas da Secretaria de Saúde do Es
tado, sendo que seus técnicos não souberam preci
sar quando, nem como, a água foi contaminada. O 
resultado entretanto foi que houve alta incidêricia 
de hepatite tipo B, considerada a mais grave, por 
caUsar lesões hepáticas nos pacientes. -

Em abril tivemos o rompimento do oleoduto 
Caxias-Volta Redonda, em Pa~acambi, quando 
houve séria ameaça de corltã.minação da rede que 
abastece o Grande Rio." 

O importante é que tenhamos o ensejo de, através da 
criação de uma comissão como essa, de traduzir as preo~ 
cupações do Senado com um tema de tão magna impor
tância, e desenvolver, subseqUentemente, os trabalhos 
que haverão de orientar essas preocupações e oferecer ao 
povo brasileiro a -contribuição do Senado, no sentido de 
um tratamento mais efetivo desse problema tão grave, 
que envolve, inclusive, a degradação séria, trágíca da 
qualidade de vida do brasileiro. 

Voltarei ao assunto na oportunidade em que, em ses
são subseqUente esteja inscrito. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Saittillo)"- Conce
do a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. P.ronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quando se lançou o programa de aproveitamento racio
nal das várzea~ irrigáveis do cerrado, pareceu desde logo 
ambiciosa a ffieta do aproveitamento de um mil~ão de 
hec.ta.res em cinco anos. Lançado o PROFIR em 12 de 
fevereiro de l982,jã este ano foi redimensionado, quanto 
as suas ambições, bem como_estendido ao restante do 
País. 

--Re-fef.frido-se às difiCuldades de recur~os humanos en
contradas para a efetivação do Programa, o Sr. Amaury 
Stábile, Mirtistro da Agricultura, declarou que ••os pio~ 
fissionais egressos dos nossos cursos de ciências agrárias 
deixam muito a desejar em te!mos de conhecimentos 
sobre~ disciplinas de irrigação, drenagem, conservação 
do solo e mecanização agrícola." 

Esse julgamento rigoroso produziu, desde logo, o pro
testo da Associação dos Engenheiros Agrônomos do 
Dist~ito Federal. 

Numa declaração pública, diz a AEADF: 

"É inegável a importância da irrigação como in
sumo para o desenvolvimento de uma agricultura 
racional nas regiões onde a deficiência hídrica ê nor~ 
mal ou esporádica, principalmente no cerrado brasi
leiro, onde, ao lado da deficiência pluviométrica em 
determinada época do ano, há um grande manan
cial de água dispon(vel. No entanto, como lamenta
velmente muitas vezes ocorre, mais um programa 
foi lançado com metas não compatíveis com a reali
dade." 

Prosseguindo, diz o documento que, no caso do PRO
FIR como no do PROV ÃRZEAS, não hã incapacitação 
dos profissionais da agronomia, mas o lançamento de 
metas muito ambiciosas, assinalando: 

"O que temos são profissionais altamente cons
cientizados do papel que desempenham perante o 
agricultor e a sociedade como um todo, que não se 
limitam, simplesmente, a aceitar programas sem o 
devido embasamento na realidade e que, com sua 
experiência real na atividade agropecuâria, procu
ram apresentar alternativas válidas pãra o verdadei
ro desenvolvimento do setor, por conseguinte, dos 
_Q_emais setores da produção." 
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Em seguida, examinando os entraves reais ao desen
volvimento do PROFIR, cita a AEADF os seguintes: 

a) altos custos dos equipamentos de irrigação e seus 
componentes; 

b) altos custos da implantação ou· extensão da rede 
de energia elêtrica trifãsica; 

c) falta de recursos para o financiamento de outros 
itens, igualmente necessárioS-e ímportailtes para a racio
nalização da produção agrícola, como práticas de con
servação e recuperação dos solos, correção "de acidez e 
fertilidade do solo, entre outros; 

d) dificuldade do produtor em participar com recur
sos próprios nos investimentos necessários, devido à des
capitalização do setor agropecuário; 

e) preços recebidos pelos produtores não compatí
veis com os custos de produção. 

Trata-se, portanto, de entraves estruturais, cuja re
moção depende de ações concretas por parte das autori
dades responsáveis pela condução da política agrária no 
País. 

Em seguida, salienta o documento: 

"Não se concebe que imensas somas sejam desti
nadas a projetes e obras de validade questionável, 
que outros tantos recursos ditos destinados ao setor 
agropecuário, na verdade sejam repassados a outros 
segmentos da produção, enquanto que a unidade 
agropecuâría produtiva é descapitalizada por falta 
de uma política agropecuária eficiente e coerente 

-- com a realidade." 

Outra seria a situação- assinala a AEADF- se 
atendidas as justas reivindicações _dos produtores, como, 
ainda, convenientemente ouvidos os profissionais dessa 
área. 

A ªlocação de recursos deve fazer parte de um planeja~ 
mento racional, definido globalmente. 

Diz, ainda, o docum~nto: 

''Os p-rofissionais da classe agronômica, cons
cientes das_ suas responsabilidades perante a sOcie
dade, mais do que nunca estão reivindicando parti
cipação ativa e apresentando alternativas concretas, 
para·a sOlução dos problemas que afligem a agrope~ 
cuâria." 

Mas não basta criar estruturas, sendo n~cessário dar
lhes assessoramento, chamando esses técnicos já citados, 
conhecedores da realidade agropecuária nacional, para 
colaborar no planejamento e no desempenho desses pro~ 
gramas. 

Ao faZer eco às manifestações da Associação dos En
genheiros Agrônomos do_ Distrito Federal, queremos 
hipotecar-lhe nossa irrestrita solidariedade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Creio desnecessário discorrer sobre a importância so
cial, económica e política da navegação da Amazônia, 
onde os rios valem como caminhos naturais, para a in~ 
terligação tão indispensável ao desenvolvimento daque
las paragens longínquas. 

Quer coroo suporte do escoamento-da produção regio~ 
nal, quer como garantia e segurança da importação de 
matéria-prima, quer como sustentáculo dos deslocamen
tos populacionais, a navegação fluvial, na Amazônia ê 
tão importante que, sem ela, não teria sido possível a pe
netração na hinterlândia, os rasgos de pioneirismo que 
possibiGtaram a semeadura da civilização nas latitudes 
mais distantes, vencendo a hostilidade da ambiência 
geofisica e impondo a presença do homem e suas con
quistas. 

Contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, muitas têm 
sido as investidas contra essa atividade empresarial na 
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Amazônia, marcadas por interesses e comportamentos 
os mais diversos, advindas até mesmo de autoridades fe~ 
derais com ingerência naquele setor, o que vem impondo 
aos empresários daquela atividade um estado de luta e de 
vigilância permanente, com a efetivação de seminários, 
memoriais, simpósios, encontros, tudo para que, através 
de demonstrações irrclutáveis e de trabalhos incontestá
veis, seja possível sensibilizar as autoridades, no sentido 
de que entendam, de uma vez por todas, que a navegação 
fluvial na Amazônia preCiSa ser encarada como uma ati
vidade prioritária, fundamental, imprescindível aos pro
cessos regionais de desenvolvimento, considerando que, 
sem tal atividade, a Amazônia seria fatalmente condena
da ao isolamento social e político e, como via de conse-
quência, à própria insolvência económica. -__ -:: 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o nosso apelo no 
sentido de que um pleito justíssimo dos armadores ama
zônidas seja atendido, q'ual seja o da isenção de impostos 
sobre importação de peças e sobressalentes para a manu
tenção dos equipamentos das embarcações, de qualquer 
natureza, que representam a frota fluvial da Amazônia. 

Essa concessão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
seria nenhum privilégio especial, mas, em verdade, signi
ficaria tão-somente o entendimento exato de um dos 
problemas mais cruciais da Amazônia, e da sua interli
gação: o da sua capacidade de manter inalterado o fluxo 
de sua vida social e econômica, com a normalidade da 
exportação,- da importação e do deslocamento popula
cional. 

E tanto não seria privilégio, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que esse beneficio já foi concedido à Komar Com
panhia Marítima, que recebeu, através da Portaria n9 
027, de 25 de fevereiro, do Ministério da Fazenda, publi
cada no Diário Oficial da União, do dia 2 de março "i
senção de imposto de importação e sobre produtos in
dustrializados incidentes na importação de um navio_ 
tipo "Roll-on-Roll-off', identificado como Casco n9 
1353, navio esse que está destinado a operar no Rio 
Amazonas, na linha Santos-Manaus, mas que não per
tence a nenhuma empresa amazônida de navegação. 

Por isso Sr. Presidente e Srs. Senadores, fazemos nos
so o apelo do Sindicato das Empresas de Navegação Flu
vial e Lacustre e das Agências de Navegação no Estado 
do Pará, representando, naturalmente, o pleito de todos 
os armadores da Amazônia. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Henrique Saniillo, 

O SR. HENRIQUE sANTILLO (PMDB- GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs Sena
dores, 

Não conseguindo cumprir com os compromissos assu
midos junto aos credores internacionais, o GOverno aca
ba de anunciar uma série de medidas que sem nenhuma 
dúvida, recairão'com todo o seu peso sobre as cabeças da 
classe média e da classe trabalhadora. O Governo 
encontra-se, nesse instante, diante de um problema de
sesperador: reajustar a economia e -provocar ao mesmo 
tempo o agravamento da situação interna do Pais. Ao 
anunciar o novo "pacote económico", fica no ar que o 
seu cumprimento só será possível através de choques vio
lentos que elevarão o desemprego e a inflação a níveis in
suportáveis. Quanto aos salários, sofrerão igualmente 
um significativo achatamento cuja conseqüência imedia
ta se refletirá no consumo jâ bastante reduzido em mi
lhões de lares do nosso Pais. 

Todas as exigências preconizadas pelo FMI são drásti
cas e yiolentas. Como se pode evitar a perplexidade em 
que se encontra o País·diante de meras hipóteses que em 
outras ocasiões tiveram resultados drásticos contra -Q$ 

assalariados? Mais uma vez as autoridades económicas 
governamentais levantam "hipóteses" e o próprio presi
dente do Banco Central manifesta uma clara insegurança 
em relação à aplicação deste pacote quando disse ontem: 

"Nós temos a sensação de que as medidas a serem 
adotadas contribuirão para a retomada da capaci-

DIÃRIODOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dade produtiva, para combater a inflação, para di
minuir as -taxas de juros, para retomar os investi
mentQs _e para criar novos empregos." 

Na verdade o Sr. Carlos Langoni tem apenas a sen
sação, mas não se arrisca a falar dos fracassos e das con
seqUências que eles acarretarão, A realidade é bem outra 
e é preciso que se repita para a Nação inteira. 

As exlgências do FMI são inaceitáveis para qualquer 
país que preze a sua soberania, a- sua independência e 
acima de tudo o seu futuro. A política económica que 
disciplina o nosso desenvolvimento desde 1964, deixou o 
país em estado de pobreza crítica e acumulou uma dívida 
externa de 100 bilhões de dólares que não vemos como 
saldar. As deformações económicas e sociais são gritan
tes e tudo isso aconteceu justamente em um país cujas 
potencialidades são enormes. A atual política económica 
é dessa maneira altamente lesiva aos interesses nacionais. 
Ela vincula-se totalmente ao sistema fmanceiro interna
cional, modelo hoje orientado para a recessão e para o 
aumento do desemprego. Em meio a esses interesses riC..: 
fastos, mistura-se o profundo desrespeito social e a sub
serviência aos -capitais estrangeiros que são os tÍ'aços 
mais característicos das autoridades brasileiras que ocu
pam o poder. Durante todos esses anos o saldo social 
tem sido dos mais vergonhosos. Cerca-de 20,1% da popu
lação brasileira com mais de 15 anos são analfabetos; 8,5 
milhões de pessoas vivem em habitações s-ubumanas; 
13,5 milhões de trabalhadores_são menores de idade; 14 
inilhões ganham menos de um salãiio mínimo e apetiãs 
615 mil pessoas recebem mensalmente mais de 20 sa-
lários rriíniffios, segundo dados de 1980. ··-

Na realidade, durante todos esses anos de regime au
toritário, o país modernizou-se às custas da misbrici. cada 
vez maior dQ seu povo e do comprometimento de suas 
reais potencialidades, Em outras palavras, incorporamos 
processos de crescimento rápido de nossa economia-mas 
vincufãdos à economia internaciOnal dos grandes-centros 
capitalistas, o que estreitou a nossa dependência iriibin
do a capacidade de defesa dos nossos interesses mais re
JiVã:n-tC:s: É importante que se faça alusão ao--que pensa o 
Professor Dércio Munhoz a respeito da perda desses 
princípios no momento em que o governo ameaça explo
dir mais uma bomba sobre a sociedade: 

"A política do FMI obriga a agricultura a pagar 
juros iguais às taxas de inflação, a dar liberdade à 
remessa--de assistência técnica e royalties, a retirar 
-impO-StO-de renda adicional na remessa de lucros das 
er!tpresas estrangeiras e a provocar mais arrocho sa
lariaL O FMI a_o forçar a agricultura brasileira a pa
gar I (um) trilhão de juros adicionais, pretende in
viabilizar o setor, eliminando o Brasil da concorrên
da ._que vem fazendo no mercado inte'rnacional a 
produtos_ americanos como a soja e seus derivados, 
a carne de frango, o suco de frutos e outros produ
tos. Isso tudo simplesmente porque a agricultura 
dos Estados Unidos está eni crise e o governo -não 
tem mais como garantir os enormes estoques que se 
acumulam em suas mãos." 

Entendemos que buscar saídas para a crise que atra
vess3.mos, siinifica sobretudo definir um novo modelo 
de desenvolvimento que busque realmente uma política 
anti-recessiva. Torna-se da mais alta importância o com
bate às altas taxas de juros, procurando desvincular as 
condições internas de crédito das exigências impostas 
pelo giro da dívida. 1! preciso garantir uma política de 
criação"-permanente de empregos e direcionar os gistos 
públicos para as âreas sociais que digam respeito princi
palmente a educação, saúde, habitação, transporte, sa
neamento, etc, Estabelecer uma política agrícola voltada 
Para a---produção de aliinent_os e matérias-primas que 
atendam às necessidades do mercado interno, Estabele
cer medidas .corretas de proteção ao pequeno e mêdio 
produtor a partir da intervenção do Estado na comercia
lização para evitar a esp-eculação. Garantir o funciona
mento do sistema financeiro da habitação voltado para o 
atendimento das camadas mais pobres da população, 
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através de dotações a fundo perdido e finalmente, execu
tar umã. verdadeira reforma agrária visando modificar a 
estrutura atual da propriedade da terra. 

A nível externo, o caminho para o ajustamento econó
mico está no imediato pedido de moratória, Não se tem 
mais dúvida da deterioração do clima de confiança da 
comunidade financeira internaciOnal em relação à capa-

- cidade brasileira de contornar os principais obstáculos 
político"s para fazer face às suas necessidades imediatas. 

Nos grandes centros capitalistas internacionais os pró
prios banqueiros já chegam a admitir a moratória comQ 
saída- inevitável. Entretanto, as autoridades económicas 
brasileiras evitam por todos os meios p~;onuncia"r ou se 
r~erir _à palavra "moratória". A palavra em destaque 
nos meios governamentais é udesindexação". É justa
mente nesse quadro de pânico que se desenvolvem asso
luções mirabolantes para os nossos graves problemas 
económiCO-s. O tradicional não funciona mais. O mundo 
do sistema de taxas variáveis de juros, de mercados futu
ros e de opções, definidos pela teoria económica, não 
corresponde mais à realidade. Na linguagem do governo, 
é preciso inventar qualquer coisa para manter as po
sições ocupadas. Todavia, a sociedade não suporta mais 

- o preço que_cstá pagando por tantos absurdos que estão 
sendo cometidos. Em termos presentes e mais urgentes, 
já sabemos que o Brasil não pode suportar por muito 
tempo uma elevação inflacionária que promete folgada
mente ultrapassar esse ano a casa dos 120%. O mesmo 
acontece com o desemprego maciço da mão-di-obra, 
foco latente de tensões sociais graves. Economistas mais 
lúcidQs sustentam que qualquer tentativa de controle dos 
meiõs de pagamento, aadO o at1..1,.al arCabouço institucio
nal que rege a corrcção monetária e salarial, terá, como 
conseqUência apenas uma acentuação na taxa já bastante 
elevada de desemprego. Por outro lado, vale salientar 
igualmente que redução de subsidias gera aumento de 
preços e essa é também uma das preocupações da boa 
parte do empresariado de São Paulo, 

Não se pode negar que as recentes tensões sociais de 
rua verificadas em São Paulo reflexos são diretos da crise 
que nós VivemOs, da política económica do governo e das 
medidãs econõmícas aplicadas em detrimento da classe 
trabalhadora. A crise além de económica é tamb_ém so
cial e política:-Dificilmente um projeto chamado de .. a
bertura" teria condições de suportar os golpes gerados 
pelas contradições do próprio Sistema. Se a crise tem 
uma saída política, eSta salda política necessita ser defi
nida e muito rapidamente_, Até hoje o governo procurou 
enganar a todos acenando com uma perspectiva "demo
crática" bastante distanciada da realidade dos fatos. O 
jogo das promessas e da confusão termina por minar as 
próprias bases do Estado: ou o país se democratiza real
mente ou teremos um futuro incerto pela frente. Não te
nho dúvidas de que os choques sociais serão mais fre
qiientes e com eles virá a repressão cuja máquina de sus
tentação encontra-se pronta para ser acionada. 

Para evitar que os conflitos comecem efctivamente, é 
preciso repassar o controle da sociedade, reorganizar os 
poderes e apelar para que a sociedade civil participe das 
discussões da reconstrT,lÇàO. Tudo isso só serâ consegui
do no momento em que o Governo reconhecer os seus 
erros e sua responsabilidade pelo caos em que está mer
gulhada a nação. Face a uma situação tão grave, consi
dero totãl falta de sanidade a continuidade do poder 
a tua!. É preciso haver substituição e logo. Os militares 
devem voltar para as suas tarefas c entregar aos políticos 
a condução do País. A maioria do povo brasileiro nunca 
aceitou presidentes impostos e hoje maiS d_o que nunca 
estão conscientes de que o processo deve ser feito através 
do voto direto e secreto. Além de se pensar nas eleições 
dir~tas para Presidente da República e de levar esta luta 
-às praças públicas e _a_ todos os recantos nacionais, se faz 
necessáriO a realizição da tão almejada assembléia na
cional constituinte. Portanto, eleições diretas para Presi
d~nte e assembléia nacional constituinte, formam um bi
nómio que se complementa com muitas outras reivindi
cações, dentre elas, a revogação dos instrumentos de exe
cução da Lei de Segurança Nacional. 
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No que se refere aos poderes da sociedade, a descen
tralização do Executivo se faz necessária para que o JU
diCiârio e o Legislativo possam exercer os seus papéis. 
Nesse sentido, suas atribuições devem ser respeitadas e 
restituídas plenamente suas prerrogativas. 

De fato, há de se buscar um projeto de conciliação na
cional. Entretanto, não se poderá defini-lo em convívio 
com a intransigência e com a falta de responsabilidade 
que marcaram esses últimos anos de nossa História. 
Marcadamente, o País, está dividido em duas fronteiras. 
De um lado, os que o levaram à pior crise de sui História 
e do outro, os que não concordam mais com os padrões 
atuais e exigem uma mudança imediata. Como bem 
acentua o bravo Senador Teotônio Vilela em seu "Proje
to Emergência", o regime que aí ainda se encontra, tem 
para com a nação, uma dívida econômiCa, uma dívldã 
social e uma divida política: é preciso saldá-la. 

Era o que tinha a dizer, ~r. Presidente. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte diScurso".) -=sr. Presidente, Srs. Senado.· 
res: 

Há algum tempo, desta Tribuna, critiquei com pala
vras de alto nível o comportamento do atual Governa
dor, entre aspas, de Mato Grosso. 

Lamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que essa pes
soa, eventualmente, à frente dos destino i:le Mato Gros
s_o, retroaja no tempo, implantando o sistema politico de 
perseguição, ou seja, demitlr,-remover e outras formas de 
pressionar, humilhar e aterrorizar àqueles que não vota
ram nele para Governador. Esses pobres fui1cionàrios es
tão comendo o "pão que o diabo amassou" em nosso Es
tado. Voltou-se às décadas de quarenta e cinqUenta 
quando a tônica de um governo era essa total e efetiva a
meaça aos direitos humanos, isto é, o cidadão poder vo
tar livremente. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, além de demHir, 
remover, pressionar, ameaçar, o atual Governador, entre 
aspas, de Mato Grosso, além de demitir, ainda xinga os 
pobres funcionários, declarando-os "vagabundos e in
competentes". Como tive eu a iniciativa a-e criticá-lo de 
alertá-lo para parar com essa política supúada no tempo 
e no espaço, também, fui, pessoalmente, agredido. 

Diante dos fatos expostos o Diretório Regional do 
PMDB de Mato Grosso emitiU nota oficial, protestando 
contra o comportamento do Govenador, entre aspas, 
bem como os Senhores Vereadores do PMDB, de Cuia
bá, que constitui maioria, divulgando nota me defenden
do e aos humildes funcionários públicos, dos violentos a
taques desferidos pelo Governador, entre aspas. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste 
dos Anais desta Casa do Congresso Nacional, as Notas 
acima mencionadas, aproveitando o ensejo para agrade
cer ao Diretório Regional do PMDB e nobre Bancada 
Majoritária do PMDB de Cuiabã que de público repu
diaram as agressões que sofri; desse Govern"adór~--entre 
aspas, produto gerado pela Corrupção e a FraUde. 

NOTA DO DIRETÓRIO REGIONAL 
DO PMDB DE MATO GROSSO 

A VERDADE DÓI 

A denúncia do PMDB, repudiando as perseguições do 
G'ovemo de Mato Grosso contra os funcionários- públi
cos, doeu no senhor Governador. Doeu tanto que o mes
mo, através da imprensa, ba1xõ-u o nível do diâlogo 
público passando a agredir os funcionários já injúS:tiÇil
dos e o Senador GASTÃO MÜLLER com verdadeiros 
.. xingarrientos". 

Foi a 1' vez na história mato-grossense que- um chefe 
do Estado baixou o nível das entrevistas a um patamar 
muito inferior às tradições de cultura do povo do nosso 
Estado. 
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Ao taxar os funcionários de vagabundos e cretinos e o 
senador- de- cfetino e idiota, o Sr. JÚLIO CAMPOS fal
tou com a verdade e o respeito devido às pessoas supra
citadas. 

Faltou com o respeito à pessoa humana de cada fun
cionário e ao Poder Legislativo representado pelo Sena
dor da República. 

Sua fala revela um manisfesto desequilfbrio psicológi
co, próprio dos megalomaníacos e outros "desequilibra
dos". 

Quem não respeita, não merece ser respeitado. 
Por isso o povo comenta, a boca pequena, que o GO

vernador está prestes a implodir. E a voz do povo é a voz 
de Deus. 

Cuiabá, 03 de maio de 1983.- Comissão Executiva 
do PMDB de Mato Grosso, Deputados Federais do 
PMDB de Mato Grosso e Deputados Estaduais do 
PMDB de Mato Grosso. 

BANCADA DO PARTIDO DO 
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 
CÃMARA MUNICIPAL O!l CUIABÃ - MT. 

- NOTA OFICIAL-

A Bancada de Vereadores do PMDB vem a público 
manifestar a ·sua solidariedade ao Senador Gastão 
MUller e aos funcionários públicos do Estado de Mato 
Orosso, agredidos que foram, na semana que passou por 
declarações irresponsáveis e illconseqüentes do .. gover
nador da fraude" Júlio Campos, que, nã.o satisfeito -com 
a eX\siCnCia de opiniões divergentes das suas, determinou 
verdadeira_ p_erseguição aos funcionãríos públicos esta
duais, gerando c!_esemprego e instabilidade social no Es
tado de Mato Grosso. 

Essa atitude do "Nero dos tempos modernos", bem 
como a criação de órgãos de informações em iodas as re
partições do Estado, bem demonstram a formação .. de
moCrática" daquele que assaltou o poder, ap-ós promo
ver um festival de corrupção e a maior fraude eleitoral já 
verificada na história da República brasileira. 

O PMDB se solidariza com os funcionários demitidos 
e repudia a pecha de vagabundos, imputada a eles pelo 
.. governador da fraude". Da mesma forma, repudiamos 
a expressão cretina, usada pelo déspota do Paiaguás, 
para rebatei as criticas da Oposição, quaritO às demissões 
e desemprego que o seu governo vem promovendo. O 
''progresso para todos" alardeado pelo "governador da 
fraude", deve ser entendido como manto de proteção aos 
seus apaniguados, bem como a seus familiares, que vão 
sendo, paulatinamente, nomeados nos mais diferentes 
postos da administração. 

Cretinice ê o "governador da rraUde"- iimiriciar dispo
sição em benefiCiai' os professores e cOmo_deputado fede
ral ter votado contra os 25 allos de aposentadoria para a 
classe do magistério. Cretinice ê o .. governador da frau
de" anunciar que defende a classe trabalhadora e no 
Congresso Nacional ter votado contra o 13~> salário para 
o funcionalismo público. Cretinice é demitir funcio
nários, gerar problemas sociais e transmitir isso, como se 
fosse progresso para todos. 

BANCADA DO PMDB 
Efa o que tinha a dizer. (Muito Bem!) 

_O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O operoso Presidente da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos- ECT, Adwaldo Cardoso Botto de 
BarrOS, anunciou o ingresso do Brasil no círculo fechado 
dos países que participam do mais avançado Sistema de 
Correios- o Correio Eletrônico. 
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O lançamento desse novo serviço foi levad_o a efeito 
pelo ilustre Ministro de Estado das Comunicações, En
genheiro Haroldo Corrêa de Mattos, cuja eficiente a
tuação nessa área de complexa e sofisticada tecnologia 
~o seu Ministério, vem obtendo a mais ampla e favorável 
repercussão. 

De inicio, são vinte e três as cidades brasileiras benefi
Ciadas pelo SerVIço de Correio Eletrônico - o Post
Grama: Salvador, habuna, Fortaleza, Brasília, Goiania, 
Contagem, Belo-Horizonte, Curitiba, Londrina, Recife, 
Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Paulo, Campinas, 
NeiVa: Friburgo, Petrópolis, Volta Redonda, Porto Ale
gre, Caxias do Sul, Piracicaba, Santos, São Bernardo do 
Campo e São José- dos Campos. 

Posteriormente, além do ingresso de outras cidades no 
sistema e do lançamento da carta eletrônica, está previs
ta a inclusão do Brasil no Sistema INTELPOST, do qual 
já participam os seguintes países: Estados UnidOs da A
mérica do Norte, Holanda, Suíça, Inglaterra, Canadá, 
Alemanha, França e Argentina. 

Ao agradecer a comunicação que me foi enviãda, 
sobre o assunto, desejo congratular-me com o Ministro 
das Comunicações, Haroldo Corrêa_ de Mattos e com o 
Presidente da ECT, Adwaldo Cardoso Botto de Barros, 
pelas vantagens decorrentes da racionalização e do apri
moramento tecnológico dos serviços postais-telegráficos, 
felicitando, ao mesmo tempo, os usuários que, certamen
te, serão beneficicidos em virtude dos melhoramentos in
troduzidos e dos inegáveis aperfeiçoamentos que carac
terizam o funcionamento das comunic"ações em geral, em 
riosso País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Jatahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Senhor Presidente, Srs. 
Senadores: 

Desejo transcrever nos anais do Senado a carta quere
cebi do GovernadOr José Ornellas . 

Quando S. Ex' compareceu perante a Comissão do 
Distrito Federal para expor seu programa de governo, 
tive a oportunidade de lhe transmitir o apelo de morado
res da "Invasão do ltamaracá". Hoje recebo a resposta 
de S. Ex' 

Faço a trasncrição da carta nos Anais para que fique 
expresso não apenas meus agradecimentos pela atenção 
dispensada. à solicitação da qual fui porta voz, como 
também fixar o exemplo do administrador ciente de suas 
obrigações, entre as quais está a de atender às justas rei
vindicações populares e responder às solicitações dos 
parlamentares quando estes, no uso de_ suas atribuições, 
apelam em favor das comunidades ou de seus concida
dãos. 

A carta a qual me referi tem o seguinte teor: 
"Senhor Senador: 
Em resposta à solicitação de Vossa Excelência no sen

tido de serem atendidas as reivindicações dos moradores 
da Quadra 16- Setor Leste do Gama-, esclareço que 
providências estão sendo tomadas objetivando uma so
lução definitiva para as ocupações irregulares, não so
mente naquela área, como em todo o Distrito Fed_eral. 

Preocupado com os problemas originados por essas o
cupações, este Governo, decorridos 6 meses de cuidado
so-s estudos, firffiou contrato com o Banco Nacional da 
Habitação visando a erradicação das chamadas invasões 
em Brasília. Nesse sentido, somente para o ano em curso 
esiã prevista a -aplic2çã0 de- 2 bilhões de cruzeiros nas 
obrac; do programa para a região da Capital da Repúbli
ca. 

Em se tratando especificamente da "Invasã-O do Itama
racá-", a I~ Etapa do plano prevê para o local a insta~ 
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lação de água, ene.rgia eletrica, arruamento e construção 
de fossas sépticas nas áreas a serem destinadas às 344 
famflias cadastradas, contando os moradores com o a~ 
paio técnico de todos os órgãos que compõem o compleR 
xo- administrativo do GDF, no tocante a realização de 
quaisquer obras. 

~mister ressaltar que, apesar do número de famílias 
cadastradas, este Governo pretende demarcar cerca de 
442 lotes, que serão entregues aos ocupantes mediante o 
financi.amento de 107,8 UPCs - 376 mil cruzeiros a 
preços de hoje-, prevendo o contrato prazo de 25 anos, 
com prestação atual correspondente a 1.176,03 cruzei~ 
ros. 

Destarte, entende o Governo do Distrito Federal que, 
engendradas medidas futuras que evitem a imigração em 
alta escala, serão erradicadas em definitivo as ocupações 
irregulares em Brasflia." 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a pr6xinl.a sessão ordinária, a realizar
se sexta-feira, dia 3 de junho, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno tinico, da Redação Final (ofereci· 
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 458, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' l, de 1982, que autori
za a Prefeitura Municipal de Galiléia, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 
36.593.900~00 (trinta e seis milhões, quinhentos e noven
ta e três mil e novecentos cruzeiros). 

Discussão, em turno (micO, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçilo em seu Parecer n9 457, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 12, de 1982, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Paula Cândido, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação dC crédito no valor 
de Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e no
venta e seis mil, novecentos e cinqUenta cruzeiros). 

DiscUssão, em tuino (mico, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nt 456, de 
1983), do Projeto de Resolução rt9 30, de 1983, que auto· 
riza a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado de Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
81.123.270,29 (oitenta e Um milhões, cento e vinte e três 
mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nove centavos). 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 50, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 459, de 1983, com voto 
vencido do Senador José Fragelli), que autoriza o Go~ 
vetJlO do Es.tado do Piauí a elevar em CrS 453.256.608,00 
(quatrocentos e cinqUenta e três milhões, duzentos e cin
qfienta e seis mil e seiscentos e oito crUzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 460, de 1983," da Comissão_ 
-de Constitulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Resolução 
n9 54, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 472, de 1983, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas 
(MG) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
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45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, quinhentos e quinze cruzeiros e trin
ta e seis centavos), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s473 e474, de 
1983, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Municípios. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nl' 55, de 1983 (apresentado pela Comissão de EcofiOin-ia 
como conclusão de seu Parecer n"' 475, de 1983, que au~ 
torizli a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife (PE) a 
elevar em CrS 179.960.50.0,00 (Cento e -setenta e nove mi
lhões, novecentos e sessenta mil e quinhentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 
- PARECERES FAVORÁVEIS, sob ll•s 476 e 477, de 
1983, das ComiSsões: 

-de Constituição e Justiça; e 
-de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estâ en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DI
NARTE MARIZ NA SESSíf/j DE 31-5-83 E Que. 
ENiRei:JUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. -

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o 
s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Depois da discussão acalorada sob a situação do Esta· 
do do Pará, eu trago a esta Casa um apelo em nome do 
Nordeste, notadamente do meu Estado, sem distinção 
partidária, e gostaria que aqui estivesse presente o Uder 
do PMDB nesta Casa, para que se estude desde já a pos
sibilidade de se encaminhar uma emenda c:onstitucion8.1 
com relação à crise que está sendo vítima a nossa região, 
o Nordeste do País. 

Sim, Sr. Presidente, falo daqui fazendo um apelo a 
esta Casa - e já disse, sem nenhum colorido partidário 
-e gostaria que esta emenda tratasse exclusivamente do 
assunto do Nordeste, para a sua manutenção, porque 
nãO vamos ter dúvida: a questão nordeStina não é só esta 
seca, ela vem repetindo~se periodicamente, e jamais po· 
derem os sobreviver nesta fase da História do nosso- País 
se não tivermos a coragem, ou· por outra, se não houver 
um patriotismo de união entre todas as camadas repre· 
sentativas desta Casa e do Congresso Nacional em be
nefício da nossa Região. 

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. DINAR:r~ MARIZ --:- Com mu~to prazer. 

O Sr. Fábio Lu-cena- Nobre Senador Dinarte Mariz, 
na semana passada, o Ministro Mário Andreazza 
reuniu-se c0n1 OS no-ve- Governadores nordestinOs. Ao 
fim aa fti:uili'ão, os Governadores ficaram calados, o ar 
de frieza era evidente, o clima de insatisfação Cra notório 
da p~r_t~ dos n_ove _(}overnador~ nordestinos. ~qui está 
o-JornafdO-Brasll, edição de sábado;- dia 28 passado, 
com a seillirite n1àté:.ria: 

"O _projeto anunciado prev~ a perenização do~ rios 
-Bri8lda; Te-rrã--NOva, Pajeú,- )agua~ibe, Piranhas e Apo

di, com lf transposição de água do rio São Francísco a
través da abertura de canais. Vai beneficiar os Estados 
de Pernambuco, Cearâ, Paraíba e Rio Gfinde do Norte 
quando ficar pronto, daqui a 40 anos: Im8gine, Senador, 

-só no ano 2023, confOrme o projeto do Ministro Mário 
Andreazza, é que esses graves problemas do Nordeste, 
que V. Ex• traz para o Senado com conhecimento de 
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causa profundo, por Sua viv!ncia e por sua experiêJlcia, 
só rio ano 2023, quando todos que aqui nos encontramos 
jâ es1aJemos mortos, irremediavelmente mortos, e morta 
estará, irremediavelmente, toda a população nordestina 
dos dias de hoje, só no ano 2023 é que esses problemas 
terão solução. Nobre Senador, se me permite, eu lhe em· 
presto minha solidariedade, modesta por sinal, mas bem 

--Tritencioriada, porque a proposta de V. Ex• de emenda 
constitucional atende não apenas aos interesses do Nor
dCSte, COnlO- aos da Amazóniã., aos do Centro-Sul, aos da 
Pátria inteira. Meus par"ãbéns a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- Eu agra
deço o aparte de V. Ex• 

Confesso que, talvez por minha ausência desta capital 
e de outros cantatas, pois tenho estado ausente, não te
nho conhecimento dessa declaração do Ministro An~ 
dreazza. E como acontece sempre comigo, com a lealda
de e sobretudo, perdoe-me a imodéstía, com a coragem 
que tenho de abordar frontalmente os assuntos que de
bato, sou contra este projeto, mesmo que, daqui a 40 a
nos, ele viesse de fato tornar-se uma realidade. 

Acho que, para nós do Nordeste temos água suficiente 
para cuidar daquilo que podemos resolver, bastando 
barrar a água que, nos anos normais, correm para o mar. 
Não precisamos gastar dinheiro com projetas que devem 
ser caríssimos, para cuidar da perenização dos nossos 
rios. Basta, talvez, uma verba insignificante diante desse 
trabalho gigantesco para que tenhamos resolvido o 
problema das secas nessa parte. Porque preciso dizer a 
V. Ex• que o- problema do Nordeste não é só' a seca, é 
também a crise social que se abate sobre nossa Região. 

Eu sempre penso que o Nordeste é uma região onde 
pode eclOdir uma explosão social capaz de abalar os ali
cerces do Sistema Federativo da nossa Pátria, tais os er
ros e os a:cúmulos das soluções que deviam já ter sido 
_corrigidas durante tantos anos, durante séculos. 

Nesta hora, eu gostaria de falar à Casa como se ela 
fosse um todo e eu fosse apenas um servidor de quantos 
aqui se acham, defendendo diferentes correntes parti
dárias. 

O Sr. Milton Cabral -Nobre Senador, permite V. 
Ex~ um aparte? 

O SR. DINARTE -MARIZ - Com prazer. 

O Sr. Milton Cabral -Senador Dinarte Mariz, estou 
no Senado jâ hâ 12 anos e posso testemunhar que ne
nhum Senador da nossa Região tem interpretado com 
maior fidelidade as aspirações do povo nordestino do 
que V. Ex•. 

O SR. DINARTE MARIZ - Muito obrigado. 

O Sr. Milton Cabral- V. Ex• sempre esteve presente 
em todos os momentos que exigiram a manifestação dos 
reerC?~_entantes da Região e V. Ex• sempre se manifestou 
~o-~ mui~a fra·nqueza e fez críticas e elogios com absolu~ 
ta isenção. Portanto, V. Ex• é uma vot autorizada e das 
mais-autoríiãdas, para ·ralar Cm nome da Região Nor
deste. De fato, a preocupação de V. Ex• é de total proce
dência. Teinos 35 milhões de habitantes com mais de 
25% desempregados. Isto é realmente um barril de p6l& 
vara. A situação não está grave,-está gravíssima. Na Pa
raíba, cerca de 60% das indústrias in1plant-adas pela su
DENE estã~ fechad(!s, fora Outras indústrias que não fo· 
ra'? implantadas pela ~UDENE que, também, estão 
nessa situação. 
. O Presidente da_ República, ontem, através da televi
s~o, __ fa_lou da neccssi9ade imperiosa de aportar recursos 
adicionais e urgentes para a Região. V. Ex• ouviu, ·há 
poucos irlstãn-tCs, nos debates que nos antecederam sobre 
a região do A ragu aia que o Governo destinou, agora, 12 
bilhões de cruzeiros para dar solução aos graves proble-
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mas que também envolvem aquela área. Ã nossa região, 
12 bilhões, ou alguns bilhões, agora, seriam também pro
videnciais, pois o Governador da Paraíba, Sr. Wilson 
Braga, já com 90 dias de empossado no cargo, a cada 15 
dias vem a Brasília e, até agora, não conseguiu iesolver 
·coisa nenhuma. Então, é uma situação de grande preocu

·. pação e que nós, representantes da Região, temos o de
ver de abordã-la sempre que possível e V. Ex•, mais uma 
vez, oportunamente, está levantando essa questão nor
destina, que, sem dúvida, entre as grandes prioridades 
deste País, talvez seja a que exija maior at~nção, exata
mente pelas repercussões sociais que poderá causar, face 
a esse quadro que vem arrastando-se hã muitos anos. 
Muito -obrigado. 

O SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte de V. 
E~~, meu querido companheiro da região, tão conhece
dor quanto eu dos nossos problemas e, notadamente, 
testemunha do quanto nós estamos sujeitos a uma crise 
de origem social, talvez com reflexos, repito, na própria 
unidade nacional. 

O Sr. Roberto Saturnino- V. Ex' me permite um a
parte? 

O SR. DINARTE MARIZ -Com muito prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Senador Dinarte 
Mariz, quero dizer a V. Ex:• que compartilho inteiramen
te das preocupações que V. Ex• levanta no pronuncia
mento desta tarde. Como Senador que representa um Es
tado do Sul, quero também manifestar a V, Ex• o nosso 
reconhecimento e uma dívida de toda esta Nação em re
lação ao Nordeste, uma dívida de natureza não sei se so
cial ou moral, de vez que naquela Região vivem dezenas 
de milhões de irmãos, de concidadãos nossos, que pode
riam ter tido a sua condição de vida melhorada, e não o 
tiveram porque temos neste País uma polítiCa econômi· 
ca, um modelo económico que privilegia os Estados do 
Sul, nenhum de nós hã de deixar de reconhecer isto~Y ~ 
Ex' levanta o problema com a sua voz grave e respeitada 
neste Senado e há de ter de nossa parte o nosso apoio. A
penas acrescentando, Senador Dinarte Mariz, que esses 
problemas têm solução, os problemas da população nor
destina, têm solução, porque este País tem uma infra
estrutura económica capaz de dar uma resposta adequa
da às angústias e às aflições do nosso irmão nordestino. 
Esta crise, que jã não é uma crise, é -uma situação cróni
ca, só terâ solução no dia em que tivermos modificações 
profundas na politica e no ino-d-elo económico desse País. 
Tomei conhecimento do prOtesto-doS Governadores e da 
resposta do Presidente ao anunciar novas injeções de re
cursos para o Nordeste. QuerO dizer a V. Ex' que eu a
credito na intenção do Presidente, mas sei que essa pro
messa não se concretizará. Não esperem os nordestinos 
que haja condições enquanto estivermos submetidos à 
política de recessão do Fundo Monetário, a esse pacOte 
negro que vem por aí, na semana que vem. Quero dizer, 
Senador Dinarte Mariz, não esperem o melhor, esperem 
o pior, porque o que vem, certamente, é _ _o pior. O que 
nós estamos assistin-dO é o País aproximar-se, cada vez 
mais, de uma situação de convulsão social, porque ao in
vés de se optar pelos brasileiros, a opção é feita em favor 
dos banqueiros, daqueles que nos garrotearam, que asfi
xiaram a nossa economia e ainda nos estão cobrando, a
gora, um aperto de cinto, como se fosse possível ao nor
destino e ao cidadão pobre deste País, de um modo geral, 
apertar ainda mais o seu cinto. (Muito bem!) Saímos des
ta observação da reunião de Williamsburg, mais uma vez 
decepcionados. O Presidente fez o apelo e a resposta foi, 
mais uma vez, frustrante. Não temos nada a esperardes
ses que exploraram a nossa economia com eSsas con· 
dições, com esses empréStimos que exauriram a nossa e· 
conomia; não temos nada a esperar deles, temos a espe· 
rar dos brasileiros, temos a esperar dos recursos de que 
dispomos neste PaíS: E é com esses recursos e com essa 

vitalidade que o nordestino, nosso irmão, POde contar, E 
contará, desde que a política económica, o modelo eco
nómico seja mudado e teremos condições, sim, de dar 
uma resposta adequada aos problemas graves, que V. 
Ex• levanta na tarde de hoje, com a sua voz grave e res-
peitada nessa Casa. 

O SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte de V. 
Ex'. Agradeço de coração como nordestino, a par~~- en:t 
que V. Ex• salienta a solidariedade ao meu discurso, ao 
meu pronunciamento sobre aquele apelo que eu estou fa
zendo para que esta Casa, unida, reconheça - como V. 
Ex• tão bem salientou - as dificuldades crónicas do 
_Nordeste. No dia em que nós conseguirmos que daqui 
saia a iniciativa de uma emenda em benefício do Nordes
te, unanimemente, ela terâ realmente uma repercussão 
nacional. E eu estou certo que o caminho será este. Fico 
muito emocionado com a palavra de V. Ex•, porque co
nhecendo como o conheço, a capacidade de julgamento 
de que V. Ex• é detentor em relaçãO aos problemas na
cionais, sobretudo, com a lhaneza com que se pronuncia, 
em todos os· momentos, em que se discute assunto de in
teresse do País e com o conhecimento que V. Ex• tem, 
fico orgulhoso de saber que contarei, amanhã. com o seu 
apoio com a emenda constitucional, que venha exala
mente retirar da renda nacional uma percentagem para o 
Norddeste, a fim de se evitar essa vergonha que temos se
Cularmente, todo ano em que se abate uma crise sobre a 
nossa Região, temos que sair de pires na mão para pedir 
o socorro necessário em benefício dos nossos irmãos que 
passam fome, porque, na realidade, a fome na nossa re
gião já é uma doença crônica. 

O Sr. Roberto SaturninO- Conte com b meu apoio. 

O Sr. DINARTE MARIZ - MUito Obrigado a V. 
Ex•. 

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

O Sr. DINARTE MARIZ- Com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Dinarte Mariz, 
V. Ex•, nesta· tarde, com a autoridade da sua palavra; 
como bem salientou o nobre Senador pela Paraíba, fala 
sobre problema do Nordeste. V. Ex', aqui, tem a priori
dade pelo conhecimento, pela firmeza com cj_ue tem de
felldido, ao longo dúoda a sua vida pública., que" ê um e· 
xemplo de combate em favor do Nordeste, Queria, nobre 
S~nador, trazer a minha contribuição ao apelo que V. 
Ex' faz nesta tarde, porque assisti a esta última reunião -
da SUDENE, em que os Governadores calaram, diante 
da gravidade que se abate sobre o Nordeste. O nobre Se
nador Milton Cabral acaba de_dizer que o Governador 
da Paraíba tem vindo aqui e não tem·conseguido uma SO· 

lução para o seu Estado. E outros Governadores tam
bém ficaram calados, naquela reunião, assistindo a uma 
proposta de uma solução futura para aquela nossa re
gião. Creio que ê chegado o momento de tentarmos re
solver o problema e V, Ex• _coloca a questão nesta Casa, 
hoje, com a propriedade e a autoridade que tem. Quero 
aproveitar a oportunidade para dizer a V. Ex• que tenho 
certeza de que a Bancada da Oposição, como agora mes
mo acabou de falar aqui o nobre Senador Roberto Sa· 
turnino, estarã do lado de V. Ex• e do lado do Governo, 
numa proposta para o Nordeste. Que V. Ex• faça a pro
posição, que V. Ex• comece, seja por uma reforma na 
Constituição, seja pelo" restabelecimento daqueles lO% 
ou 15% que já houve para o Nordeste, da renda nacklnal 
- 13%, se não me engano- e que foram tirados; qual
quer dessas soluções, nobre Senador Dinarte Mariz, mas 
é urgente, porque, no meu Estado, o Piauí, dentro de 
mais um mês, a não ser do rio Parnaíba, não tem mais ã
gua: e no Nordeste, também não. Então, é mais um caso. 
E agora que o eminente Presidinie acaba de fazer-s-ua de· 
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claraçào, como fez hoje, no jornal, e que parece que quer 
assumir, pessoalmente, o comando dessa campanhâ em 
favor do Nordeste, pode realmente V. Ex•, como Uder 
do Governo, dizer a Sua Excelência que a Oposição esta
rã com sua Excelência nesse combate, em favor de 35 
milhões de habitantes do Nordeste. Parabéns a V. Ex• 
pela proposição. 

O SR. DINARTE MARIZ - Muito obrigado a V. 
Ex•. 

Estou tratando dessa emenda, mas o meu discurso, em 
que vou continuar apreciando a situação em que nos en
con_tramos, vai ferir diretamente a situação que estamos 
vivendo. 

O início-do meu discurso é um apelo que faço ao Sena
do, para que nos auxilie - a nós do Nordeste- para 
deixarmos, na Constituição, um remédio para o futuro, 
futuro próximo. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ- Com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Fazendo soar a 
campainha.) - V. Ex• estâ falando pela Liderança, só 
dispõe de 20 minutos e jã os esgotou; começou às 16 ho
ras e 50 minutos e terminaria às 17 horas e I O minutos, 
mas agora já são 17 horas e 12 minutos. 

O SR. DINARTE MARIZ- Eu gostaria que V. Ex• 
me permitisse, como tem permitido tantas vezes a outros 
oradores, jã que eu estou pronunciando um discurso da 
mais alta importância, notadamente, para a nossa re
gião, e que V. Ex• fosse um pouco condescendente e per
mitisse que eu pudesse continuar no raciocínio que ve
nho desenvolvendo e, estando jã no início do meu discur
so, eu não poderia deixar de receber os apartes, porque o 
meu discurso é- U:m discurso exatamente de provocação 
aos que se sentam nesta Casa, para ver se conseguimos a 
unidade em benefício da Região Nordestina. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência 
comunica ã V. Ex~ que o díscurso de V. Ex• é mais do 
que oportuno. Principalmente, eu reconheço, como do 
Nordest,e e, como _V. Ex•, estou sempre acr lado das boas 
coisas do Nordeste. 

Acontece, apenas, que temos ainda, nada menos de 
seis oradoref. inscritos para falarem nessa sessão. Eu não -
quero deixar que os colegas, por omissão da Presidência, 
sejam prejudicados. Mas, V. Ex•, contarãcom a liberali
dade de alguns minutos a mais para concluir o seu dis
curso. 

O SR. DINARTE MARIZ- Eu fico muitO- a"gradeci-
do. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, a provocação que cu 
qufS fazer à Casa- eu chamo de provocação- foi para 
que todos nós, Sul, Norte, e Nordeste, pudéssemos, real
mente, encontrar um consenso, para que os nossos ir
mãos do Nordeste amanhã pudessem chegar à casa dos 
outros irmãos do Centro-Sul do País, sem nenhum cons
trangimento, na maneira de falar e de trajar, porque o 
que eStã acontecendo, no meu Estado e que é um aconte
cimento de todo o Nordeste, é a pobreza galopante, que 
ameaça aqueles, que eram conhecidos como homens de 
recursos. Os fazendeiros, esses são os mais prejudicados 
hoje. Para os operârios existem as frentes de serviço. 
Para os agricultores não existe nada. Poss_o dar o teste
munho, porque sou agricultor também. Há 5 anos que 
mantemos os nossos colonos e não recebemos nenhum 
favor do Governo. Tomamos dinheiro emprestado aos 
bancos, para construir açudes. Eles ficam secos, porque 
as chuvas não chegam. Tomamos dinheiro para desma
tamentos e fâzemos as semeaduras nas épocas da chuva. 
Se germinam, não frutificam. Compramos recursos para 
salvar nossos rebanhos, e acabamos vendendo parte de
les para o CentiO-SUl do País, levados por caminhões 
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que trazem de volta o gado gordo para abate, que é uma 
maneira de descapitalizar duas vezes a nossa região: De 
maneira que, no nosso dia~a-dia, semeamos esperanças e 
colhemos frustrações. Esta vem sendo a nossa vida, dia a 
dia, mês a mês, ano a ano. Penso que sou o mais velho 
desta Casa, e, talvez, um dos representantes mais velho 
que o Nordeste tenha contado para defender os seus in
teresses. 

E eu quero, também, dizer agora que O Governo deve 
tomar providências urgentes. Esta _é a seiunda- parte do 
meu discurso. Quanto à primeira, eu me sinto gratificado 
pelo apoio que recebi. A segunda, vciu entrar· agora, des
crevendo o que estâ havendo, nesta hora, e que não po
demos mais ouvir Conversas;- não podeiiios mais admitir 
que se prolongue por mais um dia sequer uma medida e
ficaz, para evitar que nós, que recebemos o votO do po
vo, e quando eu digo nós, são os brasileiros todoS, por
que a fome não tem fronteiras; não divide partidos polí
tícos., e nós do Nordeste temos o sofrimento de ver 
crianças morrendo de fome, porque não têm alimentos 
para que se possa socorrer nesta hora em que estamos vi
vendo. Há poucos dias, um ex-colega nosso, o Deputado 
Agenor Nun~ de Maria, da tribuna da Câmara, denun
ciou que, no meu município, tinham morrido_ algumas 
crianças de inanição. Não sei se houve exagero. Mas, o 
que posso dizer é que grande parte da mortalidade irifail
til do meu Estado é decorrente de caréncia alimentar. Is
so, tenho a impressão de que não há brasileiros que visi
tem a nossa região e não tenham impressão da nossa rea
lidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, nesta hora, ape
lar para a sensibilidade dos homens do Governo, já que 
o Senhor Presidente da República foi, -ontem, nluito cla
ro em querer convocar atéo os brasileiros para a salvação 
do Nordeste. E é por isSõ que- vim a esta tribuna e me 
senti realmente orientado, até para apelar a esta Casá e 
poder fazer este apelo da reforma constitucional, por
que, se querem salvar o Nordeste, isso só poderá aconte
cer com uma discriminação constitUcional na parte dos 
recursos em beneficio da nossa Região. Pensar em outro 
assunto é fazer poesia, é dar de comer, hoje, ao homem 
que está com fome, sabendo que, daqui a 15 dias, ele vol
ta a passar a mesma necessidade. ConseqUentemente, o 
que devemos fazer é procurar um meio que nos possa 
salvar. A SUDENE, que ajudei a criar, como Governa
dor de Estado, hoje, não exíste. Existe burocraticamente, 
reúne os Governadores simbolicamente, porque eles não 
podem tomar nenhuma medida que represente uma so
lução imediata em beneficio da nossa gente. Agora mes
mo, o silêncio dos Governadores foi denunciante-;-se bem 
que não houve nenhum agravo, mas foi a demonstração 
de que, realmente, precisamos de uma solução urgente. 
Os Governadores podem silenciar num protesto silencio
so, mas o representante do povo, nesta Casa, tem que fa
lar. E é o que estou fazendo. 

O Sr. Alberfo Silva - Muito bem-! 

O SR. DINARTE MARIZ- Estou falando, para que 
os escalões do Governo possam se sensibilizar ao ponto 
de evitar que o Nordeste mergulhe num fatalismo que 
essa civilização não pernlífe nlais.-Não é Po~Ssível que, em 
pleno desenvolvimento universal, um-a Parte de uma 
Nação, como a nossa, rica, ·cheia de- coitdições e espe
ranças para o futuro, possa assistir" uma parte de sua po
pulação, desprezada e condenada a falecer de inanição. 
Não é possível, -Sr. Presidente, nós temos que agir e eu te
nho certeza de que todos nordestinos, que representam o 
sentimento de nossa gente, devem se unir, para que, uni
dos., encontremos o caminho seguro para defender os in-
teresses do povo. · 

O Sr. Alberto Silva --Muito bem! 

O SR. DINARTE MARIZ --Jã levantei a minha voz, 
quantas vezes, estão aí os Anais desta Casa para coltl· 
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provar. QUantas vezes levantei a minha voZ solicitalldo, 
pedindo, insinuando a nossa união para a defesa de nos
sa região, independente de partidos políticos-. Quando se 
falar- rio Noráe5-te, e todõs ilós nõs unirmOs pensando no 
Nordeste, sem discutir política de espéCie alguma, a polí
tica é o Nordeste, então teremos força para impor aquilo 
que tem estado adormecido, que é o sentimento de revol
ta, gritando d_entro do coração de cada sertanejo, _cada 

-nordestino, pedindO, impondo uma ação em beneficio 
do povo nordestino. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N' 12, DE 1983 

O Sr. Primeiro-Secretârio do Senado Federal, no uso 
de suas atribuições regimefl.tais, e considerando: 

I) Que o Senado Federal patrocinará, rios dias 14, 15 
e 16 de junho p.v., o Siinpósio de Informãtica, devida
mente autorizado pela Mesa Diretora; 

2) Que este-Simpósio reunirá as mais expressivas au
toridades no campo da informática; 

3) Que, certamente, deste Simpósio advirão propostas 
e soluções de real significação para todas as áreas de ln

- formática, resolve: 
I -Criar um grupo de trabalho, composto por fun

cionáriOs do Senado Federal, para dar apoio administra
tivo a esse SimpóSio, visando o pleno êxito do evento; 

II -Designar, como Coordenador deste grupo de tra
balho, o Dr. José Jabre Baroud, Chefe do Gabinete da I• 
Secretaria do SeJ'Jado Federal; 
III- Delegar poderes ao Coordenador para convocar 

os funcionários que julgar necessâriOs ao atendimento ao 
item I deste Ato, e tomar todas as medidas de caráter ad
minlstratfvo; 

IV - Solicitar a todos os órgãos Administrativos do 
--Sena-do Federal, assim como aos _Orgãos _SupervisiOna
dos- CEGRAF e PRODASEN- que colaborem com 
o grupo de trabalho, ora criado, a fim de que possa cum
prir plenamente os objetivos colimados; 
V- Este Ato entra em vigor na data de sua assinatu

ra. 
Brasília, 20 de maio de 1983. _,..._Henrique Santillo, 19-

Secretário. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO ESPECIAL 
Criada para revogar Ou substituir a Lei n9 6.620, de 1978, 

que alterou o Decreto-lei Q9 898, de 1969 

4' Reunião, realizada _em 3 de maio de 1983 

__ Aos três dias do mês de maio de mil novecentos_e oi
tenta e três às dezessete horas, na Sala de reunião da Co
missão de Relações Exteriores, presentes os Senhores Se
nadores Murilo Badâró (Relator), Aderbal Jurema, José 
Lins, Pedro Simon e Nelson Carneiro (Presidente), 
reúne-se a Comissão Especial, criada para revogar ou 
substituir a Lei n~> 6.620, de 1978, que alterou o Decreto
lei n\> 898, de 1969. 

Deixam de comparecer poF motivo justificado os Se
nhores Senadores Gastão Müller, Moacyr Dalla, Jutahy 
Magalhães e José Ignácio. 
- Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nador Nelson Carneiro, declara abertos os trabalhos, 
dando a palavra ao Dr. José Bernardo Cabral, ex
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Na sua explanação o Dr. José Bernardo Cabral, for
mula palavras de elogios aos membros da ComissãO e, 
em- especial ao Senador Fâbio Lucena, seu conterrâneo e 
companheiro de çampanhas quando então Deputado 
Federal. 

Fundador do Sindicato dos Jornalistas Profissioiiais 
no Amazonas, trooxe sua contribuição para a Comissão, 
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considerandÕ ã.s necessidades da modificaçãO da Lei de 
Segurança Nacional, sem excluir a possibilidade de se in
serir na legislação p-enal e processual ordinãria dispo
siÇÕes jUlgadas necessárias à manutenção da ordem polí
tica e social. 

Inclui, também, a Ordem dos Advogados do Brasil 
uma das principais instituições jurídicas que pretende a 
revogação da lei. 

Condllíndo- Que é dever do Congresso N aciona_l elimi
nar defeitos e imperfeições existentes na legislação, e 
PubliCamente re·corlhtx:idos pelos que são compelidos a 
aplicã~los. 

Refere-se, ao período em que era Pre~id<?_nte da Ordem 
dÕs Advogados do Brasil, ter designado uma Comissão 
com a participação dos juristas Heleno Fragoso, Jorge 
Tavares e Antonio Evaristo de Morais Filho e de um tra
balho do Professor Heleno Fragoso, concluíram que a 
posição em que se encontra a Lei de Segurança Nacio
nal, não é só utilizada contra parlamentares, mas tam
bém para atemorizar e perseguir trabalhadores, muito 
embora seja uma lei que defina crimes políticos. 

E, finalizando seu depoimento, menciona a alegria de 
estar contribuindo para a Com"issão, menos Pela vontade 
de acertar e mais pelo desejo de colaborar. 

A seguir o Senhor Presidente, Senador Nelson Carnei
ro, concede a palavra ao Dr, Alexandre Barbosa Lima 
Sobrinho, ilustre Presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa. 

Iniciando, aborda a posição diante da Lei de Segu
rança Nacional porque a lei parece que se fez, sobretudo, 
contra os jornalistas, pois o número de processos que 
correm baseados nessa lei são inúmeros, pois feito um le
vantamento hã poucos dias havia aproxitTtadamente 
doze jornalístas presos em tOdo o País, punidos e acusa
dos na Lei de Segurança Nacional. 

-Voltando ao tempo da Monarquia cita Pimenta Bueno 
da preocupação que tinha, muito maior pelo cidadão em 
vez da segurança do Estado, hoje se invertem as po
sições, as leis asseguram muito maís o Estado e insegu~ 
ram o individuo. 

Indo um pouco além, PiriJ.enta Bueno já dizia que as 
leis são feitas par-a o liOrilerri. e não o homem para as leis, 
conclui-se então que as leis de segurança não levam em 
_co_nsi~eração o homem a ciue elas se destinam, levam a
penas em consideração o Estado divinizado. 

Encerrando os trabalhos o Senhor Presidente, Sena
dor Nelson Carneiro, agradece a gentileza do compareci
mento dos ilustres convidados Dr. Alexandre Barbosa 
Lima Sobrinho e Dr. José Bernardo Cabral, a valiosa 
contribuição prestada à Comissão, e em seguida, solicita 
que as notas taquigráficas, tão logo revisadas sejam 
publicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar eu Naêr.ir da Rochã: Gomes,-Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e apl-ovaOa, se
rã assinada -peio Senhor Presidente e-irá à- publicação: 

ANEXO À ATA DA 4' REUNIÃO DA COM/S
SÀO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR OU 
SUBSTITUIR A LEI N' 6.620, DE 1978, QUE AL
TEROU O DECRETO-LEI N'898, DE 1969, DES
TINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO PRO
FESSOR JOSE BERNARDO CABRAL E ALE
XANDRE BARBOSA LIMA SOBRINHO- QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR NELSON CA.R
NEIRO 

RELATOR· SENADOR MURILO BADARO 
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI

GIÜFICÓ DA REUNIÃO) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Comis
são Especial está reunida para estudar a revogação ou a 
reforma da Lei de Seiurança Nacional. 
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Temos o prazer de ouvir e contar com valiosa contri
buição do eminente advogado, ex-parlamentar, José Ber
nardo Cabral, que atê há pouc_o, há menos de um mês, 
presidia, pela vontade soberana de todos os advogados 
do País, a Ordem que os reúne. 

De modo que eu, com o maior prazer, saíido o Dr. Jo
sé Bernardo Cabral, e dou a palavra para que S. St traga 
a sua colaboração aos trabalhos desta Comissão. 

O SR. JOSE BERNARDO CABRAL - Meu caro 
Presidente Nelson Carneiro, de quem, aliás, tive a honra 
de ser colega ao longo de dois ano_s--:- de 1_967 a 196? __ -
até que a .. bravura" do AI-5 me retirou desse convívio a
gradável, devo-lhe diz.er que é com imensa alegria que 
volto à Casa do povo. 

Eminente Senador Murilo Badaró, Relator destaCo
missão Especial, cuja convivêllda a mim é tão grata; Se
nador Pedro Simon, a quem a OAB tanto deve, não s6 a 
administração anterior; cóffio a minha, que se encerrou, 
pelos seus telegramas de incentivo, pela sua colaboração 
nesse projeto, Senador FábiO Lucena, a quem o povo do 
Amazonas consagrou com uma maioria imensa de votos, 
meu conterrâneo, a quem eu vi tãõ-moço ainda, e que, se 
não fosse petulância dizer, herdou a combatividade da
queles que foram despojados dos seus mandatos, e o pri
meiro nome eu declino com muita alegria, Almino Afon
so, e deste seu companheiro, porque tantos e tantos 
comícios Fábio Lucena me acompanhou quando eu era 
Deputado Federal. 

Meus caros colegas da imprensa, onde eu também tan
to militei, fundador que fui do Sindicato dos Jornalistas 
Profissioiliús da minha terra. 

A contribuição desta tarde talvez se exaurisse, Sr. Pre
sidente, na própria formulação do requerimento de V. 
Ex~. que acentua, nos seus considerandos, a instituição 
que eu acabo de presidir. Dentre os vários consideran
dos, hã esse que V. Ex• diz que todas as instituições jurí
dicas nacionais têm constantemente pugnado pela revo
gação da referida lei, sem excluir a possibilidade de se in
serir na legislação penal e processual ordinâria as dispo
sições julgadas necessftriaS à manutenção da ordem polí
tica e sociaL 

Aqui, está incluída a Ordem dos Advogados do Brasil, 
porque é, se não a única, Uma das prindpais instituições 
jurídicas que pretende a revogação da lei de Segurança 
Nacional, para situâ-la num capítulo do Código Penal. 

Hã um segundo considerando, Sr. Presidente, e eu me 
limitarei a tocar em quatro, para depois partir para a 
premissa que pretendo dizer. V. Ex• não poderia ter sido 
mais oportUno, considerando que a restauração demo~ 
crãtica não se compadece com a vigência de leis de ex
ceção. Cumpre-me recordar que partiu do Executivo, em 
face do clamor nacional, a iniciativa da revogação de ou
tros estatutos semelhantes, como o Ato Institucional n~' 5 
e o Decreto-lei 477, além do projeto de anistia e da emen
da constitucional sobre as eleições diretas para os gover
nos estaduais. Ainda nesse documento, o Chefe da 
Nação anunciou a sua decisão de su_bmeter à apreciação 
legislatiya, com brevidade, monumentos jurídicos tradi
cionais, tornando assim mais fácil a revisão de outros es
tatutos mais recentes, sem. elaboração legislativa e sem 
raízes·na tradição juridica nacional. Finalmente, Sr. Pre
sidente, não na ordem que V. Ex• colocou, como autor 
do requerimento, mas na ordem que me permito colocar, 
porque me parece a seqüência natural, tomo este como 
último considerando, de que é dever do Congresso Na
cional eliminar defeitos e imperfeições existentes na le
gislação e publicamente reconhecidos pelos que são com
pelidos a aplicâ-los. 

Ora, Sr. Presidente, apesar da existência do Decreto
lei n"' 898, de 28 de setembro de 1969, produto, se me per
mitem - não vai aqui nenhuma idéia desse encalhe -
da violência de uma junta militar, que estabelecia, àquela 
altura, os chamados crimes contra a segurança nàdonal, 
portanto, fora da apreciação deste Poder, e da Lei n'1 
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6.620, de 1978, aprovada por decurso de prazo, que reti
rou do Congresso Nacional a possibilidade de apreciá
los, chega-se à conclusão de que felizmente este Poder, a
través desta Comissão Especial, está voltando a ser a cai
xa da ressonância popular, a acústica dos anseios popu
Jares, deixando de se perder no debate estéril, no blá, blá, 
blá, passando a ~ontribuir serenamente para a solução 
de_um assunto da maior seriedade, que é a revogação da 
Lei de Segurança Nacional. 

Devo acrescentar que a Ordem dos Advogados do 
Brasil, não send9 facção polítiça, para se debruçar sobre 
a conquista do poder - isto é da essência dos partidos 
políticos- tem sobretudo o dever de zelar pelo aprimo
ramento da ordem jurídica. E por esta circunstância é 
que, ao longo de toda a minha gestão e parte da gestão 
que me antecedeu, a Ordem entende urgente a revogação 
da L~i de Segurança Nacional. 

É claro, Sr. Presidente, que não falo agora, aqui, como 
presidente da minha corporação, mas tenho um ponto de 
vista pessoal de que é mais do que oportuna esta hora em 
que nós vivemos, para que se possa fazer um amplo 
diálogo nacional. Quando assumi a Presidência da OAB, 
tive a ousadia, porque assim foi tomada como tal, de 
preparar uma frase, na qual eu sugeria um amplo diálo
go nacional entre governantes e governados, sobretudo 
entre operários, trabalhadores e classe estudantil, a fim 
de que nós pudéssemos chegar aonde acabamos chegan
do, com a realização das eleições diretas- para governa
dores, e a posse daqueles líderes políticos que tinham 
sido cassados, banidos do País e de outros que estavam 
fora da militância política. Por isso não persiste mais, 
hoje, o fanatismo sectário, ou as provocações estéreis, ou 
ainda, Sr. Presidente, não pode subsistir a prepotência 
arbitrária. -

O instante é o da_ participação, da crítica construtiva, 
da contribuição não só em criatividade, c_omo também 
em solidariedade, para ajudar o Brasil a sair do poço es
curo da apatia, do medo, do desânimo e até do descrédi
to. 

Sr._ Presidente, Srs. Senadores, enquanto todos juntos 
não nos dermos as mãos, não faremos do Brasil uma de
mocracia, não faremos desta Nação um País democráti
co, apesar da boa vontade de uns poucos que estão no 
Poder e do desejo de todo o povo brasileiro. ~ preciso, 
imperioso, urgente, necessário, que se construa a ponte 
da concórdia através desse mar de desunião que ainda se 
vê país afora. Para reencontrar os caminhos da sua gran
deza, precisa a Nação, tanto na órbita económico
financeira como no escalão sociilJ, de alguns passos deci
sivos, sem esquecer de que esse caminho há de passar 
pelo portal generoso do povo independente e soberano 
na sua escolha e intangível nas suas decisões. 

Dentre esses passos, quero atef-me, Sr. Presidente, 
tão-só ao que pretende o requerimento de V. Ex', que se 
refere ao trabalhos desta Comissão ESpecial, tãõ~ 

somente a um passo que me parece decisivo, porque não 
cabe aqui abordar a Assembléia Nacional Constituinte 
ou as eleições diretas para a Presidência da República. 

Fixo-me, Portanto, na revog3.ção da Lei de Segurança 
Nacional. Para isto, Sr. Presidente,- ti-age algumas ano
tações que me permitem dizer do porquê da revogação 
dessa lei, enão de uma revisão, e não de um retalho, que 
seria apenas uma colcha de retalhos a mais, Embora ate
nuando as disposições iníquas do Decreto-lei ns> 898, de 
28 de setembro d_e 1969, a que jã me reportei, imposto à 
Nação pela Junta Militar, a lei atual não permitiu que Se 
desse ao Poder Legislativo - vale a pena repetir- a o
portunidade da sua apreciação, porque aprovada por de
curso de prazo. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, esse tipo de lei só tem 
sintonia nos estados ditos de eXceção, o que, obviamen
te, não é o dos nossos dias. A sua manutenção importa 
na continuação da fratura que sofreu a Nação ainda re
centemente, afêni" ae retratar qui P,autorit3.tis-mó contt:-
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nua forte, já, que tendo referida lei conio sua principal 
base, a ela o autoritarismo pode recorrer com requintes 
difíceis de serem assimilados, 

Convocado o Conselho Pleno da OAB, quando ainda 
me encontrava no exercício da sua Presidência, decidiu o 
mesmo, por unanimidade, que a idéia de crimes contra a 
segurança nacional devia ser abandonada, e que se devia 
cuidar dos crimes contra a segurança do Estado, razão 
pela qual, rlaquela oportunidade, fixou~se a posição de 
que tais crimes deviarri voltar a ser incluídos no Código 
Penal, onde é sua sede natural. 

Entendo, por isso mesmo, Sr: Presidente- e este ago
ra é entendimento meu - que o momento é propicio 
para se enviar essa Lei de Segurança Nacionâl para o 
museu das antiguidades juridicas. A posição da OAB te-
ve, como ponto de partida, o entendimento de que nos 
países democráticos os crimes contra a segurança do Es~ 
tado se encontram sediados no C6digo Penal, o que le
vou todo o Conselho Federal da OAB a sugerir, no ins
tante em que se trata de uma reforma do Código Penal, 
que constassem tais crimes do último título da sua parte 
especiaL 

Recordo-me que, na Presidência da OAB, designei 
para compor uma comissão, os juristas Heleno Fragoso, 
Jorge Tavares e Antônio Evaristo Morais Filho. E, de 
um trabalho do professor Heleno Fragoso, ficou clara~ 
mente delineada a posição de que essa Lei de Segurança 
Nacionãl- e vejo-à-minha frente um Senador que dela 
foi vítima, porque lhe retiraram a oportunidade de ser 
candidato- não é só utilizada contra parlamentares; ela 
também é utilizada para atemorizar e perseguir trabalha~ 
dores; muito embora seja uma lei que defina criines poli
ticcis. Portanto, não se poderia perseguir trabalhadores 
que estão pleiteando melho-res co_ndições no contr~aio de 
trabalho, quando desse pleito resultam conflitos. Por 
isso sujeitanim tais ti-abalhadores à Lei de Segurã.nça 
Nacional. 

E aí se faz a confusão entre a greve, único instrumento 
legitimo de que dispõe o trabalhador para forçar o em· 
presário, Seja ele particular ou público a atender suas rei
vindicações e a greve subversiva, esta sim, com fins ex~ 
clusivamente políticos, quando se pretende comprometer 
a segurança interna do País. E veja V. Ex• que esse tipo 
de crime se confunde -c:om os crimes contra a segurança 
do Estado e não contra a subjetividade de Lei de Segu-
rança Nacional. 

O que é maís grave nisso tudo- e eu chamaria a a
tenção dos Srs. Senadores parã. isso - ê qúe essa lei é 
uma arma que se dã aos patrões para opririlir os traba
lhadores, já que a inclusãO de uma greve pacífica no ãm~ 
bito da Lei de Segurança Nacional implica numa verda
deira heresia juridica. 

Dentre o estudo que a OAB realizou, de logo se situou 
um que de perto diz respeito a esta Casa, não só aos par
lamentares, como aos colegas que fazem a chamada ma
nifestação do pensamento. Que é que se tem feito através 
dessa Lei de Segurança Nacional? Atravês dela s_e tem 
perseguido jornalistas, parlamentares, trabalhadores e 
estudantes. Ao me referir à perseguição de trabalhado
res, jornalistas, estudan~es, profissionais liberais, fico eu 
na felicidade imensa de anunciar a chegada de um profis-
sional liberal da categoria do professor Benja~im _Al
baghe, meu queridíssimo amigo, com quem ·ao longo de 
dois anos convivi no Conselho de Defesa do Direito da 
Pessoa Humana - juntamente com Barboza Lima 
Sobrinho, formãvamos o que ali se convencionou cha· 
mar de o "trio do protesto" -e que agora sei que está, 
juntamente com Barboza Lima Sobrinho, vindo da reu
nião do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Huma
na. E eu lamento não ter estado lá, pois teria partícipado 
de mais um protesto daquele tipo. 

Essa lei, portanto, é airida instrumento de perseguição 
de jornalistas, de trabalhadores, de estudantes, o que 
leva- a uma descarâCterlzãção de todo um regime demo-
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crâtico, porque no regime democrático é que se alberga 
controvérsia, a livre nÜú'l1Íes1:ação das -idéias, do pensa
mento. Que se çonfunde nesses casos? Confunde-se a ad
missão de acontecimen'tos que ténham por fim -colocar 
em risco a segurança tnterna - este é o chamado crime 
de sedição- e a segurança externa. Mas isso ê crime de 
traição, que não se pode utilizar Para a Perseiuição de 
jornalistas, de parlamentares, de trabalhadores e de estu
dantes. 

A posição correta da OAB, permita-me os Srs. Sena
dores acentuar, é a de que crimes relacionados à manifes
tação do pensamento, praticados através da imprensa, 
devem, induvidosamente, e essa foi a decisão u_nânime da 
nossa Casa, voltar à Lei de Imprensa, a fim de que sejam 

subrrietidos ao regime especial de crimes cometidos pela _ 

imprensa. 
Recentemente, um jornalista da Folha de S. Paulo, por 

ter feito uma denúncia TefadOnada aO caso CAPEM I, se 
viu às voltas com a. perseguição da Lei de Segurança Na~ 
cional, pondo-o no index da Lei de Imprensa. Outro ca
so: o Diretor de O Estado de S. Paulo, o Sr. Mesquita 
Neto, em artigo que abordava a pessoa do Chefe da Casa 
Civil; rião importa aqui se com ou-sem TàzãO,-eSiâtàffi~ 
bém envolvido nas malhas da Lei de Segurança N acio

nal, como se tivesse cometido um crime; se crime- repi
to -tivesse havido, se compadece com a Lei de Impren
sa, mas nunca com a Lei de Segurança Nacional. 

Nem toco no problema de terrorismo, Sr. Presidente, 
porque sobre este jã é-conhecida a posição da OAB. 

Sr. Presidente, é interessante cjue o termó U:Sã.do seja 
"'depoente". Em verdade, é um depoimento que se dá. 
Mas eu gostaria de sugerir a V. Ex• que os próximos con
vidados, em vez de prestarem depoimentos, prestem uma 
contribuição, que é o objetivo da Cõffiíssão, 

No instante em que chegava o Sr. Barboza Lima 
Sobrinho e o nosso Senador Aderbal Jurema, eu aborda~ 
va o problema dos jornalistas que são submetídos, quan
do manifestam seu pensã.mellto;à arbitrariedade da Lei 
de Segurança Nacional. E chegava agora ao problema 
do terrorismo, sobre o qual jâ é conhecida a posição da 
OAB, através do depoimento aqui trazido pelo professor 
Heleno Fragoso, de logo, a OAB repudia tanto o terro
rismo de direita quanto o de esquerda. Mas o fatO-é que 
as ditaduras da América Latina, todas elas sem exceção, 
têm tido esse tipo de legislação, e seria leviano--admitir
mos que agora temos em nosso País ditadura por causa 
daquelas circunstâncias tOdas que-eu jâ enumerei. Acho 
que o instante é de diálogo construtivo, de anâlise objeti
va. Se em verdade o Governo esttver"iilleressado em criar 
um mecanismo que possa agilizar a segurança do Esta
do, sem infletir na insegurança do individuo, cotn contri
buição da OAB,- através dos elementos que a compõem, 
dos juristas jâ citados, e este modesto dePoimentO, eu fi~ 
nalizaria dizendo que estâ na hora de a competência para 
o julgamento desses crimes contra a segurança interna 
voltar para a Justiça Corrfum. Não Se entende mais que 
se possa levar para a Justiça Militar tal competência. 
Quando essa competência foi dada à Justiça Militar1 

entendia-se que estávamos numa ·guerra subversiva. 
Hoje não temos como encontrar justificativa para esse 
procedimento, num sistema que se quer democrático, 
que se diz democrâtico, que está aí a púitícar a "abeitura 
política, quase que removendo o entulho de toda uma le
gislação arbitrária e autoritária, não hã porquê não de
volver à Justiça Comum essa competência. 

E esta a contribuição, Sr. Presidente Nelson Chl'rieiro 
e eminentes Senadores que compõem a Comissão, que, 
com muita alegria, com muita honra, trago ao debate, 
menos pela vontade _de acertar e mais pelo desejo de co
laborar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Comis
são acaba de ouvir a exposiçãO do ilustre advogadO é ex
Presidente da OAB, Dr. João Bernardo Cabral. -

DIÁR!ODO ÇONGRE$SO :t'/;\ÇIONAL (SeçãpJD 

Cumpre a esta Presidência, como de praxe, dar a pala
vra aos srs. Senadores que desejam a-lgum ~scl;reci~ento 
Õu fazer qualquer ponderação sobre a exposição que a
cãba-_~e se! feiui, (Pausa.) 

O nobre Senador José Lins, nesta oportunidade, subs
titui o Relator, Senador Murilo B?daró, que dentro em 
brC:ve estará aqui. (Pausa.) 

t com grande contentamento e com grande júbilo que 

tenho ao meu lado Barboza Lima Sobrinho. O Brasil 
mUíio deve- à sÚa bi-Üh~rlte carreira de h~mem público, à 
sua presença no COngressO Nacional, como dos Deputa
d.os mais brilhantes e mais atuantes em determinado 
período em que juntos COJIVivemo_s. O ex-Govern~dor. de 
Pernambu_co, o jornalista qlle há muitos an9sLhâ mais de 

- cinqüenta anos Pontifica no Jornal do Brasil, o PreSiden
te, sempre reeleito, da Associação Brasileira de Impren
sa, é uma recordação muito grata ao meu espírito, assiin 
como ~ anticandidato à Presidência da República, na
quela peregrinação democrática pelo País, de norte a sul, 
e que ainda não encontrou o devido relevo na História 
Política do País. Quando se fala nas campanhas eleito

ral~ deste Pais, esquecem-se de incluir aquela que não ti
nha esperança alguma de vitória, que era inteiramente 
gratuitã, mas que incendiou este Pais numa hora difícil 
da iladônalidaêle, e conseguiu· o milagre qe, das desespe
ranças-espalhadas por todo território nacional, eleger de
zesseis Senadores da República. Acompanhei Barboza 
Lima Sobrinho em toda essa peregrinação, jun_tamente 

_com- OJysSês-Gtiimarães, e via c_orno ele era o primeiro a 

estar presente, de manhã cedo, pronto para fazer todas 
as peregrinações, e nãO faltar, em oportunidade alguma, 

com_a sua palavra e seu esclareciemnto. A esse grande 
brasileiro, a esse insígne homem público é que eu tenho a 
honra de, em nome da Comissão Especial reunid~;~.7nesta 

-oportunidade, saudar e conceder a palavra. 

O SR. BARBOZA LIMA SOBRINHO - Eu espero 
que não se surpreendam com as palavcas tão generosas 
de Nelson Carneiro, porque é meu velho amigo, e com 
ele convivi em vários momentos diante dos acontecimen
tos nacionais, ora na imprensa, ora no Parlamento. 

Recordo, por -exemplo, que, na Comissão de Consti
tuição e Justiça, ele era o Presidente, e eu tinha a satis

- fa_ção de trabalhar com ele, como Deputado, naquela o
casião. 

Foi meu companheiro também no Jornal do Brasil. 
Estou aqui para louvar a brilhante atuação que ele 

teve nessa campanha que acaba de recordar. Na verdade, 
_eu não fui candidato nem anticandidato, porque a pró
pria -palavra de candidato me assustava, uma vez que 
não tínhamos possibílidade_alguma de pleitear os postos 

__ que havíamos solicitado para disputar. 

- E ainda me recordo, hoje, de como foi que concordei 
com ·a inclusão de meu nome entre os dos anticandida

-to:i". Nelson Carneiro foi um dos mais atuantes nesse es
forço para conseguir a minha aquiescência. Foi e1e a pri
meira pessoa que me falou a respeito disso. E há muito 
tempo eu vinha dizendo a ele que achava indispensâvel 
um prOnunciamento das forças de oposição, para darem 
a impressão de que não estavam inertes diante de uma si
-tUação que se-apresentava sem nenhum protesto, sem ne
nhuma reaçào. Eu achava realmente indispensável que 
houvesse candidatos para disputar cargos que não· esta
vam sendo disputados, mas pelo menos dava uma de
monstração de energia, de decisão e atê mesmo de cora
gem diante de uma situação que, -naquela ocasião, não 
era das mais animadoras. 

Mas a minha idéia serO.pre foi a de que os candidatos à 
Presidência e- à Vice-Pfáidência da RePública fOssem do 

--M_DB, porque com issó eles iriam adquirir um prestígio 

popular e uma irradiação que _poderia ser capitaliza~a 
=--ênl?eneficio dÕ-próp~io. P~r1ido. De ~odo--que sen1-Pre 
- ti\.;e a impressão de estar trabalhando nesse sentido, mas 

fora propriamente do ambiente de luta. 
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Mas aí houve uma espécie de consenso, entre os ele
mentos do MD B,_ de que eu deveria me incorporar a essa 
luta, para representar uma outra corrente, que não era 
propriamente partidária. Eu não estava alistado no 
MDB, mas havia a necessidade de o_utros elementos co-

_ _lllb_m:arem com o ponto de vista do partido político. Re
_solvi, afinal, concordar. O Sr. Tancredo Neve;s 
telefonou-me para perguntar o que eu decidia face àque

le ççmvite gue estava sendo reiterado_com o maior empe
-nho. Eu disse apenas que era difícil recus~r um convite 
de tanta gratuidade. Diante de um convite em que hâ al
guma coisa a conquistar, ainda se pode recusar, porque 
s_e_está recusando algum~ coisa de efetivo, alguma coisa 

qt,~e se pode conquistar, mas re~~ar uma_!=andidat_ura 
para a qual não havia nenhuma possibilidade, era dar 
uma impressão mais do egoísmo do que propriamente de 
colaboração. E essas atitudes de egoísmo constituem 
uma mácula na vida de qualquer pessoa que, diante dos 
interesses de ordem pública, não pode ter manifestações 
dessa natureza. 

Fo{ assim Q.Ue concordei com a campanha política, 
com uma aspiração, talvez, esportiva, porque eu consi
derava que era, de certa maneira, um recordista, porque 
a última campanha que Rui Barbosa fizera, e era Rui 
Barbosa, não havia possibilidade de comparação,_ ele ti
nha 69 anos, e quarldO me convidaram para essa campa
nha eu já tinha 77 aQos. De modo que, na verdade, era 
u_m (ecordis~a. e_um recordista que, acredito, dificilmen
te será excedido por qualquer outro, porque dificilmente 
haverá candidatos que se apresentem numa disputa des
sa natureza, em que tivemos que percorrer 16 Estados. 
Na verdade eu tinha, inclusive, que me dispor a ser um 
dos primeiros a levantar, um -dos primeiros a atuaf, por
que tinha che_gado a uma iliade em que qualquer atitude 
de reserva ou de cautela poderia parecer já uma manifes
tação de velhice. (Risos). Então, era preciso evitar isso. 
Não há nada pior do que chegarmos a uma certa idade e 
fazermos algo _que n~o seja perfeitamente aceitâvel pelos 
outros. Passamos a ser considerados em declínio mental 
ou com arteriosclerose. Temos que fazer o impossível 
para r~petir aquelas c_pisas que_ fazíamos na_ mocidade, e 
que, infelizmente, jâ não podem se repetir na velhice, 
pelo temor dessa acusação. 

Mas, estamos aqui para tratar exatamente de um ou
tro_assunto, que é a nova Lei de Segurança Nacional. É 
um assunto que temos tratado constantemente na Asso
ciação Brasileira de Imprensa. Trouxe atê aqui, para in
corporar à documentação desta Comissão, os exempla
res do nosso boletim, quando se estava discutindo ainda 
aqui o projeto da lei sobre segurança nacional, enviado 
pelo Governo. E aqui está uma ampla documentação 
que fizemos na ocasião, com esse título: A Nova Lei de 
Segurança submete a Nação a um Estado de Sítio Perma

nente. 

Aqui há uma longa exposição que fiz na ocasião, com 
o co-mentáriO-, la-mbém feito POr- um dos meus. ~ompa
nheiros da ABI, que fez uma comparação entre os dispo
sitivos do projeto e os dispositivos da Lei que estava sen-

- do, ~a ocasião, reform;da. Aqui também há uma outra_ 

manifestação da ABI diante da reforma. 
A nossa posição diante da Lei de Segurança Nacional 

é realmente das mais firmes e das mais explicadas, por
que a Lei de Segurança Nacional parece que se fez, 
sobretudo, contra os jornalistas. O número de processos 
que ocorrem aí, baseados nessa Lei, já não têm conta. 

Há poucos dias fizemos até uma relação dos jornalistas 
presos. Havia cerca de 12 jornafistits presos em todo 
País, com acusaçõ_es baseadas na Lei de Segurança Na
cional, e punidos por ela. 

Os delitos são os mais diversos, nem sempre os mais 
_explicáveis. Há a parte, por exemplo, que se refere à a
preensão de jornais- é o famoso art. 50 da Lei de Segu
rança Nacional. Na Lei de Imprensa, prevê-se a apreen
são de jornais. Mas na Lei de Imprensa a apreensão de 
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jornais estâ sujeita a determinados preceitos e a determiM 
nadas exigências. Pela Lei de Imprensa, um jornal, ao ser 
apreendido, imediatamente o Ministro da Justiça, que 
autorizou a apreensão, comunica o ato -que póltiCOU--aO 
Tribunal de Recursos. O-Tribunal de Recursos toma co
nhecimento da apreensão e julga se ela é ou não defensá
vel. Se acha que houve exorbitância do Poder Público, 
determina a indenização do prejuízo causado ao jornal, 
em virtude daquela apreensão. Agora, se de fato concor
da com a apreensão, esta prevalece totalmente e se torna 
efetiva, mas com um pronunciamento -do Poder Judi
ciário. De acordo com a Lei de Segurai'lça Nacional, não 
há exlgêricla nenhuma de intervenção do Poder Judi~ 
ciârio. Basta o Minislf_ó_ determinar a apreensão do jor~ 
na!, e ele é imediatamente apreendido. 

E houve o caso recente de um jornal, com cujos termos 
eu não concordava, mas não podia realmente admitir o 
processo que estava sendo usado, porque não só apreen~ 
diam as edições, como quebravam as matrizes. Ora, 
quebrando as matrizes, o jornal não tinha sido nem im~ 
pressa e não se podia dizer que ele tinha infringido ne
nhuma lei, porque se não estava impresso- o delito era 
exatamente o da publicação - então não havia delito. 
Não obstante, quebravam as matrizes e o jornal não era 
impresso. Supunha~se que desta maneira o jorrial não 
iria repetir aqueles mesmos preceitos ou aquelas mesmas 
condições que desagradavam ao Poder PúblicO. 

Então, estávamos diante do que se podia Chilmar um 
crime presumido. PresumiaMse que o" jornal, se saísse, fe
ria que ter aquelas páginas dedicadas àqueles assuntos 
que estavam proibidos pela autoridade. E essa figura do 
crime presumido era, realmente, estranha ao Direito Pe~ 
naL Não creio que nenhum País se coloque de acordo 
com o ponto de_ vista do crime presumído. 

Além disso, haviam outras circunstâncias. Se se a
preende um jornal com base na Lei de S_egurança Nacio_
nal, não há nenhum recurso contra a proibição da circuM 
lação do jornal. E o ato puro, simples do Ministro da 
Justiça, ou da autoridade que o representa, mandando aM 
preender aquele jornal. Não há recurso, como também _ 
não há defesa para jomal apreendido. Só a·prójJrfa a
preensão já representa um prejuízO enorni.e ao joi"nar. I
maginem, toda a edição de um jorilal apreendida, retira:
da da circulação, o que representa para as finanças de 
qualquer jornal, por mais abastado que ele seja! Já não 
falo nos grande jornais, porque a apreensão, talvez, de 
uma edição total seria a ruína do jornal. Mas, mesmo 
num jornal desses da imprensa chamada alternativa, da 
pequena imprensa, a apreensão de_umjornal desse repre
senta tudo que, naquele momento, ela pode fazer para a 
publicação do seu jornal. Se é apreendido, restitui-se o 
valor correspondente à matéii<i paga; e a circulação que 
esses jornais da imprensa alternativa conseguem ter é a 
sua fonte de renda. Então, não evitam a despesa d~ ofici
na, a despesa de impressão, a despesa do papel mas im
pedem exatamente a receita, que viria com a edição do 
jornal que deveria circular. Por isso, a situação financei
ra do jornal torna-se realmente periclitante, dificílima. E 
dificH para um jornal sobreviver num regime de apreen
sões dessa natureza. 

Agora, quando é apreendido um jornal que é que este 
pode fazer? Quandõ_ muito, mandar um telegrama ao 
Ministro da Justiça, recorrer à Associação BraSileira de -
Imprensa. Não tem nem o diréito de àefesa, quando sa
bemos que na Declaração Universal dos Direitos da -Pes~ 
soa Humana, um dos pontos básicos é exatamente o di
reito de defesa diante de qualquer puniçãci.-E, de fato, a 
apreensão já é-uma pu"nição, mas- é uma puniçã-O que im
pede, que cerceia o direito de defesa. 

De modo que, sob este aspecto, a própria" Lei de Segu
rança Nacional, quando permite a apreensão de jornais, 
por um simples ato discricionário do MiniStro da Jus
tiça, está _contrariando dispositivos expressos da Decla
ração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, supri-

mindo o direito de defesa. Este é um dos aspectos da Lei 
de Segurança Nacional. 

Mas eu gostaria de aludir a outra circunstância. Nesta 
vida, a gente vai de certa maneira sofrendo e tendo mui
tas experiências. Eu vivi longo tempo de minha vida, sem 
a existência de lei de segurança:Por que existe essa lei de 
segurança, quando temos a convicção de que antes basM 
tava um capítulo do Código Penal para impedir atas. 
contra a própria segurança do Estado? Se recuarmos um 
pouco mais longe e formos até os períodos da Monar
c:iuia, vamos encontrar em Pimenta Bueno a preocu~ 
pação muito maior pela segurança- do cidi:tdâo do que 
pela segurança do Estado, pelo menos tão grande o em~ 
penha pela segurança do cidadão do que pela segurança 
do Estado. E as leis de segurança que vêm sendo edita
das, quase todas elas com inspiraçãO filscista,já não faló 
na inspiração comunista; que aeve ser a mesma Coísa, 
mas na inspiração fascista que predominou na maior 
parte delas, trazem uma segurança maior para o Estado, 
porém mais insegurança para o indivíduo. Se nós imagi
narmos qUe as leis são feitas- para o homem e não o ho
mem para as leis, como já dizia Pimenta Bueno, nós veriM 
ficamos que essas leis de segurança não levam em consi
deração o homem a que elas se_destinam. Levam apenas 
em consideração o Estado divinizado e coloca-o numa 
situação em que a própria doutrina da segurança do Es
tado é uma totalitária, porque, ao falar-se em segurança, 
não há nada que se possa alegar contra essa segurança. O 
padre José, por exemplo, no seu livro "A Doutrina da 
Segurança", é o primeiro a afirmar isso. t Uma lei que se 
baseia numa doutrina totalitâriã, Porque é Uma lei" cOn
tra a qual não se pode alegar coisa nenhuma, porque 
basta citar esse preceito ou invocar essa 'razão para que 
desapareçam todos os outros argumentos que possam 
ser apresentados. 

Pode-se verificar isso -quando se aplica a Lei de Segu
rança Nacional e quando se aplica os dispositivos previs
tos em outras leis. Por que aplicar a Lei de Segurança 
Nacional? Porque eles acham que a Lei de Segurança na
dona! deve ser julgada através de uma justiça de ex
ceção, e essa justiça de exceção é a justiça militar. 

Recente artigo do Heleno Fragoso a respeito da Lei de 
Segurança Nacional coloca muito bem o problema. A 
meu ver ele exige uma interpretação democrática para a 
Lei de Segurança nacional. Ele está, de fato, apresentanM 
do uma causa que pode ser defendida mas uma interpre
tação grámatical da Lei de Segurança leva de fato à apli
cação totalitária dessa mesma Lei. E para se chegar a 
esse espírito, é preciSo supor que haja intérpretes sufi
cientemente capazes de dar uma interpretação democrá~ 
tica a uma lei que, na essêncfa, não é democrática. En
tão, aíjâ é eJ~:igir demais de juízes que não foram forma
dos para dar esse pronunciamento. Se nos detivermos_na 
composição da Justiça Militar, vamos verificar que ilão 
se procurou para compô-la pessoas que tenham cultura 
jurídica-. Procura-se auditores, homens que tenham uma 
certa tradição jurídica, mas hâ margem também para mi
titcifeS, que recebem, de repente, no fim de sua carreira 
militar, durante a qual estudaram tantos outros proble
mas que interessavam müito mais a todos eles, a incum
bência de mudar toda a sua orientação, tudo aquilo que 
eles estudaram, tudo aquilo que aprenderam, para se 
embrenhar num domínio totalmente estranho a sua for
mação cultural. 

PosSo ate -dar Um testemunho, embQra nunCa tenha 
sidO adVogãdo na iustiÇa Militar. Em- certa hora, a Jus
tiça Militar foi muito melhor orientada do que a Justiça 

-·comum, porque pelo fato de _eles serem militares, ti
nham condições de tomar atitudes mais independentes 
do que os elementos da Justiça Comum, que estavam 
sempre sujeitos a uma possível cassação ou de uma puM 
nição que podia cair do céu, sem ninguém ter o direito de 
prever. Nessa hora ela foi providencial. E houve juízes 

-que, tendo uma forma-çãO Conlplef.amente divi::rsa de 
uma formação jurídica, apresentaram derepente decisões 
que revelavam a presença de uma griinde consCi.êricia 
jurídica. Duvido que haja um civil que Possa ter umjui-
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gamento mais Sensato, mais lúcido do que, por exemplo, 
o do General Pery Bevilâcqua. 

OSR. - E o do Bierrenbach. 

O SR. BARBOZA LIMA SOBRINHO- Exatamen
te, entre os Ministros atuais, e muitos outros dessa· mes
ma categoria. Mas, normalmente, não é iSso nem o que 
se deve esperar nem o que se deve atribuir a esses juízes. 
A Justiça Militar foi criada para julgar crimes militares, 
sobretudo para assegurar a ordem dentro das suas filei
ras, dentro da sua tropa. E a maior pr'eocupação deles 
exatamente é cuidado pela disciplina, porque a disciplina 
ê essencial na sua própria tropa. Entretanto, um juiz que 
tenha a preocupação, a obsessão pela disciplina, julgar, 
por exemplo, os delitos de imprensa, acho que aí já há 
uma situação totalmente diversa, porque a imprensa é 
exatamente o contrário, a imprensa ê insiibordinilção, a 
imprensa é critica, a imprensa é irreverência, por sua 
própria essência. Então, como sujeitar pessoaS que eXer
cem uma profissão· dessa, da maior liberdade, da maior 
independência a juízes que tenham uma formação exala
mente para outros casos, em que eles são de fato os me
lhores julgadores para a manutenção da disciplina den
!ro da tropa, dentro das classes armadas. 

Esse caso me levou até recentemente a sugerir, na Or
dem dos Advogados, ao nosso José Bernardo Cabral, 
que tanto fez na Ordem dos Advogados, uma série de 
conferências, que promovidas pelos maiores juristas da 
Ordem dos Advogados, para mostrar qual a competên
cia da Justiça Militar nos principais países de natureza 
democrática, a competência militar, por exemplo, na 
França, na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos. O 
que se sabe, pelo menos, o que se pode julgar através de 
alguns desses países, é que ê demasiadamente restrita a 
competência da Justiça Militar em relação aos crimes de 
qualquer natureza. 

Num livro que foi publicado hâ algum tempo por uma 
grande estudiosa da Corte Suprema dos Estados Unidos, 
Leda Bochá Rodrigues, ela registra vãrios casos interes
santes de julgamentos na Justiça Militar nos Estados 
Unidos, porque a JustiçR_: Militar nos Estados_ Unidos só 
julga crimes cometidos por militares. Ela cita um caso 
elucidativo exatamente dessa posição. Era um militar 
que tinha cometido, dentro da tropa, um determinado 
crime. Mas esse militar, no decorrer do processo, foi desM 
lig'ado do serviço militar. Imediatamente cessou a comM 
petência da Justiça Militar sobre ele, porque só estava 
submetido à Justiça Militar quando vestia farda, quando 
estava no exercício da sua profissão. Fora dela, a compe
tência passava à Justiça Civil. De certo modo, é a restau
ração da autoridade civil. E esse talvez seja um dos gran

. des problemas ainda a resolver, porque a supremacia da 
autoridade civil é uma decorrência natural em qualquer 

_ -estado democrático. Não se pode compreender que essa 
supremacia caiba a uma justiça de exceção, quando deve 
ser da Justiça Comum. E a competência da Justiça coM 
mum, é que firma. 

Jefferson, quando lutava pela independência dos EstaM 
dos Unidos, incluía na Declaração da Independência, 
exatamente entre os seus preceitos, esse da supremacia 
da autoridade civil, e no regime colonial era a autoridade 
militar que predominava, que dominava e que tinha to
dos os poderes necessários para resolver os assuntos bá
sicos, os assuntos fundamentais. Essa supremacia da au
toridade civil ê que _todos nós temos o diriito de reívindi~ 
car, não por-hoStilidade ao militar, pol-que acho, inclusi
ve, que estamos tratando muito melhor os militares 
quando queremos que, no fim da sua carreira, eles conti~ 
nuem dentro das coisas que eles estudaram na sua vida, 
julgando os crimes militares, para os quais são os mais 
adestrados e mais informados que qualquer outro julga
dor. Não compreendemos que, ao final da sua carreira, 
obrigue-se um militar, que passou toda a sua vida cui
dando de problemas militares, a se enfronhar em assun-
tos jurídicos, para decidir, com justiça, os crimes que se 

-lhe venham a apresentar. Nesta posição, não há nenhu
ma hostilídade ãos militares, ao- contrário~ hã a preocu-
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pação de reservar para eles aquilo onde eles fiquem mais 
à vontade e onde sejam mais competentes, Fora disto, 
nós estamos até oferecendo a eles quase um presente de 
grego- um homem que nunca se interessou por proble
mas dessa natureza, recebe, de repente, uma nomeação 
para o Superior Tribunal Militar. O que esse homem vai 
julgar, em virtude dessa DQmeação? ~ veraade que ele 
pode dilatar um pouco o seu período de aposentadoria 
Ou de refonna, mas isto não é bastante para compensá-lo 
do esforço que se vai exigir dele para cumprir, de manei
ra conveniente e adequada, a função que lhe é atribuída. 

Por isto, entendo que a Lei de Segurança Nacional 
deve ser revista e reformada. no sentido, exatamente, de 
ajustá-Ia a essa superioridade do poder civil. 

Não compreendo, por exemplo, por que os objetivos 
nacionais não podem ser descritos, não podem ser apon
tados pon~ivis. Acho que os civis são tão patriOtas qUan.:. 
to os militares. Não- posso admitir que, pelo fato de se 
vestir uma farda, seja-se mais patriota do que aquele que 
não dispõe de uma patente. Patriotismo tem que ser uma 
obrigação de todo o brasileiro e não um privilégio de 
quem quer que seja. Daí, a atitUde que nós temos toma
do na ABI a respeito da Lei de Segurança Nacional. 

Nós concluímos, dizendo aqui: 
"Fiel como sempre às lições do passado, a Associação 

Brasileira de Imprensa evoca a figura do seu grande pa
triarca, Hipólito da Costa, para dizer, como ele, que a se
gurança pessoal do indivíduo é o primeiro dever do GO
verno, o fim primário de sua instituição, o que equivale-
ria. também, como o primeirõ berit d8." vida." -

Em nome da Associação Bfasileiia de Imprensa, en
trego ·este memorial à ComiSsão, como um---depoimento 
escrito, juntaniente com outras colaborações, para mos
trar como esse assunto tem interessado à Associação 
Brasileira de Imprensa. 

Lastimo não ter maiores luzes para trazer um depoi
mento que pudesse servir, realmente, a uma Comissão 
composta de gente tão ilustre como os Srs. -Senadores. 
Mas, como o ilustre Senador Nelson Carileiro me futi-
mau, aqui, a comparecer, eu aqui estou, para dar a mi
nha opinião sincera, sem pretensão, como quem cumpre 
um dever. Não acho que haja nada superior a esse senti
mento do cumprimento do dever. 

Muito obrigado a todos os Senhores. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O Dr. 
Barboza Uma Sobrinho terminou a sua exposição_. _ 

Os Srs. Senadores que- desejam forriiular alguma per~ 
gunta, podem fazê-lo a·o Dr. José Bernardo Cabral e ao 
Dr. Barboza Lima Sobrinho. 

O SR. JG de Araújo Jorge- Sr. Presidente, para uma 
questão de ordem. Pergunto a V. Ex• se os Srs. Deputa.: 
dos presentes teriam o direito de fazer, tambêm, alguma 
argUição? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Comis
são tem dado a palavra a todos os Srs. Deputados que a 
tenham pedido. O nosso propósito é recolher elementos 
como contribuições, e os Srs. Deputados Podem trazer -
essas contribuições, que serão úteis para o exame poSte- · 
rior da Comissão. Portãnto, V. Ex• tem a palavra. 

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE- Lamentando não 
ter chegado a tempo de ouvi'r a palavra do meu prezado e 
querido amigo Bernardo Cabral, a respeito desta matéria 
da maior importância, gostaria de formular uma pergun
ta sobre a Lei de Segurança Nacional. Na realidade, a 
Lei de Segurança Nacional foi uma excrescênciajuddica. 
Como lei de exceção, ela deve ser revogada ou pode ser 
refonnada ou revista? Coloco esta indagação porque, 
pessoalmente, apesar de ser bacharel, como toda a gente, 
e não exercer a minha atividade como advogado, penso 
que não se pode remendar um monstrengo. Admito que 
não exista nas sociedades democrâticas do Ocidente, leis 
semelhantes ou assemelhadas. Acho que a legislação or
dinária brasileira, que a Constituiçã.o, que a Lei de Im
prensa constituem leis que dizem respeito a toda a 
problemática jurídica, e se pretendeu enjeitá-las excep
cionalmente, dentro de uma lei, que não é uma lei, por-
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que é_ uma antilei, porque ela nega todos os princípios 
jurídico~. Ela cria, inclusive, tribunais que não ~m com
petência ou-Que não têm condfções para poderem exercer 
essas atividades, como bem acentuou o Dr. Barboza 
Lima Sobrinho. No próprio artigo 50, citadó pelo emi
nente jornalista, .e sociólogo, um dos-maiores estadistas 
que temos na nossa vida cotidiana, a Lei de Segurança 
Nacional admite crime até por presunção. O art. 50 des
sa lei, por exemplo, como se referiu Barboza Lima Sobri
nho - refere-se à apreensão de matrizes de um jornal, de 
mat~rí?_ que não foi sequer puOlicada, cujo crime ~Ven
tuãl não chegou a ser objetivado. Essã. lei se refere taxati~ 

,vamente, no seu art. 50, a "livros, jornais e revistas". O 
Sr. Ministr? da Justiça, pode_ determinar a apreensão e a 
inutilizaçãO da ediçã·a do jornal e inutilizar, jogar fora, 
quebrar gravação de qualquer espêcie, que constitua ou 

-possa vir constituir ... Isto, evidentemente, não ê redação 
legislativa. É um negócio inacreditável. Re-ceDtemente, 
ouvi, programa político da maior repercussão no País, 
que é o do Sr. Ferreira Neto, advogado da OAB do Rio 
de Janeiro. A impressão que tenho é que há um consenso 
de que essa lei não pode ser emendada, não _pode ser re
formulada, não pode ser ajeitada, não pode ser conserta
da. Nós nos comprometeremos, como democratas, se 
tentarmos "isto. Essa lei tem que ser revogada. Esta é 
ag:_uela pedra no caminho do poeta. Tem que ser uma pe
drã a ser afastad3:_ do ~m~nho, para que o processo de
mocrático pÕss3 evoluir naturalmente, fluir naturalmen~ 
te. Há umã Lei de Imprensa para os crimes de opinião, 
de reunião, de debates. Como açentuou muito _ b_em, 
aqui, o eminente jornalista, a imprensa, prindp'alrnente, 
tem sido a ví~~J:!la disto. É aqUela obsessão, aquela obses
siva idéia do ãnticomu-nismo, que n·o Brasil ierD:Sido um 
negócio, para não dizer apenas dramâtico, porque gro
tesco, porque já denunc!ªdo e já posto a descoberto por 
toda a classe politica. e; isto que _tem motivado e susten
tado esse tipo de 'legislação absolutamente inconcebível. 
Ao c~locar esta pergunta, gostari~ de ouvir_, evidente
menfe, ã ãlltorili~de no ass-unJo_porque não me conside-.. 
ro uma autoridade na matéria, sou apenas um político, 
um técnico de generalidades e um homem formado em 
Direito, -que- não exercita a atividade profissiOnã.l dC ad
vogado. Mas, evidentemente, a pergunta que faço é esta: 
Se esta Lei é um-ã. lei para Ser relonnada, remendada, re
visada ou, realmente, para ser revogada, abolida, por ser 
absolu_tamente desnecessária, por ser uma excrescência, 
um monstrengo no processo da formação social brasilei
ra? Gostada de sabei- se algum Parlamentar aqui presen
te, inclusive o nosso Presidente, aqui, da Comissão, em 
tão boa hora instalada para debater a Lei de Segurança 

· Nacional, que é um homem que conhece o mundo todo, 
se tem conhecimento, em algum país do Ocidente, de que 
haja qualquer coisa semelhante a essa. Lei de Segurança 
Nacional? 

De maneira que estaS considerações muito simples que 
gostaria de colocar, na certeza de que podem ser esclare
cidas. Gostaria de deixar apenas um ponto de vista meu, 
pesSoal, de que, num debate ou numa votação, eu não se
ria pela reforina, pela remenda ou pela reformulação 
desta lei, mas absolutamente favorável à sua revogação 
sumária, pois considero absolutamente inaceitável e in
concebível esse instituto ser considerado com alguma es
trutura jurídica para ser analisado. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)- Tem a pa;,_ 
lavra o Sr. José Bernardo Cabral para repetir o que já 
afirmou, aqui, quando não estava presente o nobre De
putado JG de Araújo Jorge. 

O SR. JOS~ BERNARDO CABRAL - Eminente 
Deputado JG de Araújo Jorge, primeiramente quero di
zer que V. Ex• não chegou atrasado. V. Ex• banca a Pro
vidência Divína- quando tarda vem a caminho:--Eu não 
usei o tenno "excrescência", mas disse que era uma here
sia jurídica a Lei de Segurança Nacional. Do_ mesmQ_ 
modO que o nobre Deputado JG de Araújo Jorge, tam
bêm entendo que só a revogação da lei poderá ser levada 
a efeito. 
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Ainda, por coincidência, também falei em remendos, o 
que o ilustre Deputado acabou dizendo. Se V. Ex• esti
vesse, aqui, teriã: ouVido. Parece-me até que V. Ex• está 
com o meu pensa.mento, pois parece uma missa enco
mendada. É como se estivéssemos conversado ailtes. 

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE- É a identidade 
que nos une hã muito tempO. 

O SR. JOSÉ BERNARDO CABRAL - A amizade 
que nos une é que reflete- e ia dizer exa.tamente isso-
essa identidade~ . -

Não há como, Deputado JG .Araújo Jorge, falar-se 
numa modificação, num melhoramento daquilo que não 
é compatível com o ambiente democrático que nós esta
mos a viver. Seria leviandade, seria tapar o sol com a pe
neira nós, hoje, trilha~os por uma outra estrada que 
não aquela - se é que se pode pensar em justificar uma 
lei desse tipo - quando veio a lume a chainada Lei de 
Segurança Nacional. Estamos, portanto. de pleno a cor~ 
do com o nobre Deputado. O eminente Presidente Nel
son Carneiro declarou que eu apenas iria repetir o que 
havia dito no começo e que os eminentes Senadores e 
Deputados qUe chegaram antes. de V. Ex• ouviram. De 
modo que estamos de pleno acordo com V. Ex•. 

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE - V. Ex• vai 
permitir-me, aparteâ-lo, pois não tive a oportunida-Cie de 
ouvi~lo. 

Em recente artigo, O emili.Cnie jornalista sociól9go dos 
mais conceituados deste País, e pensador, o Sr. Tristão 
de Athayde, em artigo sobre o livro:- "Üin Atentado à Li~ 
berdade", de Evaristo Morais Filho, num dos tópicos do 
seu pronunciamento, diz: "Seu esforço deve se concen
trar no sentido de demonstrar essa incompatibilidade, a 
fim de obter,- mediante essa demonstração, sua total re
vogação." 

Também, o nosso eminente pensador católico, huma
nista, Tristão de Athayde, vindo ao encontro do livro 
agora p-ubliCado, da maior importância, de Evaristo Mo~ 
rais Filho, meu colega da Faculdade de Direito, reporta 
ao fato de que só cabe uma atitude diante da análise des
Sa prohtemática: a revogação pura e simples dessa excre
cência, para limpar o caminho, de~ando a ciemocracia 
passar. 

O SR. JOS~ llEB.NARDO CABRAL - Eminente 
Deputado, só para concluir, deixe que eu registre, para 
que isto fique na história, que antes de todos esses pensa
dores, de todos esses sociólogos, quando ainda não se 
pensava nisso, um advogado, oriundo da província, que 
tivera a audácia de se eleger Secretário-Geral da OAB, 
exatamente este que fala a V. Ex•- e já se vão quase cin
co anos - revoltado com que haviam feito com um jo
vem parlamentar no meu Estado, candidato a Deputado 
Federal, e que hoje se encontra. aqui presente, o atual Se
nador Fábio Lucena, foi talvez uma das primeiras pes
soas deste País, a pedir, em discurso escrito, no Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a revo~ 
gação da Lei de Segurança Nacional, a fim de que não se 
fizesse, com esse estigma, injustiças que eu havia presen
ciado de perto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Continua 
franca a palavra. (Pausa.) 

O SR. FÃBIO LUCENA- Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Tern V. 
Ex• a palavra. 

O SR. F ÃBIO LUCENA -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores eu não sou membro da Comissão. Aqu-i estou 
atraído pela importância da matéria e por convite de V. 
EX'- -e do eminente Dr. Bernardo Cabral. Mas, com a sua 
permissão, eu go·staria de fazer algumas considerações e 
algumas indagações, porque em princípio todos nós, que 
aqui-noS encontramos, estarrios sendo enquadrados na 
Lei de Segurança Nacional. O Exm<~ Sr. Presidente: do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Cordeiro Guerra. ·-· 
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afirmou, ao ser convidado por V. Ex•, Sr. Presidente 
Nelson Carneiro, em resposta ao convite a ele dirigido 
para aqui comparecer c prestar o seu depoimento, ou es~ 
clarecimento a respeito da Lei de Segurança Nacional, 
que todos aqueles que defendem a reformulação ou are
vogação da Lei de Segurança Nacional estão defendendo 
a revogação do Código Penal, e quem defende a revo
gação do Código Penal, está incitando a desobediência 
coletiva às leis, crime capitulado na Lei de Segurança 
Nacional, e como hoje ... 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Eu peço 
permissão a V. Ex• para prestar um esclarecimento. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro 
COrdeiro Guerra, ao responder o meu convite, em doeu~ 
menta que consta dos arquivos da Comissão que ora 
presido, declarou apenas que, dado à sua condição de 
magistrado, obrigado a cumprir a lei e a examinar os ca~ 
sos à luz da lei vigente, sentia~se impossibilitado de parti
cipar desse debate, de dar a sua contribuição, atitude 
também adotada por qutros Ministros do Superior Tri
bunal Militar, também anteriormente convidados. 

V. Ex• se refere a uma frase que foi publicada na im~ 
prensa e que não tem nenhuma ligação com o convite 
formulado ao Sr. Ministro. Essa frase foi publicada an
tes. Quero dizer a V. Ex• que a frase itão tem-riênhurila-li~ 
gação com o convite formulado ao Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, que disse que, sendo juiz, não que~ 
ria antecipar~Se na critica ou no aplliuso a dispoSitivos 
que seria compelidO, por lei, a aplicar. 

De modo que queria dar este esclarecimento a V. Ex•, 
a bem da verdade. 

O SR. JOS~ BERNARDO CABRAL- Se V. Ex• me 
permite, para sair em socorro de V. Ex•, se bem quedes
necessário, 

O SR. FÁBIO LUCENA - Com todo o prazer. 

O SR. JOS~ BERNARDO- CABRAL - O eminente 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cordeiro Gucr~
ra, fez a- seguinte declaração em Salvador: "Todos aque~ 
les que pleiteavam a reforma do Código Penal eram cri
minosos em potencial, e todos aqueles que queriam are
vogação da Lei de Segurança Nacional eram subversi
vos," No dia lO de março esta declaração foi publicada 
no Jomal do Brull. 

Fiz um telex a S. Ex•, considerado duríssimo, a ponto
de um conselheiro federal dizer que faltavam vinte dias 
para terminar o meu mandato, que eu não me incompa
tibilizasse com alguém que iria fica-r dois anos na Presi~ 
dência do Supremo. Eu declarei que preferiria ficar vinte 
dias como Presidente da OAB do que me envergonhar 
para o resto da minha vida. E, no texto do telex, dizia a 
S. Ex• que, Se verdadeira aquela declaração, ela estava a 
merecer o repódio da classe dos advogados que, em sole
nidade realizada na ConferênCia Nacional dos Advoga~ 
dos, em Manaus, havia decidido, por unanimidade, are
vogação _da Lei de Segurança Nacional. Até hoje ainda 
não veio a resposta de S. Ex•. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu asradeço a sua eluci
dação, Dr. Bernardo Cabral, para tentar fundamentar o 
inicio da minha intervenção. 

A Lei de Segurança Nacional, por sua abrangência, 
por sua subjetividade, é aplicada ou não, segundo o bom 
ou mau humor de quem a aplica. Por conseguinte, ela se 
destina a asfixiar todos os segmentos da nossa sociedade, 
em particular a classe dos jornalistas, como bem o frisou 
o professor Barboza Lima Sobrinho. 

De todos os cursos que eu freq(.[entei na minha vida, a 
mais longa universidade foi a da Lei de Segurança Na~ 
cio n-a!. Eu, hã 19 anos, desde 1964, fui vítima, de uma ou 
de outra forma, quer com inquéritos, quer com proces~ 
sos, da Lei de Segurança Nacional. Então, as colocações 
que eu vou fazer, para efeito de indaga!,!ões, é mais na 
condiçi\..:> de um ex-réu da Lei de Segurança Nacional, da 
Jus1iça M1litar, do que propriamente de um inexpressivo 
Sc::nador da República. 
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NO dia II de)unho de 1976, eu bãti à parti do gabine
te do Senador Nelson Carneiro, e procurei S. Ex• para 
saber do resultado de um dos julgamentos a que fora 
submetido pelo Superior Tribunal Militar, vez que o 
Decreto-lei n'~' 898, então em vigor, facultava aO STM o 
prazo de um a cinco dias para divulgar o resultado do 
meu julgamento. Neste dia, 10 de junho de 1976, procu
re[ õ- Senador 'NelsOn CarriCiro p'ara saber de S. Ex• se 
havia sido absolvido ou se tinha sido condenado, lmagi~ 
nem, deveria obter essa resposta do Superior Tribunal 
Militar. No_ entanto, _tive que procurar sab~la através .de 
uma das· figuras mais preexcelsas e mais preeminentes 
desta República. E, foi através do Senador Nelson Car~ 
neiro que soube, no dia lO de junho de 1976, que fora ab
solvido em mais um processo~crime, baseado na Lei de 
Segurança Nacional. 

O que maís tortura na Lei -de Segurança N acioi1al ~ o 
carâter imperatório que os governantes lhe dão como 
sustentáculo maior da sua permanência no poder. Tudo 
isso estâ relacionado com os próprios preceitos da orga
nização do Estado em que estamos vivendo. Já dizia José 
Onório no s-eu livro famoso .. A História combatente", 
que a diferença entre o principado fepublicano dos gene
rais que se sucedem através -dos príncipes e a sucessão 
principesca--do Imp~rio, -é que no ImpériO os príncipes 
eram preparados para o exercício do pode·r, e que atuãl
mente os generais improvisam o príncipe, e este chega ao 
poder sem nenhum preparo, amparados apenas na Lei 
de Segurança Nacional. 

A -Lei -àe-Segtirançil NaclonB.l, Dr:-Bernardo Cabral~ 
enfatiZa OS Objetivos perinanentes da Nação, lá ela os de
lineia. De acordo com a Constituição, ·coffipete ao_ Con~ 
selho de Segurança Nacional fixar os objetivos nacionais 
permanentes a serem atingidos. Ora, nenhum membro 
do CónselhQ de _Segurança Nacional é eleito pelo povo, 
deSde o PreSidente da Repl1blica aos Ministros de Esta
dos que o compõem. 

Então, observe a aberração em que se incorre. O Con
selho de Segurança Nacional fixa os objetiVos nacionais 
permanentes e a Lei de Segurança Nacional se finca nes· 
tes objetivos permanentes, para enunerar os crimes con~ 
tra a segurança nacional por ela enumerados, Então-, 
qual é o fundamento de toda essa doutrina? Ela é essen
cial para a sobrevivência, subsistência do sistema de po~ 
der imanente, que permanece plenamente vigente em 
nosso Pais. A revogação -da Lei de Segurança Nacional é, 
evidentemente, uma necessidade fundamental, inadiável 
-já nãã falo_mais em causa própria, porque morrienta~ 
neamente estou livre de suas malhas - para a conse
cução do regime democrático- em nosso País. Mas, 
revogando-se a Lei de Segurança Nacional e permane~ 
cendo o Conselho de Segurança Nacional, como órgão 
constitucionalmente habilitado para estabelecer os obje
tivos nacionais permanentes, eu lhe pergunto Dr, 
Cabral: Paralelamente à revogação da Lei de Segurança 
Nacional não- seria necessário alterar o grau de compe
tência do Conselho de Segurança Nacional e restituir ao 
titular do poder, que é õ povo, a competência de fixar os 
objetivos nacionais permanentes, atraVés dos seus legíti~ 
mos representantes, que são os membros da Congresso 
Nacional? Não seria, paralelamente à revogação da Lei 
de Segurança Nacional, devolver ao Poder essencial, in~ 
dispensável, ao Poder Legislativo a competência privati
va de fixar esses objetivo$ nacionais permanentes? 1?. a 
pergunta que lhe faço, Posteriormente, me dirigirei ao 
Dr. Barboza Lima Sobrinho. 

O SIC JOS~ BERNARDO CABRAL~- Eminente 
Senador Fábio_ Lucena, esta resposta não- pode se confi~ 
nar num simples termo afirmativo ou negativo. Ela me· 
rece, se não uma resposta maís bem elaborada, uma que 
possa enfrentar o problema de frente. 

t claro que na hora em que os objetivos nacionals per
manentes precisam ser devolvidos ao povo·- evidente
mente, não há poder legitimo sem o seu consentimento 
- há -de se lembrar que isto ocorre: todas as vezes em que 
existe a ruptura d!J poder, ou a rupttlra da ordem consti· 
tucional. Na transição da Monarquia para a Rep11blica, 
nós tivemos a ruptura do pader, Nesta hora, a primeira 
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Assem bl~ia depois de 1824, resultou na Constituição de 
1891. Em 1930, nova ruptura da ordem constitucional, c 
Getll.lio não tendo querido fazer, como lhe era obriga
tório a c-onvocação de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte, nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 
1932, que se outro mérito não teve, obrigou a Consti~ 
tuição de 1934, finalmente, nova ruptura do poder cm 
45, Com a queda do ditador, e tivemos a Constituição de 
46. 

Muito bem, aí está estabelecida a vilegiatura de Direi
to Constitucional, da_ fonte legítima do povo, Em 1964, 
nó~ tivemos a ruptura do poder, porque se encontrava 
ainda no País o Presidente da Repó.blica~ que foi apeado 
do poder. ConseqUentemente, isto implicava a convo
cação de uma Assembl~ia Nacional Constituinte, Até 
hoje essa Assembléi_a Naciçmal Constitui_nte, não deu lç~ 
gitimidade- a{ não confundir com legalidade- ao po
der que se instalava atrav~s daquela ruptura. Não houve 
essa Constituinte. Não sou filiado a nenhum partido 
politico, estou muito à vontade para elogiar o Governo, 
ou criticá~lo, no instante em que for preciso, mas esta 
hora é de crítica. O Governo, ou aqueles que tomaram o 
Poder, estão a dever a convocação de uma Assembl~ia 
Nacional Constituinte. 

Então, a resposta é um pouco mais profunda. Não se 
pode pensar em alterar o poder do Conselho de Segu
rança Nacional, ou a sua competência, não se pode pen
sar nos objetivos_ nacionais permanentes, não _se pode 
pensar em devolver ao Poder Legislativo a competência 
que lhe é peculiar, sem que se faça, previamente, a revo~ 
gaÇÃo de toda a legislação autoritária, arbitrária que ain
da existe, e ela é tanta, e depois a convocação de uma As
sembléia Nacional Constituinte . .S evidente que a revo
gação da Lei de Segurança Nacional já ~ uma anteci~ 
pação, uma exigência prévia para que venha essa As~ 
sembléia Nacional Constituinte. 

Outro dia alguém me perguiltava se as eleiÇões diretas 
para Presidente da Repóblica nãO resolvia o problema 
da legitimidade. No meu entender, não resolverá o 
problema da legitimidade. Quando muito, se dará ao 
povo a possibilidade de escolher o seu Presidente da Re· 
pública pela forma direta. Mas, s6 se terá lcgftimidade se 
obedecidos os preceitos do Direito Constitucional: de
pois de haver aquela ruptura do poder, se faça, como 
sempre se fez, na nossa sistemática constitucionalista, a 
convacação de uma Assemblêia Nacional Constituinte, 

Portanto, o assunto é ainda mais grave, nobre Senador 
Fábio Lucena, porque no instante em que se reclama 
deste Poder, que é o grande poder aviltado, espezinhado, 
que, no meu entender, é o mais legítimo que existe, por~ 
que realmente é o mandatária da vontade popular, quan· 
do se diz que este Poder não trabalha e não produz, é 
porque os que estão de fora não conhecem o quanto vale 
um Poder Legislativo. Esquecem-se que a maior ânsia 
nessa legitimidade popular é transformar esse Poder no
vamente, devolv_endo-o ao povo, fonte de todo o poder 
- sem ele, sem o seu consentimento não há poder- a 
legitimidade de governar. 

Concordando com V. Ex•, apenas me leva essas ache~ 
gas, dizendo que muito mais [mportante nesta hora é que 
se faça isso de cima para baixo. 

Numa conferência feita numa dessas faculdades. um 
rapaz. identificando~se _como do Partido dos Trabalha~ 
dores, perguntou-me se uma Constituinfe não resolveria 
o problema dos trabalhadores. Eu disse: desde que den~ 
tro dos quadros do Partido dos Trabalhadores não tenha 
alguém para lutar por autonomia sindical e liberdade 
sindical. :C ele se calou, porque não tinha nenhum outro· 
ar-gumento para contmpor hquele que eu dava. 

Acho, pOrtanto, Senador Fábio Lucena, que, com as 
minha::. homenagens ao Poder Legislativo, já que dele fui 
parte integrante; jú que por c"ausa dele perdi lO anos de 
Uireito políticO-, rendendo as minhas homenageris ao Po
dt!r Legislativo, acho que esse Poder precisa urgentemen
te da recuperação das ::ouas prerrogutivas, Ao que estou 
informado, os Presldentes das duas Casas do Congresso 
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por isso estão lutando. Juntamente com seus companhei
ros estão lutando não só pela recuperação de suas prer
rogativas, mas pelo respeito que hâ de merecer dos de-
mais Poderes, ou seja, do Executivo e do Judiciário. 

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE- Eu gostaria, se o 
Senador Fâbio Lucena me permitisse, de dizer alguma 
~ois"a Sobre o seu aparte, Sobre as suas perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Eu gosta
ria que fossem formuladas perguntas concretas, porque 
os nobres convidados chegaram do Rio e certamente têm 
outros compromissos, aproveitando a sua presença em 
Brasília. 

De modo que, em vez de considerações, eu gostaria 
que fossem formuladas perguntas concretas, porque as
sim não perderíamos tempo e daríamos aos convidados a 
possibilidade de responder também concretamente a es
sas perguntas. 

O SR. JOSÉ BERNARDO CABRAL- Antes de V. 
Ext formular sua pergunta, quero dizer ao Sr. Presiden
te, e sempre o querido amigo Nelson Carneiro sabe dis
so, que quando me ausentei do Rio para vir para cã, es
tando com a minha passagem marcada para amanhã, ãs 
9:30, só tenho um compromisso, que é com V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Mas, nós 
também temos um compromisso com as atençõeS e os 
cuidados que V. Ex•s souberam merecer. 

O SR. JG DE ARAÚJO JORGE- Sr. Presidente, 
então eu vou formular perguntas ao meu eminente ami
go, ex-Deputado Bernardo Cabral, que continua, para 
mim, representando a expressão maior da Ordem dos 
Advogados do Brasíl, do qual foi presidente até ontem. 

Eu gostaria que a Ordem dos Advogados do Brasil, 
que inclusive numa recente reunião, em Florianópolis, 
tomou a iniciativa da apresentação de um anteprojeto à 
Constituição - não tive a oportun.idade de conhecer 
esse anteprojeto- através do meu eminente amigo, des
se um parecer, ou contribuição, ao Poder Legislativo, a 
respeito desse problema crucial que até hoje não foi defi
nido juridicamente; o problema da segurança. Não há 
jurista nenhum que tenha conseguido definir exatamente 
o conceito de segurança como os juristas da nossa Sor
borne, Estado-Maior das Forças Armadas, que resolve
ram conceituar segurança a seú modo. Incluíram na 
Constituição de 69, no capítulo VIl, seção 5•, um concei
to que até então dizia respeito apenas à segurança exter
na. Passou, depois, a englobar também a segurança in
terna, confundindo-se a ação mHitar com a ação policial. 

Dentro desse conceito da nossa Sorborne - Estado
Maior das Forças Armadas- o conceito de segurança, 
juridicamente falando, dentro da Constituição, perdeu 
suas características jurídicas tradidonais, quer dizer, 
com os lPMs e com a ação policial que as Forças Arma
das desenvolveram após 64, inclusive, com a imposição 
da Carta de 69. 

Hoje, cabem, talvez, aos juristas, aos advogados, aos 
homens do Instituto Brasileiro dos Advogados, ou da 
Ordem dos Advogados conceituar e dar um parecer a 
respeito do assunto, para realmente tentar chegarmos a 
um conceito de segurança, e, evidentemente, um proces
so legislativo possa ser enCaminhado, Eu digo isso indo 
ao encontro da coloctlção que V, S• fez, com muita pro
priedade,_ de que a nossa luta política é por uma Consti-
tuinte. 

Amanhã, nós, aqui, políticos, teremos que lutar, na 
medida em que se chegue a isso, por uma nova Consti
tuição, porque não temos uma Constituição, nós temos 
um regulamento militar, imposto por uma junta militar, 
alterando uma outra ConsUtuição, que nos foi de certa 
maneira outorgada por um processo indireto. Não temos 
uma Carta votada por uma assembléia, escolhida preci
puamente para o fim especial, que é o de fazer uma 
Constituição para o País. 

DIÁRIO DO CONGRESSO N:ACIONAL.(Seção II) 

De modo que esse conceíto de segurança está inteira
mente deturpado. O próprio Afonso Arinos, num peque
no trabalho, "O Congresso e a Co_nstituição", diz que 
essa definição de segurança se encontra até hoje n_o_ ar, 
no limbo. Nós estamos esperando que os órgãos, as enti
dades competentes como, no caso, a OAB, enviem ao 

-Congresso Nacional um parecer, orientandQ e concei-
tuando, diante do direito moderno, o que realmente ve
nha a ser segurança, e não misturando as duas coisas, a 
segurança externa e a segurança interna. 

Aqui, no Brasil, em especial, isso é da maior importân
cia. Nós não temos, na nossa democracia, nos moldes da 
velha democracia de Montesquieu, no seu "Espírito dâs 
Leis", apenas três Poderes, o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário. Nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judi
ciário, -õTonselho de_Segurança, o SNI e outros poderes 
acima da própria Constituição. 

Nós viinos recentemente elementos do SNI invocarem 
não sei por que princípios legais, para se sobreporem ã 
própria lei, para não comparecerem, como testemunhas 
de um processo que estava em pauta, que estava em cur
so, aqui no Congresso Nacional. 

De maneira que solicito à Ordem dos Advogados que, 
ao analisar este problema, envie a esta Casa uma contri
buição que consideraria das mais importantes, para que, 
amanhã, com uma Constituinte, pela qual todos nós nos 
batemos, tenhamos as bases jurídicas para levarmos à 
frente a solução desses problemas. 

O SR. JOSt BERNARDO CABRAL - A esta altu
ra, emiilente deputado J.G. de Araujo Jorge, o Senador 
Pedro Simon deve estar rindo por dentro, orgulhoso, 
porque foi exatamente a OAB do Rio Grande do Sul, 
sob a Presidência de Mariano Beck, também um ex
colega parlamentar, também_cassado, que, aproveitando 
a experiência do passado, ponto de partida para o futu
ro_, f~z u_m belíssimo trabalho, que teve o título "Con~ 
gresso P()ntes de Miranda", do qual particíjjou,- cõm 
muito brilho, o Senador Pedro Simon. Dali saiu um an
teprojeto de Constituiç_ão primoroso, que não foi distri
buído a todos os deputados- foi distribuído aos Lide~ 
res das duas Casas do Congresso Nacional, onde se fala 
também em segurança externa e segurança interna. 

Eu dizia. no_ começo da minha exposição, que se con
funde segural)ça do Estado, - a segurança interna seria 
o problema da sedição, e a segurança externa, da traição, 
- com a Lei d~ Segurança Nacional, a qual se aplica 
subjetivamente a qualquer de nós aqui. Qualquer cida
dão, hoje, pela Lei de Segurança Nacional, tal qual ela 
está feita, como ela está posta, pode sofrer um vexame. 
V. Ex~ faz bem. Como Deputado da Oposição, V. Ex• es
tá aqui para tecer loas ao Govemo. Cabe aos Deputa
dos, aos Senadores do Governo, fazerem sua defesa. 
Mas eu não chego a exagerar, Deputado J.G. de Araújo 
Jorge, de que o que está aí, neste minuto, seja culpa só 
dos militares. Deixe que eu ponha um pouco de culpa 
h os chamados juristas de Ieguleio, porque quem redigiu 
~s atas adicfõn3is não foram os militares, foram os juris
tas muito interessados em serem simpáticos aos milita
res. Dou um exemplo: o Senador Mílton CampOs 
recusou-se assinar o Ato Adicional n9 2. Eu acho que há 
um conjunto de culpas, um conjunto de omissões, um 
conjunto de acomodações. Muito poucos reclamavam 
no instante em que precisavam reclamar. 

Eu me le_mbro que recentemente um cidadão que pre~ 
-tendia ser condi<!ato a um Governo de Estado, acabou 

enfrentando o poderio do seu partido. e não saiu candi
dato, No entando, o Senador Murjlo Badoró, aí se en
contra._ Ê a S. Ex• a quem refiro. S. Ex• protestou e repe
liu energi~amente o que haviam feito contra ele .. 

Veja V. Ex', se nós todos protestássemos ao mesmo 
tempo! Isto uqld me lembra um fato de que uma pessoa 
estava num jardim _e viu dois policiais pegaram um cida
d~o que estava bêbado. Ele nãq protestou, porque não 

-·bebia. Dois dias depois pegaram u'm cidadão só POrque 
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tinha a pele negra. Como ele não era negro, não protes
tou. Dois dias depois, ia passando um padre, e os poli
ciais militares tainbêm o prenderam. Ele não protestou, 
porque não era padre. Dois dias depois ele foi preso, e aí 
era tarde demais para protestar. Nós nos esquecemos de 
protestar no momento exato contra aquilo que podería
mos protestar. 

Eu acho, portanto, que agora o nosso protesto, emi
nente Deputado J.G. de Araújo Jorge, seria transfOrmar 
a Assembléia Nacional Constituinte não como bandeira 
política, mas como bandeira institucional. Entendo que 
a convocação de um·a Assembléia Nacional Constituinte 
rião pertence só ao-Poder Legislativo. Deve pertencer em 
primeiro lugar; a todo o povo brasileiro. Enquanto não 
nos conscientizamos, e_nquanto não conscientizarmos o 
povo, ele não te-rã meios de protestar. Uma sociedade 
sem ação, sem impulsão é uma sociedade morta, letárgi
ca, sem condições de poder exercitar o seu protesto. Veja 
que se V. Ex• hoje, parar na esquina de uma rua movi~ 
mentada de São Paulo ou do Rio de Janeiro, só para ci
tar duas capitais das mais politizadas, e tentar fazer uma 
chamada conscientização para uma Assembléia Nacio~ 
nal Constituinte, poucos pararão para ouvi-lo, porque o 
pobre está interessado em saber como matar a fome que 
lhe está dentro do estômago. 

Eu acho- e nesse ponto nós pedemos estar de acordo 
~ que a batalha não é só de uma pessoa. E dizia ainda 
há pouco, que nós não faremos deste País uma democa
rácfã, emDoi'a haja vontade de uns poucos que estão no 
Poder e do povo brasileiro, enquanto não nos dermos as 
mãos em volta dísso. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Antes de 
dar a palavra a outros Senadores ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, eu estava 
com a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- eu queria 
dar um esclarecimento ao nobre Senador Murilo Bado
ró, que, por motivos já explicados, não pôde comparecer 
ao início dos nossos trabalhos. 

Seridõ -y. Ex' o Relci.i"Of da Comissão, deve ficar infor
mado do ponto de vista dos doiS expositores. 

O br. José -Bernardo Cabral, em síntese, trouxe duas 
afirmações: a primeira, ê de que melhor fora que esses 
dispositivos que dizem respeito à segurança do Estado fi~ 
gurassem na legislação ordinária; e também sustentou a 
necessidade de competência diversas para os crimes pra
tícados contra a segurança externa e da segurança inter
na. 

O Dr. Barboza Lima Sobrinho fixou-se, embora abor
dado pelo Dr. Bernardo Cabral, demoradamente no 
problema da imprensa, dos profissionais de imprensa, 
focalizando os excessos do art. 50 da LSN, que dá ao Mi
nistro da Justiça a possibilidade de determinar a apreen
são de jornais e a destruição de matrizes, sem que seja 
possível qualquer recurso, ou qualquer defesa, quando a 
lei anterior atribuía ao TrlbÚnal essa possibilidade de a
preensão dos jornais- d;{ época. 

Também sustentou que, embora a Justiça Militar haja, 
em determinado período de nossa história pofítica dos 
últimos anos assumido posições até mais liberais do que 
se poderia esperar em relação a Justiça Comum, sujeita a 
ameaÇas de cassações ou-de outros constrangimentos, os 
ttfilitares convocados para decidirem sobre esses proble
mas eram obrigados, ao fim de sua carreira especializada 
em assuntos militares, voltados para o estudo dos 
problemas militares, a intervir e decidir sobre problemas 

-~jurídi_cos, que não eram de sua especialidade. Sem ne
nhum desapreço ã Justiça Militar, S. Ex~ sustentava que 
melhor fora que_a Justiça Comum examinasse os proble
mas que dissessem respeito à segurança nacional. 

De m(_)do que, penso ter sintetizado bem o pensamen
to dos expositores. Eram estes os pontos fundamentais, 
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com outras considerações que ilustraram e enriqueceram 
o debate, foram essas as principais colocações dos expo
sitores. 

Com a palavra o Nobres Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Professor Barboza Lima 
Sobrinho, poucas palavras eu lhe quero dirigir, atê cóm 
certa ousadia, V. Ex' é contenporãneo do famoso pro
cesso de João Mangabeira, na década de 193Ó; submeti
do a julgamento pelo sinistro, e adjunto tribunal de ex
ceção, existente naquela época. Houve o episódio· famo
so de o Presidente de um Tribunal ter votado duas vezes, 
para efeito da condenação de João Manga beira. S. Ex' se 
referiu, com muita propridade, como não poderia deiXar 
de ser, à dicotomia entre a ação da Justiça Comum e a da 
Justiça Militar. Falou da __ competência dos militares, 
competência no sentido de capacidade para o exercício 
desse mister espinhoso de decidir sobre o destino do ci
dadão que é levado ao banco de réu de tribunais milita
res, Eu, por ex.emplo, trago a experiência de ter sido jul
gado por dois veterinários num Conselho Permanente de 
Justiça do Exército, em Belém do Parã. 

Mas o ponto central que eu quero abordar cQm V. Ex• 
é a respeito-do pensamento civil, isto é, o pensamento do 
cidadão, que o senhor enfocou como devendo prevalecer 
na redação, na confecção e na aplicação de leis espe-
cialíssimas. O pensamento civil, o pensamento do cida
dão foi s_ubstitu_ido, no Brasil, depois de 1964, com a ex
tinção do instituto S.uperior de Ensino BrasHeiro, e sua 
substituição pela Escola de Guerra, da qual promanou 
toda a doutrina de segurança nacional. 

Voltando ao episódio do Presidente do tribunal de ex
ceção, que votou duas vezes pela condenação de João 
Mangabeira, recentemente, o- Supremo Tribunal Fede
ral, ao interpretar a Emenda Constitucional nl' 22, apro
vada a toque de caixa ilo ano passado, em plena campa
nha eleitoral, quase não discutida, decidiu que os chama· 
dos crimes contra a honra estavam contídos na Lei de 
Imprensa, no Código Penal e na Lei de_Segurança Na
cional. Qualquer crime contra a honra, em atingido de-
terminada autoridade, fosse definido como crime contra 
segurança nacional, com base na Lei de Segurança Na
cional ele não escaparia da sua conotação, da sua defi
nição de crime contra a honra. Isso ocorreu hã _cerca de 
dois meses. 

Hã dois dias, o mesmo Supremo Tribunal Federal, 
com toda a sua pré-ex.celsitude, tomou decisório antagô
nico. Entendeu a Suprema Corte que ofensa à honra do 
Presidente da República, por exemplo, não constitui cd
me contra a Segurança Nacional,-e, sim, crime contra a 
honra, capitulado no Código Penal Brasileiro. 

Então, jã não existe_ mals_ a_ dicotomia entre o pensa
mento civil do cidadão e o pensamento militar, em todo 
esse andamento, em toda essa caminhada que nos levou 
à situação atual. O que está existindo é que os próprios 
tribunais, civis e militares, ao que parece, passaram a in
terpretar e aplicar a lei, segundo as conveniências ou ne
cessidades do momento, ou da situação. 

E eu lhe pergunto, então, Professor, o seguinte: é 
possível- conciliarmos a extinção da Lei_ de Segurança 
Nacional, a sua pura e simples revogação, que é a medi
da que a Nação exige, por- tõdos os seus segmentos res
ponsáveis, inclusive por parcela ponderável, conforme 
tenho feito- sondagem na Bancada do PDS no Senado, 
com a continuidade, a permanência de instrumentos -Su
periores que lhe deram origem, como a atual Consti
tuição, e a composição do Poder Judiciário dentro -das 
suas atribuições específicas? Esta é a minha pergunta. 

O SR. BARBOZA LIMA SOBRINHO- Na verda· 
de, a questão apresentada é de grande complexidade, 
porque, evidentemente, ou nós reformamos a Consti
tuição ou a Constituição em vigor terá que ser respeita
da, e, se for respeitada, naturalmente, todas as outras leis 
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estarão condicionadas aos preceitos da própria Coil:Sti
tuiçào. 

Para sair disso só haveria um meio- como realmente 
falou o nosso depoente Dr. Bernardo Cabral: a elabo
ração de uma nova Constituição. Aliãs, não sou favorá
vel apenas à convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte para elaboração de uma nova Constituição. 
Eu seria favorável primeiro à eleição direta para Presi
dente da República, para que esse Presidente convocasse 
uma Assembléia Nacional Constituinte, porque aí esta 
Assembléia Constituinte teria tOda a autoridade que teve 
a de 1946, da qual tive a honra de pertencer. 

O próprio Presidente eleito pelo povo seria o primeiro 
a zelar pela amplitude de poderes e faculdades daquela 
Constituinte, também eleita pelo povo, ao passo que 
uma Assembléia Nacional Constituinte que venha a ser 
convocada antes_ da eleição direta para Presidente, difi
cilmente escaparia à influência dos poderes jã constituí
dos, que não emanaram do voto popular. 

De modo que no meu esquema estaria essa outra orde
nação dos fatos, porque uma Assembléia Nacional 
Constituinte eleita pelo povo, já com um Presidente elei
to pelo povo, daria a esse povo, no momento de votar, o 
sentimento de estarem elegendo as pessoas para elabora
rem o pacto definitivo a que deveria obedecer toda a na
cionalidade. Não só da parte dos eleitores haveria essa 
responsabilidade, mas também de parte dos eleitos. A 
consciência de que eles estavam Interpretando a vontade 
popular os levaria a agir de acordo com aquele voto que 
os havia indicado para a elaboração do novo pacto so
cial. 

Agora, em relação à Lei 9e Segurança Nacional, eu 
gostaria de lembrar um aspecto importante, Pior do que 
a própria Lei de Segurança Nacional é a interpretação 
que se está dando dela. Nesse ponto, o artigo apresenta
do pelo Dr. Heleno Fragoso é eX.traordinariamente pre-
ciso, porque se nos detivermos na Lei de Segurança Na
cional, havemos de verificar que ela dá ~sta definição: "t 
o estado de garantia proporcionada à Nação para a con
secução dos seus objetivos relacionados dentro da ordem 
jurídica vigente'', Parágrafo único: "Constituem objeti
vos nacionais, mais especificamente: soberania nacional, 
integridade teriitorial, regime representativo e democrá
tico, paz social, prosperidade nacional e harmonia inter
nacional". 

Então, só deveriam constituir crirr::ies contra a segu
rança nacional aqueles crimes que afetassem diretamen
te, e de maneira sensível, esses preceitos bãsicos e funda
mentais. 

Agora, eu pergunto: quantas vezes se tem invocado a 
Lei de Segura-nÇa Nacional para crimes que estão longe 
de serem subversivos, crimes que não afetam a paz social 
nem a prosperidade nacional, nem a harmonia interna
cional e nem a soberania nacional? 

O abuso da interpretação da Lei de Segurança Nacio
nal, é que querem fazer dela uma lei preferida, porque 
castiga mais do que as outras, qUando existem outras leis 
para regular esses pontos todos, de uma maneira huma
na e razoáveL Deixa-se à parte essas outras leis para se a
plicar a Lei de __segurança Nacional, porque estã sujeita, 
também, à justiça de exceção. Esse é outro aspecto, tam
bém, do recurso utilizado. 

Recentemente, na própria Justiça Militar, houve pro
nUnciamentos admirãveis de auditores, sobretudo de São 
Paulo, que têm impugnado várias ações impostas com 
ba~e na Lei de Segurança Nacional, porque elas não afe
tam nenhum desses preceitos, Por exemplo, em que afe
tou a segurança nacional o artigo de O Estado de S. Pau
lo. dizendo que tiraram a máscara de um falso liberal? 

Eu tenho o maior- respeifo pelo Sr. Leitão de Abreu, 
mas, evidentemente, esse delito não afeta a Lei de Segu
rança Nacional. ComO não afetam a segurança nacional 
acusações que possam constituir ou uma injúria ou uma 
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calúnia. Se essas não afetam a segurança nacional, não 
dizem respeito diretamente a esses fundamentos básicos, 
que são os pressupostos de aplicação da própria Lei de 
Segurança. 

O que verificamos constantemente aqui é que todos es
ses casos que -são invocados pela Lei de Segurança - e 
daí a razão do artigo brilhantíssimo do Dr. Heleno Fra
goso - são condições contra essa interpretação, que é 
falsa, facciosa, que procura, exatamente, fazer dessa lei 
um castigo maior para uma pessoa. Ql1er dizer, se voe~ 
não se contiver dentro de tais preceitos, vou chamar tal 
ou qual bicho papão, para que você se atemorize e cum
pra aquilo que eu desejo que você faça. 

Por isso" digo que mais grave que a própria Lei de Se
gurança é a interpretação que está sendo dada a ela, por
que se esquecem daqueles pressupostos bãsicos da pró
pria Lei de Segurança Nacional. E matéria que não é 
subversiva, matéria que não diz respeito a nenhum 
problema básico e fundamental do Estado é incluída na 
Lei de Segurança. Agora, por que essa invocação, se não 
há nenhuma razão? 

O que se deseja é que haja uma reaçãO imediata contra 
a Lei de Segurança Nacional, porque se persistir essa 
tendência de interpretá-la assim, ela terã que ser revoga
da, fatalmente, pela força da opinião pública, queiram 
ou não os seus defensores. 

De modo que os próprios partidários da Lei de Segu
rança Nacional devem ser os primeiros a trabalharem 
para que ela se aplique de acordo com esses pressupostos 
básicos e fundamentais da própria lei, e não a invocando 
a todo e qualquer pretexto, a todo momento, apenas 
para punir, ou, mais gravemente, para levar uma pessoa 
à justiça de exceção. 

E, felizmente, as sentenças dadas pelos auditores nes
sas questões últimas têm sido revogadas pelo próprio 
Tribunal. É pena, porque eu creio que o Superior Tribu
nal estaria prestando um serviço maior na defesa da se_
gurança, atendendo ao pronunciamento de seus audito
res, do que querendo invocar a Lei de Segurança Nacio
naJ para casos que podem ser punidos por outras leis e 
por outra justiça que não a justiça de exceçào. 

Esse é um aspecto importante que eu gostaria de in
cluir no meu depoimento, porque me parece que é um 
ponto fundamental em relação à Lei de Segurança Na
cional, que é pior em sua interpretação do que no seu 
texto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Eu queria 
aduzir apenas que a última decisão do Supremo Tribunal 
Federal, a que se refere o nobre Senador Fábio Lucena, 
foi exatamente para declarar que, numa hipótese de de
terminada pessoa usar expressões injuriosas e caluniosas 
contra o Presidente da República, não lhe seria aplicada 
a Lei de Segurança Nacional, porque faltava o intuito 
político, a preocupação de subversão da ordem pública. 
E foi relator da matéria o Ministro Délio da Silveira. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Masjã há condenados ... 

_ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Bem, es
tou , 

OSR. FÁBIO LUCENA- .. .inclusive Deputado Fe
_deral, por ofensa _à honra do Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)- Mãs, 
devíamos regozijar-nos, pOrque uma decisão mais noVa 
cria essa nova mentalidade, reflete o novo pensamento 
do Supremo Tribunal Federal, ao qual podem recorrer 
todos os condenados pela Justiça Militar, em conseqUên
cia do recurso ordinário, que, por minha iniciativa, figu~ 
rou_na Constituição de 1967 e foi mantida na Consti
tuição d~ 1969: de todas as decisões do Superior Tribu
nal Militar há recurso ordinârio para o Supremo Tribu
nal Federal. Oe modo cjue devemos nos regozijar com 
essa nova interpretação, esquecendo as passadas. 
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O SR. JOSÉ BERNARDO CABRAL - Permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Pois não. 

O SR. JOSÉ BERNARDO CABRAL - Eu presto 
um esclarecimento ao Plenário, dizendo que essas- mu~ 
danças, sem falsa modéstia, deve-se ao trabalho da Or
dem dos Advogados do Brasil, mais um, logo após o 
problema do deputado, a quem o Senador Fábio Lucena 
se referiu. 

Eu pediria ao eminente Presidente Nelson Carneiro a 
atenção para o trabalho da OAB que conseguiu lograr ê
xito junto ao Supremo Tribunal Federal. As ofensas à 
honra·do Presidente da República e de outras altas auto
ridades não de'iem estar entre os crimes contra a segu
rança do Estado. O sistema de leis vigentes deriva de 
uma concepção totalitária, que, por um lado, coiifere aos 
governantes direitos a excepcional respeito e reverênCia 
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na linha do crimen majestatis incompatível com o regime 
democrâtico, e, por outro lado, idçntificam na honra dos 
governantes um aspecto da segurança interna da Nação. 
É muito difícil que verdadeiramente se possa atingir, a
través de ofensas, a segurança do Estado. Isso só seria 
possível em situações excepcionais, em que a ofensa sub
versiva pudesse dirigir-se contra a ordem estabelecida, 
visando a diminuir a obediência devida aos governantes. 
~ absurdo supor que atingiu ou poderia atingir a segu
rança interna o Deputado de Oposição que se referiu ao 
"cinismo democrático do Presidente da República". A 
tutela'juridico-penal da honra do Presidente da Repúbli
ca já eStá_ feita com eficiência no Código Penal comum. 
Nesse sentido, originou-se o projeto alternativo alemão e 
a fundamentação excelente do ponto de vista do regime 
democrático do Governo. 

Sr. Presidente, foi um trabalho da OAB. Como disse o 
eminente Senador Nelso_n Carneiro, ainda bem que jâ 
houve uma evolução para melhor. 

Quinta-feira 2 2165 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Não hã 
mais queni-queira usai da palavra. Vou agradecer-aos i
lustres convidados, Dr. Barbosa Lima Sobrinho e o Dr. 
José Bernardo Cabral a gentileza de haverem àtendido a 
nossa solicitação, trazendo a sua valiosa contribuição 
para os nossos trabalhos. 

Agradeço também aos nobres Dr. Benjamin Albaghe, 
Presidente da Associação Brasileira de Educação; do re
presentante da ABi nesta cidade, Pompeu de Souza, e 
dos Deputados as suas presenças. 

Ãproveito a oportunidade para convidar a todos para 
a reunião que será realizada às 9,30 de quinta-feira, 
quando deverão aqui depor o Dr. Laércio Pelegrine, Pre
sidente do Instituto dos Advogados Brasileiro, e o Pro
fessor Antonio Evaristo de Morais Filho, que tem uma 
obra publicada sobre a Lei de Segurança Nacional. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 35 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 83• SESSÃO, EM 
3 DE JUNHO DE 1983 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal 

N• S(!8(83 (n' 58(83-P(MC, na
origem), encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notaS taquigrâ
ficas e do acórdão proferido pelo 

SUMÁRIO 
dade dos arts. 41' e respectivo pará
grafo único, 5'1 e 6~' da Lei n~' 659, 
de 17-I0-1977, do Município de 
Morro Agudo, naquele Estado. 

1.2.2- Ofícios do Sr. 1"'
Sccrctário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando (i revisão do Sena
do autógrafos dos seguintes projetos 

- Projeto de Lei .da Câmara n\1 
53(83 (n' 344(79, na Casa de ori-

Supremo Tribunal Federal nos au- gem), que pro~be o aprisionamento 
tos do Recurso Extraordinário nl' ---de páS§ãros ou de quaisquer outras 
99.636-2, do Estado de São Paulo, aves e animais silvestres, decide 
o qual declarou a inconstitucionali- sobre sua libertação compulsória 

. em áreas florestais que especifica, e 
dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n\1 
54j83 (n\1 881/79, na Casa de ori
gem), que regula o exercício da 
profissão de Técnico em Planeja
mento Turístico e determina outras 
providências. 

- Projeto de Lei de Câmaia n\1 
55/83 (n\1 l0/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Sen4Qr Presi
dente da República, que dispõe 
sobre a criação e extinção de cargos 
na Secretaria do Tribunal Superior 
do Trabalho, e dá outras providên
cias. 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 83' Sessão, 
em 3 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinãria, 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. M oacyr Da/la 
e Almir Pinto 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OSSRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles
Oáacír Soares - HéÜÕ Gueiros - João Castelo -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Virgílio 
Távora- Carlos Alberto- Humberto Lucena- Mil
ton Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Gui
lherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptis
ta- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Jú
nior- João Calmon -José Ignácio- Moacyr Dalla 
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Sa
turnino- Amaral Furlan- Mauro Borges -Josê Fra
gelli - Marcelo Miranda - Eneas Faria - Pedro Si
mon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos . 
O Sr. 1 \l-Secretário procederá à leitura de Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBU
NAL FEDERAL 

N' S(!8(83 (n' 58(83-P(MC, na origem), de 31 de 
maio do corrente ano, encaminhando ao Senado Federal 
cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nOs autos do Recurs.o 
Extraordinário n9 99.636-2, do_ Estado de São Paulo, o 
qual declarou a inconstitucionalidade dos arts. 4Y e res
pectivo parágrafo único, S\1 e6\l da n~" Lel659, de 17-10-' 
77, do Município de Morro A,SUdo, naquele Estado. 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 
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- Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n'>' 4/83 (n~' 117/82, na Casa de 
origem), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasi_l_ e o 
Governo da República Argelina 
Democrática e Popular para a 
Criação_ de uma Comissão Mista 
Brasileiro-Argelina, concluído em 
Brasília, a 3 de junho de 1981 , 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n~' 5/83 (15/83, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Cons_tittii.ivo _do Banco 
Africano de Des~nvQivimento, ce-
lebrado em Cartum, a 4 de agosto 
de 1963, _emendado pela Resolução 
n"' 05-79, adot_ada pelo Conselho de 
Governadores, em Abidjan, a 17 de 
maio de 1979. 

1.2.3 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.4 - Comunicação da Presi
dência 

Prazo para oferecimento de 
emendas, ao Projeto de Lei da Câ
mara n9 55, de 1983, lido anterior
mente. 

1.2.5 - Leitura de Resolução 
N~' 260/83, que~-prõiToga por 60_ 

dias o prazo concedido à Comissão 
Especial criada pelo Requerimento 
n9 188/83, destinada a estudar mo
dificações ou a reVogação da Lei n~' 
6.620, de 1978, que altero_u o 
Decreto-lei n9 898, de 1969. 

1.2.6 - Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do SenadQ n~' 

113/83, de autoria do Sr.. Senador 
Nelson Carneiro, que disciplina o 
uso de_ caracteres_ nas publicações 
obrigatórias. 

-Projeto de Resolução n~' 

63/83, de autoria da Comissão Di
retora, que cria a Categoria Fun
cional de Adjunto Legislativo e dá 
outras providências. 

1.2.7- Comunicações da Presi~ 
dência 

- Prazo para oferecimento de 
emendas, ao Projeto de Resolução 
n~' 63/83, lido anteriormente. 

- Recebimento_ do Aviso n~' 107-
SP j83, do Presidente do Tribunal 
de Contas da União, encaminhan
do ao Congresso Nacional, cópia 
da decisão tomada em 19 de maio 
último, por aquela Corte de contas, 
na qual faz recomendações às em
presas de telecomunicações sobre a 
sustação da distribuição de lucros 
oriundos de_ saldo credor de cor
reção monetária. 

I .2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR MILTON CABRAL 
-Observações colhidas por S. Ex• 
por ocasião de recente viagem em
preendida a República da China 
(Taiwan). 
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SENADOR MÁRIO MAIA -
Problema fundiário da Amazônia 
Ocidental. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- RedaçâO Fínal do Projeto de 

Resolução n~' 1/82, que autoriza a 
Prefeitura Municlpã.l de Galiléia 
(MG), a contiatar operaçãO de_ciê
dito no valor de Cr$ 36.593.900,00. 
Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação Final do Profeta de 
Resolução n~' 12/82, que autoriza a 
Pr~feitura __ Mimicípal de Paula 
Cã"ndido (MG), a contrata-r OPe
ração de _çrédito no valor de 
1&.296.950;00~ ~APi-ovada. Ã pro
mulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n~' 30/83, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Itiquira, 
Estado do Mato Grosso, a: contra
tar operação de crêdito no valor de 
Cr$ 81.123.270,29. Ap-rovada. Ã 
promulgação. 

-Projeto de Resolução n~' 

50/83, qUe-autoriza o Governado 
Estado do Piauí_ a eleva:r--em.-crs-
453.256.608,00, o monfante de sua 
dívida c_onsolidada. Discussão en
cerrada, ficando a votação _adiada 
por falta de quorum, após usar da 
palavra o Sr._Helvídio Nunes. 

-Projeto de Resolução n~'_ 

54/83, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Monte Alegre de Mi
nas (MG), a contratar operação de 
c ré dito no _valor de Cr$ 
45.847.5 15,36. -Discussão encerra
da, ficando a votação adiada por 
falta de quorum. 
-·-7': Projç.to de Resolução n~' 

55/83, que autoriza- a Prefeitura 
Municipal da Cidade do Recife 
(PE), a elevar em Cr$ 
179.960.500,o-o;-omontã.nte de sua 
.dívida co-nsolidada. Discussão enM 
cerrada, fic_ando a votação adiada 
por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

Transportes em prol da brevidade 
da construção do porto marítimo 
do Piauí. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Declarações do Sr. Ministro 
Hêlio Beltrão a respeito da centra
lização do poder no País. 

~SENADOR MARCO MACIEL 
- V I II Congresso Nacional de 
MUseus ora em realizaçãu em 
Brasília. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENÃ -Apelo 'às autoridades li
gadas ao setor habitacional do 
País, em favor de funcionários do_ 
DNPM,' residente na Vila da Pro
dução Mineral, em Campina 
Grande-PB, no sentido de que per
maneçam residindo nas casas que 
ocupam desde 1948. 

SENADOR MAURO BORGES 
- A criação de comunidades_ ru
rais como medida eficaz de manu
tençª-o do _homem no campo. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDENCIA 

Término do prazo para ofereci
mento de- emendas ao Projeto de 
Resol_?ção n~" 47, de 1983. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO.· ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERI
DOS EM SESSÕES ANTERIO
RES 

Do Sr. José Lins, pronunciado 
na sessão de 31-5-83. 

Do Sr. Almir Pinto, pronuncia
do na sessão de 1-6-83. 

Do Sr. Josê Lins, pronuridadb 
na sessão de 1-6-83. 

3- SECRETARIA-GERAL 
DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas 
de 1 a 31 de maio -

4- MESA DIRETORA 

SENADOR ADERBAL JURE- 5- LIDERES E VI CE
MA -Considerações sobre a im- LIDEREs DE PARTIDOS 

plantação da reforma agrária no 6 _ COMPOSIÇÃO DAS CO-
País, a propósito do discurso profe- MISSÕES PERMANENTES 
rido na presente sessão pelo Sr. Se-__ 
nadar Mário Maia. Manifesto dos 
compositores do Nordeste preconi
zando medidas _em defesa da músi
ca nacional. 

SENADOR JORGE KALUME 
-Congratulando-se com o Senhor 
Presidente da República pela pror
rogaç~o do Decreto-lei n~' 1.944, 
que dispõe sobre a isenção do Im~ 
posto sobre Produtos Industrializa~ 
dos dos táxis movidos a álcool. De
fesa da ampliação das atividades 
do Banco da Amazônia. 

SENADOR HELV[D/0 NU
NES- Apelo ao Sr. Ministro dos 

~SUMÃRIO DA 75• SES
SÃO, EM 25 DE MAIO DE 
1983 

RETIFICAÇÀO 
Na publicação do Sumário, 

feita no DCN-Seção II, de 26-5-
83, página 1977, 2~ coluna,- no 
item 3 - Atas do Presidente do 
Senado Federal, 

Onde se lê: 
- N~>s 7 e 77, de 1983. 
Leia-se: 
- N~'s 76 e 77, de 1983. 
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OFfCIOS 

Do Sr. 11'-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 53, DE 1983 
(N9 344j79, ~a Casa de origem) . 

Proíbe o aprisionamento de pássaros ou de quais
quer outras aves e animais silvestres, decide sobre sua 
libertação compulsória em áreas Oorestais que especi
fica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. li' Fica proibido, em todo o território nacional, 
o aprisionamento de pássaros ou de quaisquer outras 
aves e_ animais silvestres que vivem naturalmente fora do 
cativeiro, sejam quais forem as espécies e em qualquer 
fase de seu desenvolvimento, quer em gaiolas, viveiros, 
depósitos ou onde se encontrarem confinados. 

§ li' Somente serão admissíveis os criadouros com fi
nalidades científicas, criação e reprodução de espécies de 
pássaros ou de_ quaisquer outras aves e animais sílvestres, 
proibido qualquer tipo de comercialização: 

a) quando disponham de dimensões e demais con
dições que possam propiciar às espécies af confinadas 
um habitat assemelhado ao da própria natureza, 
permitindo-lhes, além da reprodução, a possíbilidade de 
vão e utilização de ár_vores frutíferas e c6ri-CgoS,_Sujeítos 
à permanente fiscalização do órgão público federal com
petente; 

b) em Jardins Zoológicos e Botânicos, Parques Nacio
nais, bosques, banhados e canais, ãreas naturais preser
vadas de Estações Ecológicas, Reservas Florestais, Flo
restas Naturais, Reservas Biológicas, Florestas já decla
radas pro~etoras, ou que vieram a sê-lo, dentro de um 
Plano Nacional de Áreas Verdes. 

§ 2~' Será considerado legítimo o cativeiro de aves e 
animais sílvestres, ou seu sacrifício, nos cas-os de com
provada necessidade para experiências científicas, em 
prol da saúde humana ou das próprias eSpécies, desde 
que devidamente autorizadas e efetuadas em estabeleci
mentos oficiais ou fiscalizados pelo Governo Federal e, 
em qualquer hipótese, com a adoção dos métodos mais 
avançados no sentido de minorar-lhes o sofrimento. A 
vivissecção fica restrita a trabalhos que se mostrarem in
díspensáveis para o progresso da ciência, para o avanço -
de novas descobertas para salvar ou prolongar a vida, ou 
aliviar o sofrimento e combater doenças no homem ou 
em outros animais. 

Art. 2~> A libertação dos espêcimes cativos, seja es
pontaneamente pelos seus detentores, ou através de 
apreensão pela autoridade competente, deverá ocorrer 
nas áreas mencionadas na alínea b do§ l~' do art. I~' desta 
lei, atravês de órgãos especificamente criados para tal 
fim, sob a orientação t_êcnica ·de ornitólogo-s- ou de pes
soas com suficiente habilitação para povoamentos oure
povoamentos, com espécies não estranhas àquelas re
giões e ultimadas dentro do prazo de 2 (dois) anos. 

§ li' Poderão as represas e áreas pertencentes ao PoR 
der Público, como as criadas para o abastecimento de á
gua e força elétrica, ser aproveitadas para a conservação 
da fauna nacional, inclusive para povoamentos ou repo
voamentos de aves aquáticas e cinegéticas. 

§ 2~> Na hipótese de os espêcimes entregues ou 
apreendidos necessitarem de cuidados especiais para que 
possam retornar as ãreas nativas, deverã a autoridade 
competente, antes de libertá-los, submetê-los a um ade
quado período de tratamento, alimentação, reabilitação 
e aclimatação, em ãreas previamente preparadas para tal 
fim, sob a supervisão de ornitólogos ou de técnicos iden
tificados com os problemas florestais, e somente depois 
de recuperados ê que deverão ser libertados nos locais 
com as condições ecológicas exigidas para cada espêcie. 

§ 3~' Deverã o Poder Público prestar todo o apoio e 
auxílio que estiver ao seu alcance e lhe for solicitado pe-



Junho de 1983 

las autoridades competentes para que se tornem efetivas 
as libertações, quando se tratarem de áreas florestais 
bastante afastadas do ponto em que forem entregues os 
espécimes a serem libertados. 

Art. 311 A Violação do disposto no art. 1'~ desta lei 
constitui contravenção, punível com pena de 1 (um) mês 
a I(um) ano de prisão simples ou multa de I (um) a 200 
(duzentos) salários míriiinOs vigentes no locai e na data 
da infração, independentemente da apreensão dos espé~ 
cimes encontrados em cativeiros. 

Art. 49 Fica proibida a caça, profissional ou amado~ 
rista, de pássaros ou de quaisquer outras aves e animais 
silvestres, bem como sua exportação e importação, inclu~ 
sive de seus produtos, couros e peles. -

Pena: prisão simples de I (um) mês a I (um) ano, ou 
multa de 1 (um) a 200 (duzentos) salários minimoS vigen~ 
tes no local e na data da infração, independenteinente-aa 
apreensão dos objetos do crime, que serão entregues ~ 
Repartição competente, para os fins convenientes. · 

Parágrafo único. EXcetua-se das disposiçÕes deSte arti~ 
go a caça de animais silvestres destinados, exclusivamen
te, à alimentação das famíHãS dos próprioS caçadOi-es na
tivos, carentes de recursos, ou quando destinados às ins
tituições científicas oficíãiS, devendo a relação das espé
cies ser elaborada pelo Instituto Brasileiro de Desenvol
vimento Florestal - IBDF, no prazo de 90 (nOventa) 
dias da vigência desta lei. -

Art. 59 Ficam proibidaS ::i-fabricação, a conYêFciali
zação e a utilização de gaiolas, bodo"ques, atiradeiras, es
tilingues, fundas, visgos, alçapões, redes japonesas 
('~mist mets"), fitas magnéticas gravadas com pios que 
atraiam pássaros, ou qualquer outro tipo de artefato 
usado para a caça de pássaros ou de quaisquer outras 
aves e animais silvestres. 

Pena: de 1 (um) mês a l (um) ano de_ prisão simples ou 
multa de I (um) a 200 (duzentos) salários minímas -Vigen
tes no local e na data da infração, podendo sér aplicadaS 
cumulativamente, independentemente da apreensão dos 
objetos, que passarão a constituir Peças de um mús6u da 
escravidão faunística, a ser organizado, por órgão com
petente, dentro de 2 (dois) anos de vigência desta lei. 

Art. 69 Fica proibido o "tiro aos pombos" ou a ou
tras espécies vivas da fauna silvestre, limitada a permís
são de "tiro ao vôo"' a que se refere a alínea a do art, 69 
da Lei n9 5.197, de 3 de_ janeiro de 1967, apenas às imi
tações por meio de artefatos voadores das citadas espé
cies, mantendo-se a proibição de rinhas de quálquer tipo. 

Pena: as mesmas do artigo anterior, extensivas aos 
apostadores, libertando-se os espéC!ffif:s envolvidos nãs 
lutas, em locais adequados à sua sobrevivência.- --

Art. 79 A apreensão ilegal de pássaros ou qualquer 
outra ave ou animal silvestre, bem como de seus ninhos, 
abrigos ou criadouros naturais, equipara:se ao furto, su
jeitando oS adquirente$ às penas do crimi de receptação. 

Parágrafo único. Embora a ação penal independa de 
quexa, qualquer pessoa poderá denunciar às autoridades 
a infração a qualquer das prescrições estabelec~das nesta 
lei, ou nas demais leis protetoras e defensoras da fauna e 
flora silvestres, solicitando, inclusive, a apreensão e a li-
bertação dos espécimes silvestres cativos. · 

Art. 89 A repreensão aos delitos e contravenções 
previstos nesta lei caberá não só aos órgãos incumbidos 
da defesa da flora ~ da fauna, como também aos inte
grantes de qualquer organismo policial, inclusive para a 
apreensão e a libertação dos espécimes que forem encon
trados cativos e para a inutilização dos materiais ou ins
trumentos utilizados pelos infratores. 

Art. 99 Serão interditados e definitivamerite fecha
dos os estabelecimentos comerciais ou industriais qt.ie in
fringirem qualquer das Proibições previstas nesta lei e 
nas demais leis pertinentes, ii:tdepeildentemente da res
ponsabilidacfe criminal aque ficarem sujeitos os seus re
presentantes legais e seus prepostos. 

Art. lO. O Governo deverá atívar a medicina veteri
nária, de modo a dar maior atenção à orriítologia, sobre-
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tudo no sentido de que possam ser estudadas e fabrica
das medicações que se destinem ao combate das diversas 
doenças e pragas que atacam as aves e os animais em ge
ral. Deverá, ainda, conscientizar a população, especial
mente a infância ~ a; juventude, através da imprensa, rá
dio e televisão para a causa do copservacionismo e dos 
preceitos contidos nesta lei, com vistas a que sejam pre
servadas, para as gerações futuras, as nossas reservas na
turais. 

Art. 11. O Poder Público deverá estimular a -útm:
zação de áreas verdes nos !J1-Unicípios, para resguardar a 
flora e a fãuilii da região, em proporção nunca inferior a 
16m2 de área na._tural por habitante, conforme recomen
dação do Conselho Mundial de Saúde, ou num mínimo 
de 10% (dez por cento) da área original, para garantit.:-se 
melhor o revestimento vegetal, rc;:florestamento das nas
centes ~_recuperação das margens dos rios, objetivando,· 
sobretudo, a defesa contra a ~rosão_ e os fenômenos de 
assoreameil_tó~~através da proibição da derrubada desor
denada de mãtas natu_rais_e da implantação de rigoroso 
esquema de fiscalização contra as queimadas e desmata
m~nto irregulares. 

Art. 12. As disposições desta lei não se aplicam a 
pássaros e quaisquer outras aves diversos dos espécimes 
silvestres, provenientes de cri_adouros legalmente organi
zados. 

Parágrafo único. Os criadouros acima referidos de
verãO ser registrados na Repartição competente, no pra
zo de 120 (cento e vinte) dias de vigência desta lei, e fica
rão sujeitos a permanente fiscalização pelos órgãos 
públicos específicos. 

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará o dispos
to na presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar 
da dat.a de sua publicação. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publícação. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente os§§ 19 e 29 do art. 39 e as alíneas a e b do 
art. 69 e os arts. 16 e 17 da Lei n9 5.197, de 3 de janeiro de 
1967, mantendo~se, entretanto, em vigor o Decreto n~ 
24.645, de lO de julho de 1934, bem como toda a legis
lação protetora da fauna e da flora nacionais, naquilo 
.q~ê_" ni? Colidir corii as ~isposições des.ta lei. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 

Art. 100: 

"O Juiz, embora não apurada a autoria, deve or
denar o confisco dos instrumentos e produtos do 
crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, 
alienação, uso, porte ou detenção constitui fato íüci
to." 

Art. 155: 

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 
móvel." 

Art. 180: 

"Adquirir, receber, ou ocultar, em proveito pró
prio ou alheio, coisa que sabe ser produto de cri_me, 
ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, re
ceba ou oculte." 

.. A receptação é punível, ainda que desconhecido 
ou isento de pena ou autor do crime de que proveito 
a coisa."" 
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NOVO CÓDIGO FLORESTAL 

Lei nQ 4.771, de 15-9~65 

Art. 26: 

"Constituem contravenções penais puníveis com 
três meses a um ano de prisão simples ou multa de 
uma a cem vezes o salário mínimo mensal do lugar e 
da data da infraçãá ou ambas as penas cumulativa-
mente. __ _ 

e) penetrar em florestas de penetração permanentes 
conduzindo armas, substâncias ou instrumentos pró
prios para caça proibidã ou para exploração de produtos 
ou subprodutos florestais, sem estar munido de licença 
da autoridade competente. 

DECRETO-LEI N• 289, DE 28 DE FEVEREIRO DE 
1967 

Cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal, e dá outras providências. 

ArL 14: 

"Constituem infrações ao presente Decreto-lei: 
I -a não observância áe qualquer de seus dispo

sitivos; 
II - a não observância da política florestal 

traçada pelo IBDF ou de qualquer ato, resolução, 
inStrução, ou portaria por ele baixada; 

III- a não observância de qualquer preceito de 
legislação citada no inciso IX do art. 49 deste 
decreto· lei." 

ArL 15: 

.. As pessoas fisicas ou jurídica-s que cometerem 
qualquer das infrações do artigo anterior sujeitam
se às seguintes penalidades: 

I-multas; 
II -apreensão dos produtos da infração; 
III- interdição do estabelecimento comercial 

ou industrial; 
IV -suspensão do registro; 
V- cancelamento do registro." 

Parágrafo único: 

.. As penalidades deste artigo serão aplicadas sem 
prejuízo das que, por força de leis, possam também 
ser impostas por outras autoridades." 

ConvenÇão para a Proteçao da Flora, da Fauna e das 
-Belezas Cénicas Naturais dos Países da América, pro
mulgada pelo Decreto Legislativo n9 3, de 13-2-48 (publi
cado no DO de 8-10-49) e mandada executar pelo Decre
to n~ 58.054, de 23-3-66, publicado no DO de 30-3-66. 

_Artigo r 

1. ''Eniender-se-?_por Parques Naciom~.is." 
· ••As regiÕes estabelecidas para a prÕteção e conser

vação das belezas cênicas naturais e da flora e fauna de 
importância nacional, das quais o público pode 
aproveitar-se melhor ao serem postas sob a superinten
dência oficial." 

2. "Entender-se-á por Reservas Nacionais." 
.. As- ·regiõeS-estabeh!cida.S para- a conservação e utili

zaçã_~. sob a vigilância oficial, das riquezas naturais, nas _ 
quiüs se- proteg-erá. a floresta e a fauna, tanto quanto 
compatível cóm os fins para os quais estas reservas são 
criadas." 

3. "Entender-se-á por Monumentos Naturais." 
"As regiões, os objetos, ou as espécies vivas de animais 

ou plantas, de interesse estético ou valor histórico ou 
cientifico, aos quais ê dada proteção absoluta, com o fim 
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de conservar um obj~to específico ou uma espécie deter
minada da flora oy _fauna, declarando uma região, um 
objeto, ou uma espécie isolada, monumento natural in· 
violâvel, exceto para a realização de investigações cientf
ficas devidamente autorizadas, ou inspeções oficiais." 

4. ''Entender-se-â por Reservas de Regiões Virgens." 
Uma região administrada pelos poderes públicos, 

onde existem condições primitivas naturaiS de flora, fau
na, habitação e transporte, com ausência de caminhos 
para o trãfego de veículos e onde é proibida toda a explo
ração comercial. 

Artigo V 

l. "Os Governos Contatantes reso_lvem adotar ou re
comendar, aos seus respectivos corpos legislativos com
petentes, a adoção de leis e regulamentos que assegurem 
a proteção_e_ conseryação da flora e fauna dentro de seus 
respectivos territórios, e fora dos parques e reservas na
cionais, monumentos naturais, e reservas de regiões vir
gens mencionadas no art. II. Tais regulamentos conterão 
dispositivos que permitam a caça ou coleção de exempla
res de fauna e flora para estudos e investigações científi
cas por indivíduos e organismos devidamente autoriza
dos," 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Agri
cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 54, DE 1983 
(N9 881/79, na Casa de origem) 

Regula o exercício da profissão de Técnico em Pla
nejamento Turístico e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O Técniço em Planejamento Turístico exer
cerá suas atividades de conformidade çom as disposições 
da presente lei. 

Art. 29 A designação de Técnico em Planejamento 
TUrístiCo é privativa: 

a) do diplomado em curso superior de Turismo, de
vidamente reconhecido; 

b) do diplomado por estabelecimento de ensino su
perior estrangeiro, em curso similar, desde que o respec
tivo diploma seja revalidado na forma da legislação vi
gente; 

c) do professor titular, assistente ou adjunto das ca
deiras de Teoria e Técnica do Turismo e de Planejamen_
to e Organização do Turismo, em estabelecimento de en
sino superior oficial ou reconhecido há mais de 2 (dois) 
anos. 

Art. 3~ As pessoas habilitadas na forma da presente 
lei farão o registro dO respectivo diploma, ou documento 
hábil equivalente, no órgão_ competente do Ministério da 
Educação e Cultura. 

Art. 4Q As atividades do Técnico em Planejamento 
Turístico compreendem a 1:!-tiliza:ção de técnicas e méto
dos científicõs com os seguintes objetivos: 
I- Criar, elaborar, analisar eirit:eqji'etar :Planos e pro

jetas turísticos; 
II -realizar estudos tendentes a .explicar os fenôme

nos turísticos, bem como as respectivas origens, mu
danças e evoluções; 

III - analisar os efeitos dos pólos emissores e recepto~ 
res sobre os indivíduos, grupos ou categorias sociais; 

IV- interpretar dados sobre os costumes, prátícã-S e 
hábitos de correntes turísticas; 

V- elaborar projetas ou estudos de planejamento, 
organização, funcionamento e exploração de_ empreendi
mentos turísticos em empresas privadas ou públicas su~ 
bordinadas à Empresa Brasileira de Turismo -
EMBRATUR. 
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Art. ·sQ As atividades do Tê-cnico em Planejamento 
Turístico serão desenvolvidas, dentre outras, nas seguin
tes áreas: 

a) empresarial, em estabelecimentos hoteleiros, para 
fins de alojamento, recreação, entretenimento e trans
porte; em agências de viagens e de viagens e turismo; em 
expOsições e fe1ras comerciais e industriais, de caráter re
gional, nacional e internacional; em congressos e eventos 
semelhantes; nas empresas de turismo ligadas a bancos e 
financeiras, no que se refere a promoção, publicidade, 
consultaria e assessoramento turístico; 

b em centros de informação, documentação e ínv:es~ 
tigação turísticas, em- nível municipal, estadual ou fede~ 
ral; 

c) em instituições de ensino médio e superior de tu~ 
rísmo, no que se refere a magistério e j)eScii.!TSa; 

d) em entidades e organisl:nos mistos de tUrismo; de 
caráter público ou privado, em nível municipal, estadual 
ou federal, no que se refere a fomento, promoção, plane
jamento;-pesquisit e controle de atividades tUrísticas. 

Art. 69 A fiscalização do exercíciõ- das atividades do 
Técnico em Planejamento Turístico será feita pelo Mi~ 
nistério do Trabalho, através dos Conselhos Estaduais e 
Federal, respectivamente. 

Art. 79 As pessoas que, na data da publicação desta 
lei, já venham exercendo ou tenham exercido, por m~is 
de 5 (cinco) anos, qualquer das atividades previstas tio 
art. 49 desta lei, poderão requerer o competente r~gistro, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para efeito de re-

-gularização profissional e direito a remuneração adequa
da. 

Art. 89 A partir da vigência desta lei, nenhuma em
presa de turismo terá seu registro na EMBRATUR sem 
que um Técnico em Planejamento Turístico seja por ela 
responsável. 

Parágrafo úniCo. - A substituição do responsável obri
gará a nova prova por parte da empresa. 

Art. _99 O Grupo da Con~~deração N_acío_!lal das 
Profissões Liberais. con;t~nte do Quadro d~ Ati~i4ades 
e ProJissões, anexo à Consolidação d~s Leis do Traba
lho, aproVida pelo Decreto-lei n9 5.452~ de }9 de maio de 
1943, fica acrescido da categoria de Técnico em Pl_aneja
mento Turístico. 

Art. 10, O Poder Executivo, ouvido o Ministério do 
Trabalho, regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Ju.sriça, de Eco~ 
nomia, de Legislação Social e de Educação e Cultu
ra.} 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 55, DE 1983 
(N9 10/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a cria~o e extinção de cargos na Se
cretaria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, os seguin
tes cargos: 
I- no Grupo Atividades de Apoio Judiciário, código 

TST~Aj.020, 180 (cento e·ottenta) de Auxiliar Judiciário 
TST-AJ-023; 20- (vinte) de Agente de Segurança Judi
ciária, TST-AJ-Q24; 54 (cinquenta e quatro) de Atendeu
te Judjciârio, TST-AJ-025; e 15 (quinze) de Taqufgrafo 
Auxiliar, TST-AJ-020; ' 

II -no GruPo Outras Atividades de Nível SUperior, 
código TST~NS-900, 4 (quatro) de Contador, TST-NS-
924; l (lún) de Médico, TST-NS-901; e Z (dOlsTae Odon
tólogo, TST-NS-909; 

UI- no Grupo Outras Atividades de Nível Médio, 
código TST-NM-1000, 2 (dois) de Auxiliar Operaciõ·n-al 
de Serviços Diversos, TST~NM-1006; e 2 (dois_) de Tele
fonista, TST-NM-1944; 

IV- no Grupo Artesanato, código TST-ART-700, 3 
(três) de Artífice de Estrutura de Obras e MetalUrgia, 
TST-ART-701; e 2 (dois) de Artífice de Artes Gráficas, 
TST-ART-706. 

§ 19 A escala de vencimentos e as respectivas refe
rências dos cargos de Taquígrafo Auxiliar, código TST
AJ-026, será a constante do anexo III do.D~<;reto-lei n'' 
1.902, de 22 de dezembro de 1981, na forma do anexo ú-
nico a esta lei, 

§ 29 Os cargos a que se refere este artigo serão esca~ 
lonados pelas classes das respectivas Categorias Funcio
nais, de acordo com a lotação fixada, observados os cri
térios legais e regulamentares vigentes. 

Art. 29 Ficam extintos 98 (noventa e oito) cargos de 
Datilógrafo, códigO TST-SA-802 e 29 (vinte e nove) de 
Agente de Portaria, código TST-TP·1202, a partir da 
Classe-iniCial, à medida que forem vagando. 

Parágrafo único. O preenchimento de 98 (noventa e 
oito) cargos de Auxiliar Judiciário, código TST-AJ-023 e 
de 29 (virite e nove) cargós de Atendente JudiciáriO, códi
go tST~AJ·025, criados pelo artigo anterior, fiCã. vincu
lado à extinção dos cargos de Datilógrafo, TST ~SA-802 e 
de Agente de Portaria, TST~TP-1202, respectivamente. 

Art. _39 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei correrão à Conta das dot_ações orçamentárias do Tri
bunal Superior do Trabalho. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data ae sua publi-
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições--em contrário. 

ANEXO ÚNICO 

(§ l9doart.l<:>daLeinQ 

Categoria 
Grupo Funcional No 

Atividades de Taquígrafo 15 
Apoio Judiciário, Auxiliar 
TST-AJ-020 

MENSAGEM No 62, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da ConstituiçãO, tenhõ-a-hOnra 
d_e submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên-

de de de 198 ) 

Código Classe Referência 

TST-AJ-026 Especial NM-32a33 
B NM·28a31 
A NM-24a27 

cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que 
.. dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Secreta
ria do Tribunal Superior do Trabalho, e dá outras provi~ 
dências". 

Brasília, 22 de feverejro de l983.- João Figueiredo. 



Junho de 1983 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• EM(DAJ 0585;DO 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo SenhOr -presidente da República: 
Acolhendo proposta do Tribunal Superior do Traba

lho, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência, para merecer posterior remessa ao 
Congresso Nacional, o anexo projeto de lei que visa criar 
e extinguir cargos no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Com a efetivação das medidas ora propostas, busca o 
Tribunal Superior do Trabalho ver reconhecido o consi
derãvel aumento de suas atividades no último qiiinqilê
nio, em cujo decUrso,- dOs 72.957 processos distribuídos, 
69.749 foram julgados, estando pendentes de solução 
3.208. O próprio crescimento da- população detenninou 
a ampliação da Justiça do Trabalho, que, em 1977, pos
suía 9 Tribunais RegiOnais e 27~ JCJ, enQuanto -que nes
te ano de t982, conta com 12 Tribunais Regionias e 382 
JCJ, estando previsto, para atê 1985, um total de- 6.58 
JCJ. 

De ressaltar, neste passo, que o número de servidores 
efetivos e comissionadOs, em exercício na Justiça do Tra-

-Il!ÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção JI) 

balho é o mesmo de 1977, na ordem de 446 e 44, respecti
vamente. 

A extinção das Categorias Funcionais de Datilógrafo 
e de Agente de Portaria e a sua conseqllente substituição 
pelas de Auxiliar Judiciário e Atendente Judiciário é 
apontado como necessidade premente, levando-se em 
conta, na primeira, que a pequena remuneração do Dati
lógrafo não perinite um recrutamento a nível das atri
buições exigidas pelo TST, e, na segunda, o fato de já 

-_exisiir no TST ã de Àtendente Judiciário; com as mesmas 
tarefas do atua1 Agente de Portaria, porém com melhor 
remuneração. 

Assim, os d~tilógrafos, que ~enham satisfazer os re
quisitos a serem estabelecidos, poderão ier acesso à Ca
tegoria Funcional de Auxiliar Judiciário, mediante con
c_urso. A atual categoria de Agente de Portaria seria 
aproveitada na de AtendenteJudiciário, abolindo-se a si

. tuação dispare existente. 

- O anteprojeto pretende, também, introduzir no TST a 
Categoria Funcional de Taquígrafo Auxiliar ineXistente, 
visando atender às necessidades mais elementares dos 
serviços de taquigrafia, uma vez que o aumento de car-

ANEXO lll 
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gos na Categoria Funcional de Taquígrafo Judiciário 
provocaria maiores despesas. 

Vcirifica-se que a pretensão em causa tenta solucionar 
o problema de p~ssoal sentido pelo TST, da forma me
ncis dispendiosa possível, uma vez que a criação de 285 
cargos implica na extinção de 127. 

Saliento, ainda, que o assunto mereceu estudos da par~ 
te do Departamento Administrativo do Serviço Público, 
da Secretaria e Planejamento da Presidência da Repúbli~ 
ca e do Departamento de Assuntos Judiciários deste Mi
nistério~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos do meu profunfo respeito. - Ibrahim 
Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

DECRETO-LEI N• 1.902, 
- DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981 

Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos 
dos servidores civis do Poder Executivo, bem como os das 
pensões, e dá outras providências. 

(Art. 1~ do Decreto~lei n"' 1.902, de 22 de dezembro de 1981) 

CARGOS E EMPREGOS_ CARGOS E EMPREGO 
DE N[VEL SUPERIOR DE NIVEL M~DIO 

Vencimento ou Salário Cr$ Vencimento ou Salário 

Referência A partir de A partir de Referência A partir de A partir de 
]9-l-1982 19-5-1982 1•-1-1982 19-5-1982 

NS.l 40.287 56.401 NM.l 13.913 19.478 
NS.2 43335 60.669 NM.2 14.623 20.472 

NS.3 45.498 63.697 NM.3 15.360 2-1.504 

NS.4 47.766 66.872 NM.4 16.111 22.555 

NS.5 50.164 70.229 NM.5 16_917 23.6.83 

NS.6 52-656 73.7t"8 NM.6 17.768 24.875 
NS.7 55.295 77.413 NM.7 18.485 25.879 

NS.8 5_8.055 8!.277 NM.8 19.308 27.031 

NS.9 60.295 - 84.413 NM.9 20.!16 28.246 

NS.IO 63.306 88.628 - NM.IO 20.977 29.367 
NS.II 65.731 92.023 NM.l1 21.803 30.524 

NS.l2 69.035 96.649 NM.l2 22.646 31.704 

NS.I3 71.660 100.324 NM.l3 23.545 32.963 

NS.l4 75.244 105.341 NM.l4 24.476 34.266 
NS.l5 78.570 109.998 NM.IS 25.433 :)5.606 

NS.l6 82.034 114.847 NM.l6 26.418 36.985 
NS.17 85.640 1!9.896 NM.17 27.3_07 38.229 
NS.18 _89.!!16. 12).882 NM.l8 28.368 39.715 
NS.l9 94.413 132.178 NM.l9 29.467 41.253 

NS.20 99.!43 138.800 NM.2Ó 30.769 43.076 
NS.2! 104.091 145.727 NM.2! 32.313 45.238 
NS.22 109.306 153.028 NM.22 33.933 -47.506 
NS.23 114.758 160.661 NM.23 35.632 49.884 

NS.24 120.493 o 168.690 NM.24 37.431 52.403 

NS.25 126.525 177.135 NM.25 39.307 55.029 
NM.26 41.269 57.776 
NM.Ú 43.335 60.669 
NM.28 45.498 63.697 
NM.29 47.766 66.872 
NM.30 50.164 70.229 
NM.3l 52.656 7l718 
NM.32 56.674 79.343 
NM.33 61.800 86.520 
NM.34 67.383 94.336 
NM.35 73.451 102.931 

(Às ComissõeS de Serviço Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N9 4, DE 1983 

(N9 117/82, na Casa de origem) 

Aprova o te:xto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argelina Democrática e Popular para a criação de 
uma Comissão Mista Brasileiro-Argelina, concluído 
em Brasflia, a 3 de junho de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Fica aprovado o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa-do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrâtica e Popular para a 
criação de uma Comissão Mista Brasileiro-Argelina, 
concluído em Brasília, a J de junho de 1981. 

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 432, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Argelina DemocrátiCa e Popular para a 
criação de uma Comissão Mista Brasileiro-Argelina, 
concluídº em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Brasília, 24 de setembro de 1981.- Aureliano Chaves.-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DOP/DAI/DPF/
DOC/SAL/217 /800 (B46) (A28), DE 21 DE SE
TEMBRO DE 1981, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERI_O
RES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de Submeter à alta apreciação de Vossa 

Excelência o anexo texto do Acordo para a criação de 
uma Comissão Mista Brasileiro-Argelina, assiriado em 3 
de junho próximo passado, quando da visita ao Brasil do 
Ministro das Finanças da Argélia, Senhor Mohamed 
Yalá. 

2. A visita do Minístro Ialá simbolizou o revigora
menta do diâlogo Brasil-Argélia - prejudicado, nos 
anos anteriores, pelas repercussões de contenciosos de 
natureza comercial -e reforçou as_b_as_es da cooperação 
bilateral em diversos campos. 

3. A Argélia lança-se atualmente a ambicioso pro
grama de desenvolvimento, facultado por ulna sólida si
tuação econômica e prOcUra--pnvilegiar seu relaciona
mento com países do Terceiro Mundo, em especial os 
que como o Brasil, dispõem de c_ondições materiais e téc
nicas para atender muitas das suas necessidades. 

4. Assim, o Acordo para a criação da Comissão Mis
ta, bem como os demais instrumentos bilaterais assina
dos em junho último representam importantes marcos 
econômicos e políticos para as re1ações Brasil-Argélia. O 
Acordo visa a criaar os mecanismos de acompanhamen
to e supervisão das a:tíVídades bilaterais nos campos da 
cooperação económica, intercâmbio comercial e da coo
peração cultural, científica e teCO.ológica, e prevê a reu
nião alternada em Brasília e Argel pelo menos a cada 
dois anos, da Comissão Mista, sem prejuíZo -de sua con
vocação em sessão extraordlnâria, sempre que as Partes 
assim o decidirem. 

5. Tendo em conta a necessidade de aprovação legis
lativa para que o Acordo possa entrar em vigor, elevo à 
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de 
Mensagem que o encaminharia ao Congresso Nacional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - R. Saraiva Guerreiro. 
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DAARGÉLIADEMOCRÃTICAFPOPULAR 
PARA A CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO 
MISTA BRASILEIRO-ARGELINA, PARA A 
COOPERAÇÃO ECONÓMICA, COMER
CIAL, CIENTIFICA, TECNOLÓGICA, TÉC
NICA E CULTURAL. 

O Governo da República Federativa do 
Brasil 
e 
O Governo da República Argelina Democrática e Po

pular, 
CONSCIENTES dos laços de amizade e solidariedade 

qUe unem os dois países, 
DESEJOSOS de consolidar esses laços em todos os 

campos, principalmente no campo da cooperação econó
mica, comercial, científica, tecnológica, técnica e cultural 

ACORDAM o seguinte: 

Artigo I 

Fica instituída uma Comissão Mista Brasileiro· 
Argelina de Cooperação Económica, Comercial, Cientí
fica, Tecnológica, Técnica e Cultura, com o objetivo de 
promover a cooperação entre os dois países, de acordo 
com o interesse mútuo. 

Artigo II 

- A_referida Comissão terá por finalidade: 
- definir a orientação a seguir pará que sejam atingidos 

os objetivos do presente Acordo, especialmente em matéria 
de: 

a) cooperação económica nos campos da indústria, 
das minas e energia convencional, dos transporte, das 
comunicações e das relações postais; 

b) hidráulica e agricultura; 
c) intercâmbio comercial; 
d) relações financeiras; 
e) cooperação cultural nos campos da informãção, 

do ensino e da formação profissional, da juventude e das 
es-põrtes, da saúde pública, do meio ambiente e da indús
tria do turismo e hoteleira; 

f) cooperação científica, tecnológica e técnica por 
meio, dentre outras modalidades, da consulta e inter
câmbio de experiências e de peritos nos setores de ati v i
dades que apresentem interesse comum; 

g) cooperação no campo da pesquisa e da explo
ração de novas fontes de energia; 

-elaborar_ e submeter à aprovação dos dois Gover
nos proposta~ e programas, de forma a concretizar essas 
modalidades; 

-resolver os problemas que possam surgir da apli
cação dos Acordos e Ajustes concluídos ou a concluir 
entre os dois países nos campos comercial, económico, 
linãnceiro, clenlrfico, teCnológico e técnico, no que res
peita à situação dos nacionais que se deslQcam_ de um 
país para o Õutro e de seus respectivos bens. 

Artigo III 

A Comissão Mista realizará pelo menos uma sessão a 
cada dois anos, e poderá se reunir em sessão extraordi
nâria sempre que as Partes assim o decidirem. As referi
das sessões realizar-se-ão alternadamente em Brasília e 
em Argel. 

Artigo IV 

A delegação de cada país serâ chefiada por personali
dade de nível ministerial e serâ composta por membros 
designados pelos respectivos Governos. 
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Artigo V 

As decisões e conclusões da Comissão serão consigna~ 
das em ~tas ou trocas de cartas e, conforme o caso, em 
Convênios, Ajustes Protocolos a serem concluídos entre 
as Partes. · 

Artigo VI 

A agenda de cada sessão serâ determinada mediante 
entendimento por via diplomática, com antecedência de 
um mês da abertura de cada sessão, e será adO-tada no 
dia da abertura da referida sessão. 

Artigo VII 

O presente Acordo será submetido à aprovação do Le
gislativo após sua assinatura. Entrará em vigor proviso
riamente, no limite da competência das autoridades res
pónsâveis por sua implementação, na data de sua assina
tura, e defi.nftiv:imente na data da troca dos instrumen
tos de ratificação. 

Artigo VIII 

A vigência do presente Acordo é de 5 (cinco) anos. se
rá prorrogado por recondução tácita por novos períodos 
de 5 (cinco) anos, a menos que uma das duas Partes Con
tratante exprima a decisão, por escrito e com uma ante
cedência de 6 (seis) meses, de modificá-lo ou de terminâ
lo. 

Feito em Brasília, aos 3 dias do mês de junho de 1981, 
em três exemplares originais, nas línguas portuguesa, 
árabe e francesa, sendo os três têxtos igualmente autênti
cos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Argelina Democrática e 
Popular: Mohamed Yalá. 

(Ãs Comissões de Relações Exteriores, de Econo
mia e ae Educação e Cultura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO? 5, DE 1983 

(N9 15/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Constitutivo do Banco 
Africano de Desenvolvimento, celebrado em Cartum, 
a 4 de agosto de 1963, emendado pela Resolução n<? 
5/79, adotada pelo Conselho de Governadores, em 
Abidjan, a 17 de maio de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 Fica aprovado o texto do Acordo Constituti
vo do Banco Africano de Desenvolvimento, celebrado 
em Cartum, a 4 de agosto de 1963, emendado pela Reso
lução n9 5/79, adOtada pelo Conselho de Governadores, 
em Abidjim, a 17 de maio de 1979. 

Art.. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 79, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Mem·br.os do 
Oo:ç1gresso Nacional: 

Em oonform!dade com o dispostO no art. 
44, inciso I, da Oon.stitulção~Federal, tendo 
a honra de submeter à elevada consideração 
,de Vossas Excelêlncias. rucompanha.d\0 de 
Exposição de Motivos. do Senhor Mln!stro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo Constl tutivo d>o Banco Africano 
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de Desenvolvimento, .celebrado em, Cartum, 
a 4 de agosto de 1003, emendado pela~eso
lução n.o 5/79, adotada pelo Conselho de 
Governadores, em Abidj an, a 17 de maio 
de 1979. 

B~asílla, 28 de fevereiro de 1983. - João 
Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOII'IVOS N.o DPIB'/DAl/ 
DAF-I/DAF-II/l4/823(A), DE 21 DE 
FEVEREIRO DE 1983, DO SENHOR MI
NISTRO~ DE ESTADO DAS RJ!JL.AÇOES 
EXTERIORES. 

A Sua Excelên'cia o Senhor 
João Baptlstsa de Oliveira Figueiredo. 

Preslclente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à alta apre
ciação -de Vossa EJree,ência o texto do Acor
do Constitutivo do Banco Africano de De
senvolvimento1 firmado _pelo Brasil, ad 
referendnm do Congresso Nacional, a 8 de 
dezembro de 1982, em New York, NY, Esta
dos Unidos da América, na sede da Organi
zação das Nações Unidas, onde está deposl
tadoc 

2. A assinatura pelo Brasil do referido 
instrumento, que se to,rnoU' possível com a 
aprovação da Res<ilução n.0 5/79, daquele 
B.anco, autorizando a adêsão do palses 
não-afri-canos ao-- organismo, merecer a 
aprovação de Vossa Excelência, em Expo
sição de Motivos que, sobre o aS'Sunto, lhe 
dirigiu o Senhor M!nl.stro de Estado da 
Fazenda. 

3. Até esta data, os seguintes paises já 
completaram as formalidades legats neces
sárias àquela adesão: Canadá, Coréla, Co
veite, Dinamarca, Finlândia França, Iugos
lávia, Noruega, Suécia e Suíça. 

4. Quanto· aos pa!ses cuja participação 
no Banco ainda depende do cumprimento 
de requisitos legais interno.s, relacionam-se: 
Arábia Saudita, Argentina, Austr!a, Bélgica, 
Brasil, Espanha, Estados Unidos da Améri
ca, índia_ Itália, Japão, Países Baixos, Por
tugal, Reino Unido e República Federal da 
Alemanha. 

5. Estabelecido a 4 de ag<>sto de 1963, ·o 
Banco visa a contribuir para o desenvolvi
mento e'conômico dos países africanos, bem 
como a promover-lhes a cooperação regio
nal e o comérdo internacional. 

6_. A contribuição brasileira ao Banco 
corresponde a 1,14% do montante subscrito 
pelos pa!ses ex1(rareg!onal.s, ou seja, ..... . 
Cr$ 593 .179. 908 00, dos qilal.s apenas a par
cela de 25% constituir-se-à em capital rea
lizável, a ser coberto em -cinco a portes 
anual.s, de Idêntico valor. 

'J. Tal adesão deverá en.sej ar à c: empre
sas brasileiras oportunidade de participar, 
com bens e .serviçw, na execuÇão de pro..: 
j e tos na Africa, fihanciados com recurso.s 
do Banco. 

8. Por esses motivos. senhor Presidente, 
creio que o Acordo- em apreÇO -merece a 
aprovação do Poder Legislatlv·o e, para esse 
fim, junto à presente PJ;Ojeto de Mensagem, 
a fim de que Vossa Excelência, se assim 
houver por bem decidir~ se digne encami
nhã-la ao Congre.sso Nacional, nos termus 
do art. 44, Inciso r. da constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
vossa Excelência, Senhor Pfesidente, os pro
testos do meu mais profundo res,peito -
Saraiva Guerreiro. 

DIÃ~O DO CONGRESSO N"'CIONAL (Seção II) 

AIOORDO CONsTITuTrvO DO BANUO 
~ -APRLCANO DE DESENVOLVIMENTO 

Os GovernoS em cujo nome este Acordo é 
firmado, 

Determinados a fortalecerem a solidarie- _ 
dade africana através da cooperação eco-_ 
nõmica entre os Estados africanos, 

Considerando a necessidade de acelerar o 
desenvolvimento dos vastos recursos huma
nos e naturais da Africa a fim de estimular 
o desenvolvimento econômico e o progresso 
socia: nessa região, 

Percebendo a importância da coordenação 
de planos nacionals de desenvolvimento 
eCoiiôrilico e social em prol do Crescimento 
harmonioso das economias africanas como 
um todo e da expansão do comércio externo 
africano e, particularmente, do comércio 
lntra-afr!eano, 

Reconhecendo que a criação de mna Ins
tituição financeira eomum a tO'd.o.s os pais~s 
africanos atenderia a esses objetlvos,... 

ConVictos cre que a associaç-ão de países 
africanos e não-afrlcanos facilitará o fluxo 
adicional de capital internacional através 
de tal instituição para o desenvol<imento 
econôm!co e o progresso social âa região e 
para o beneficio mútuo de todos que par
ticipam deste Acordo, 

Co_ncQrdaram em criar o Banco Africano 
de Desenvolvimento (doravante designado 
Banco), que será regido pelas seguintes dts
pos!ções: 

CAPíTULO I 
Finalidade Funções, Membros 

e Estrutura 
ARTIGO l.0 

Finalidade 
A finalidade do Banco será contribuir 

para _o _c;iesenyolvimento eConômico e o ~-ro
gressõ soei a • dos seus membros regionais, 

~ Individual e eoletivamente. 

ARTliG02.0 

Funções 
1. A fim de alcançar a sua finalidade, 

o Banco terá as seguintes flmções: 
a) utilizar os recursos à sua disposição 

para o financiamento de proj e tos e pro
gramas de Investimento relativos ao de
senvolvimento· econômieo e social dos seus 
membrOs regionais, concedendo prioridade 
especial para: ~ 

i. projet<is ou programas que, por sua na
tureza ou abrangência, sejam do Interesse 
de di versos D:lembros; _ e 

!L projetos ou programas que tiveram a 
finalidade de aumentar o grau de comple
mentariedade entre as economias dOs mem
bros e proporcionar expansão ordenada de 
seu comét.çio exterior; 

b) efetuar ou participar da seleçãb, es
tudo e preparo de projetas, empreendimen

-- tos e atividades que contribuem para esse 
desenvolvimento; 

_ c) mobilizar e aumentar dentro e fora 
da Africa os recursos necessários para o fi
nanciamento de tais programas e projetos 
de lnrvestimento; 

d) em geral, promov·er, na Africa, o In
vestimento de capltal.s públi<:o e privado 
p~a _proj e tos e programas destinados a 
corilribuir para o desenvolvimento econô
mico e para o progresso social dos seus 
membros regionais; 

e. Fornecer a assi.Stêncla técnl~a reque
rida pela A!rlca para estudo, preparo, fi-
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naD.ciarrielitO e execução <f.e proje_tos e pro
-gramas de desenvolvimento; e 

f. Empreender outras ativldades e forne
cer outros sefvlços que pos.Sam contribuir 
para essa finalidade. 
~ 2. No cumprimento das suas funções, o 

Banco l)rocurará cooperar com as institui
çõe~ de desenvolvimento naclonal.s, regio
nais e sub-regionais da. A!rica. Com o mes
mo Intuito, deverá cooperar com outras Ins
tituições !nternac!onal.s que visem a finali
dades semelhantes e com· outras Instituições 
vinculadas ao desenvolvimento da Afrlca. 
_ 3. Em. todas as .suas dec1sP-es, ó Banco 
será orientado pelos dispositivos dos arts. 1.o 
e 2.0 deste Conv~nio. 

ARTIQ{) 3.o 

ASsOciação e Area Geográfica 
1. Qualq~er país africano, que detenha 

a condição de Estado lnciependente, poderá 
tornar-se membro regional do Banco. Ad
quirirá essa posição de acordo com os ter
mos do parágrafo 1 ou parágrafo 2 ·do art. 
64 deste Convênio. 

2. A área geográfica em que poderão se 
estender a admissão de paises regionais .. 
as at!v!dades de desenvolvimento do Banco 
(designada neste Acordo pe'os termos Afri
ca -ou Africano) incluirá o continente afri
cano ou ilhas africanas:. 

3. Os, países não:.. regiOnais que são,. ou 
que venham a ser, membros do Fundo Afri
cano de Desenvolvimento ou que fizeram, 
ou que estejam fazendo, contribuições para 
o Fundo Africano de Desenvolvimento sob 
termos e .condições .semelhantes aos termos 
e . condições do Convênio Constitutivo da
quele Fundo, também poderão ser admiti
dos no ;Banco nas épocas e sob as regras 
gerais que forem detel1lllnadas. pela Jun" 
ta l!e. G<>vernadores. ES'Sas regras gerais so
riiente poderão ser emendadas através de 
decisão da Júnta de Governadores, repre
sentando _uma maioria de do-is terÇQs do 
númel'o total de G<>vemadores, Incluindo 
dõiS 'terços dos Governadores dos membros 
não..;.l:'egionals, representando, ao . todo. não 
menos do que três ·quartos do poder total 
de votos dos países-membros. 

aRTIGO 4.0 

Estrutld'a 

o Banco terá uma Junta de G<>vemado
res, uma Diretoria, um Presidente, pelo me..; 
nos um V!ce-Pres:ldente, técnicos e pessoal 
nec·essãrios ao cumprimento· dos deveres 
que for"ll.l .detel1lllnados pelo Banco. 

CAPíTULO II 
()apitai 

ARTIGO 5.0 

Capital Autori>;ado 

1. a.. o capital autorizado do Banoo será 
representado por 250.000.000 de unidades de 
conta e dividido em 25.000 ações ao valo' 
par de lO, 000 unid.ades· de conta <:ada ação, 
que esta_rão à disposição dos membros para 
subscriçao. 

b. O valor da unidade de conta será 
0,88367088 gramas de ouro fino. 

2. O <:apitai autorizado será dlvldldo em 
a_ções r~aliz~das_ e ações exigíveis. Para o tr:n. definido no parágrafo 4.a. do art. 7.o 
deste Convênio, o equivalente a 125.000.000 
de_ unidades de conta ser:í composto de 
açoos realizadas e o -e_quivalente a 
125.000.000 de Unidades de conta será_' éQ;,i~ 
posto <h> ações ·exigiveis. 
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3. O capital autorizado poderá ser au
mentado quando e como· a Junta de Go
vernadores julgar recomendável, sujeito às 
disposições do parágrafo 4 deste artigo. 
com exceção do caso em que o capital for 
aumentado somente para pe.rmltlr a subll
crição inicial de um membro, a declsão da 
Junta será adota.da por uma maioria __ de 
dois terços do número total de Góveniado
re.s que, ao todo, representem não menos de 
três quartos do total de votos dos membros. 

4. O capital autorizado e qualsquer au
mentos do_ m-esmo_ serão alocados aos ·mem
bros regionais e ~o-regionais em_ propor
ções tals que cada grupo respectivo tenba 
um número de ações disponíveis para subs
crição que, se todas fol;'em subscritas, re
sultará em dois terços do número total de 
votos ·em poder dos membros regionais e 
um.- terço em poder dos membros não-re
gionais. 

ARTIGO 6.0 

Subscrição de Ações 

1. Inicialmente, cada membro subllcre
verá ações ·do capital do Banco. A subscri
ção inicial de cada membro será Composta 
de igual número de açõe;; realizadas e exi
_gíveis. O número inicial de ações a serem 
subscritas por um Estado que adquira a 
qualid~de de membro, de acordo com o pa
rágrafo 1 do art. 84 deste Convênio será de
terminado· no anexo A deste Convênio, o 
qual formará parte integrante do· mesmo. 
O- número inicial _de ações a serem subscti.
tas por outros membros será determinado 
pela Junta de Governadores. 

2. No caso de um aúmento de eap!tal 
para. outros. fins que não reja· subscrição 
inicial de .um membro, este será feito de 
acordo com os termos e condições unifor-: 
mes a. serem estabelecidos pela Junta de 
Governad<>res e cada membro terá direito 
de subscrever uma porção do aumento que 
seja proporcional a suas ações já subscri
tas em relação ao capital total do Banco. 

Nenhum· r:p.embro, entretanto,. será obri
gado a. subllerever qualquer parcela do re
ferido aumento. 

3 Um membro poderá solicitar que o 
Ba:ri.oo aumente a sua subscrição de acordo 
com .os termos é condições a serem deter
minados pela Junta· de Governadores. 

4. As ações inlcialmepte subscritas pelos 
Estados que adquirirem a qualidade de 
membro de acordo com o parágrafo 1 -do 
·art. e4 deste COn,vênio '!"r.ão emitidas ao 
valor par. 

outras· ações também serão emitidas ao 
valor par, a nãiO ser que a Junta de Gover
nadores, em circunstâncias -especiais, r~I
va, por uma. maioria. do total de votos dos 
membros, emiti-las em outros termos. 

5. O exigivel relativo às ações será limi
tado à parcela não paga do seu preço de 
emisSão. 

6. As ações :llão __ poderão ser cauclóna.
das ou vii:teu'adas de qualq>Jer form~t, sen
do transferiveis .somente ao Banco. 

ARTIGO 7.0
• 

Pagamento da Subscrição 

1. a. o pagamento da quantia inlciiü· 
mente subscrita \1!1 capital realizado do 
Banco por uni. membro que adquirir .a qua
lidade de membro, de acordo com o pa
rágrafo 1 do ·art. 64 deste convênio será 
efetruado em seis parcelas,. a primeira das 
quais representará cinco por cento, a se
gunda trinta. e cinoo por cento e a.s quatro 
restantes qui~ por cento cada uma da 
referida quantia. 
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b. A primeira parcela será paga pelo 
Governo intere5.1ado, em seu própri~ nome, 
antes ou na da,ta de depósito. do. instru: 
mento de ratlfiC~tção ou aceite deste COn
vênio conforme os termos d<l parágrafo 1 
do art. 64. 

A segun-da parcela &e vencerá no último 
dia do período de seis z;teses apQ.s a en
trada em vigor deste oonvênio ou no dia 
do citado depósito, dependendo de qual 
seja o último. A terceira parcela se veneerá 
no último dia de um periodo de dezoito 
meses da entrada em vigor deste COnvêiiio. 
·As três parcelas restantes se vencerão su
cessivamente no último dia dte um período 
de um ano imediatamente subseqüente ao 
dia do vencimento dà parcela anterior. 

2. os pagamentos das quantias Inicial
mente subllcritas pelos membros do Banco 
corresponden~s ao capital realizado serão 
efetuados em ouro ou em moeda conversí
vel. A Junta. de Governadore,; determinará 
O· inodO de- pagamento pelos membros das 
outras quantias subscritas do capital reali
zado. 

3. A JUnta de Governad<>res determina
rá as datas de pagamento das quantias do 
capital realizado subscritas pelos membros 
do I!.aneo e às quais os dispositivos do pará
grafo 1 deste artigo não se apliquem. 

4.a. o pagamento das quantias subllcritas 
do capital exigível do .Banco somente esta
rão sujeitas à chamada quando as obriga
ções assumidas pelo Banco assim o exigi
rem, como conseqüência dos. termos dQ pa
rágrafo l.b. e d. do art. 14, relativos 0: em
préstimos tomados pelo Banco para inclusão 
nos seus recursos de capital ordinário ou 
Como garantias imputáveis a esses recursos. 

b. No cMo de tãl chamad~ o pãg_amento 
poderá ser. efetuado, conforme opção do 
memQro interessado, em ouro, moeda con
versivo! ou na moeda exigida pelo cum
primento da obrigação do Banco para a 
_qual a. chamada ocorreu. 

c.- As chamadas' 'de SUbscriçõeS não pa
gas serão pe:rcentua'mente uniformes a to
das as ações exigíveis. 

5. O Banco determina;á o luga.r para 
qualquer pagamento efetuado nos tennos 
deste_ artigo com a _condição de_ que .. até a 
realização da primeir~ reuniã:O da Junta de 
Gov•ernadores estipulada no art. e& deste 
Oonvênio, o pagamento da primeira parc~la 
citada no parágrafo 1 deste artigo tenha 
sido efetuado ao fideicomissário menciona
do no art. 66. 

ARTIGO 8.0 

Fundos Especiais 

1. O Banco poderá estabelecer, ou ter 
confiad<>s à sua &"'Stão, fundos especliús 
que sejam destinados a ~servir· àos .seus pro
pósitos e que estejàm conforme às suas 
funções. Poderá receber, reter, usar, com~ 
prometer ou dispor de outra forma dos re
cursos que pertençam aos Fundos Espe
ciais. 

2. De acordo com ·os dispositivos-·do 
art. 11 deste· Convênio os recursos desses 
Fundos Especiais serão lil.antidos separados 
e distintos dos recursos de capital ordinário 
do Bancp. 

3. _o Banco adotará as 'regras e regula
mentos especiais que forem: necessários. pa .. 
ra a administração e uso de cada Fundo 
EspeciaL . obedecidas sempre as. seguintes 
cOndições: 

a. ,As I:egras e regulamentos especiais es
tarão sujeitos aos termos do parágrafo 4 
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do art. 7.0 e arts. 9.0 a 11 e aos dispositivos 
deste convênio que se refiram expressa
mente aos recurws de capital ordinário ou 
às_ operações ordinárias do JJanoo; 

b. Tais regras e regulamentos especiais 
deverão ser coerentes com os dispositivos 
deste· convênio e que se refiram express:a
mente aos recursos especiais ou às opera
ções especiais do Banco; e 

c. Quando tais regras e regulamentos não 
forem aplicáveis, os Fundos Especiais serão 
regidos pelos di.sposltivos deste Convênio. 

ARTIGO 9.0 
RecW'S<>S de Capital Ordlná.rio 

Para os fins deste COnvênio, a expressão 
"recursos de cao!tal ordinário" 'do Banco 
incluirá: 
a. O Capital autorizado do Banco, subs

crito de acordo com os dispositivos do art. 
6~0 deste Convênio; 

b. Os fundos obtidos através de emprés· 
timos tomados pe~o Banco, em conseqüên
cia dos podexe.s que lhe são conferidos no 
parágrafo a. do art. 23 deste convênio e 
aos quais as exigibilidades citadas no pa
rágrafo 4 do art. 7.o deste Convênio se apli
quem; 

c. OS fundos recebidos na forma de re
pagamento de empréstimos concedidos com 
recursos citados nos parágrafos a. e b. des
. te artigo; e 

d. A renda proveniente dos empréstimos 
efetuados através da utilização dos fundos 
aclma citados; a renda proveniente de ga
rantias às quais as exigibilidades citadas 
no parágrafo 4 do art. 7.o deste Convênio 
se aplicam; bem oomo 

e. Qualsquer outros fundos ou rendas re
cebidos pelo Bane<> que não façam parte dos 
recursos especiais. 

ARTIGO 10 

lteenrsos Especiais 

1. Para. os fins deste Convênio; a ex
pressão "recursos especiais" se refere aos 
recursos dos Fundos Especiais e incluirá: 

a. Os recursos que forem fornecidos ini
cialmente para qualquer Fundo Especial; 

b. OS fundos tomados por empréstimos 
para os objetivos de qualquer Fundo Es
pecial, incluindo o Fundo Especial citado 
no parágrafo 6 do art. 24 deste Convênio; 

e. Os fundos recebidos como pagamento
de empréstimos ou garantias financiadas 
através dos recursos de qualquer Fundo Es
pecial e que1 sob os termos das regras e 
regulamentos que regem os Fundos Espe
ciais, forem recebidos por aquele Fundo 
Especial;. 

d. A renda proveniente de operações do 
Banco em que quaisquer recurs,os ou fun
dos citados forem usados ou comprometi
dos se, sob os termos das regras .e regula
mentos que -regem o FundO Especial. em 
questão, tal renda revereter ao me_smO Fun
do _Especial; e 

e. Quaisquer outros l'le·cursos à. disposi
ção· de qualquer Fundo Especial. 

2. Para os fins deste Convênio, a ex
pressão "recursos especiais. pertencentes a 
um Fundo Especial" incluirá os recursos, 
fund-os e rendas citados no parágrafo ·an
terior e que, de acordo como o caso, for-em 
fornecidos a, emprestados ou recebidos, 
pertencentes a, ou à disposição do Fundo 
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Espeeial em questão, de acordo cóm as rec 
gras e regulam~ntos que governam aquele 
Fundo Especial. 

ARTIGO 11 

Separação de Recursos 

1._ os recursos de capital ordinãrio do 
Banco serão, sempre e em todos os casos, 
retidos, usados, ·comprometidos, investidos 
ou dispostos de outra forma, inteiramente 
separa-dos dos 11ecursos especáais. Oada 
Fundo Especial, os seus recursos e as suas 
contas serão mantidos totalmente separa
dos d~ outros Fundos Especiais, dos s_eus 
recursos e- de suas contas. 

2. Em nenhuma hipótese os_ recursos d,e 
capital ordinàrio do Ba_nçQ serão suj>eitos 
a. ou utilizados para liquidação, perdas ou 
obrigações prOvenientes das operações ou 
outras atividades de qualquer Fundo Es
pecial. Em ne:.n.huma hipótese os recursos 
especiais pertencen~es a qu~lquer Fundo 
!Especial esta:rãc~ .suj eítos a, ou serão utili
zados para a liquidação, perdas ou obri
gações provenientes das operações ou ou
tras ativídades do Banco financiadas atra
vés dos- recursos -ue capital ordinário ou 
com recursos especiais per>tencentes a qual
quer outro Fundo Especial. 

3. Nas operações e outras atividades de 
qualquer Fundo Especial, a obrigação 
do Banco será limitada aos recursOs espe-_ 
ciais pertencentes àquele Fundo Especial e 
que estejam à disposição do Banco. 

CAPiTULO m 
Operações 

ARTIGO 12 
Uso de Recursos 

os recursos e fac!lldades do Banco serão 
utilizados exclusivamente para Cumprimen
to da finalidade .e das funções determina
das nos arts. 1.0 e 2.0 deste Gonvênio. 

ARTIGO 13 

Operações OrdináriaS e 
Operações Especiais 

1. As ope.rações do Banco consistirão em 
operações ordin&.ria.s e operações ·especiais. 

2. As operações orclinári_as serãp _aquelas 
financiadas através dos recursos de capital 
oxdinário do Banco. 

3. Al!. op-erações especiais serão aqu-elas 
financiadas através dos recursos especiais. 

4. OS demonstrativos financeiros do 
Banco apresentarãO,-- separadamente,- as 
operações ordináritur e as operações espe
ciais. O Banco adotará as regras e regula
mentos que forem Julgados necessários a 
f1:m de garantir a separação efetlva dos 
dois tipos de operações. 

5. As despesas diretamente provenientes 
das operações ordinárias serão debitadas 
aos recursos de capital ordinário do Banco; 
as despesas diretamente provenientes das 
operações especiais serão debitadas- aos re
cursos especiais respectivos. As outras des
pesas serão debitadas conforme o-Banco de
terminar. 

ARTroO 14 

Mutuários e Métodos de Operaçõ-es 

1. Nas suas operações, o Banco pod,erá 
prover ou facilitar a obtenção de financia
m~nto para qualquer membro regional, 
subdivisão política ou qualquer agência do 
mesmo, ou para qll"a1quer instituição ou 

DIÁRIO 0,0 CONGRESSO r<ACIONAL (Seção II) 

empreendim·ento no território de qualquer 
membro regional, be.m como para as insti
tuições ou agências interna.cionais ou re
g1ona1s vinculadas: ao desenvolvimento da 
Africa. Sujeito oos dispositivos deste ca
pítulo, o Banco podei'á efetuar as suas ope
rações de_ qualquer da.s seguintes formas: 

a. Conceder ou participar de emprésti
mos dixetos, utilizando: 

i. Os fiundos que correspondam ao- ca.::
pital realizado subscrito não comprometido 
e, com exceção do disposto no art. 20 deste 
Convênio, as suas reservas e .saldos não 
distribuídos; ou 

ii. Os fundos que corTespondam aos re- -
cursos_ especiais; ou 

b. Conceder ou participar de emprésti
mos diretos, utilizando fundos tomados sob 
a forma de empréstimos ou obtidos de ou
tra forma pelo Banco para inclusão nos 
seus ~ecu.rsos de capital ordinário ou nos 
seus recursos especiais; ou 

c. I:nV-~sfir os fundos a que se refere 
o subpara~rrafo a. ou b. deste parágrato no 
capital social de um empreendimento ou 
instituição; ou 

d. Garantir integral ou parcialmente 
empréstimos con-cedidos por outras in.sti .. 
tuições. 

. 2, Qs .cllSPOSitivos deste Convênio que se 
aplicam_ aos empréstim-os dir.etos que o 
Banco poderá con~eder nos termos dos sub
parágrafos a. ou b. do _parágrafo anteriOr 
aplicar-se-ão também à· sua participação 
em qualquer dos subparãgra:f<>s citados. Da 
me_sma forma, os dispositivos deste convê
nio que se aplicam às garantias de emprés
--~mos concedidos pelo Banco nos termos do 
sub.parágrafo d. do parágrafo antexlor apli
car-se-ão quando a garantia do Banco se 
estender apenas a uma parte do emprés-
timo. -

ARTIGO 15 
Limitações nas Operações 

_ .. 1. A quantia total devida relativa à.s 
oper.a:ções ordinárias do Banco nunca po
derá exceder a quantia total do seu capital 
subscrito não comprometido, resetvas e .sal
_do posittv~:o _ incluído nos seus recursos de 
c a-pi tal ~rqinário, com exceção feita ao caso 

·da reserva especial determinada- no art. 20 
deste Cronvênio. 

2. A quantia total ·devida relativa à.s 
operaç~s especiais do Banco- e relacionada 
com qualquer Fundo Especial nunca- po-. 
derá exceder __ a quantia total de recursos 
especiais não comprometidos pertencentes 
àquele Fundo Especial. 

3. ·No casô de emu>réstimos concedidos 
através de utilização de fundos tomados 
pelo Banco sob forma de empréstimo, e aos 
quais seja aplicada a exigibilidade citado 
no parágrafo 1. a. do art. 7.o d-este Con
vênio, a quantia total do principal de.vido 
e- pagável ao Banco numa_ moeda -especí"':' 
fica nunca poâerá exc-eder a quantia total 
do principal devido de fundos tomados 
pelo Banco_ sob f.ç>rma de empréstimos 'e 

-=-que ~jam pãgãveis -na m~ma ·moeda. -

----4. a. N"o caso de investimentOS efetua-
dos nos termos do pará!Jl"a!o 1. c. do ar

----=_ti_go __ 14 deste Convênio, através da utili-
- .zação dos recur.sos de capital ordinário do 

Banço, a quantia total devida nunca exce
derá 10% da quantia agregada do capital 
realizado ·do Banco j-unto com as ~ervas 
e o .saldo po-Sitivo incluído nos seus r-ecur
sos de capital ordinário, com exooção feitA 
à -reserva especial a que se xefere o art. 20 
deste Convênio. 
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b. No ato de efetivação, a quantia de 
qualquer investimento específico- a qu-e ·se 
.r.efe.re-- o subpa.rágrafo anterior não eXce
derá a uma porcefitagem do capital social 
da instituição ou d_a empreendimento em 
questão que terá sido determinado pela 
Junta de Governadores para qUalquer in
vestimento ef.etuado nos termos do pará-
grafo 1. c .. do art. 14 deste Convênio. Em 
hipótese al.gwn~ o Banco, SJtravés do in
vestimento~ procurará obter controle acio
nário da instituição ou do empreendimento 
em questão. 

ARTroO 16 
Provisão de Moedas para. 

Empréstimos Diretos 
MJ conceder empréstimos dilretos, o Ban

cu fornecerá ao tomador moedas que não 
sejam a do membro -em cujo território o 

·~j~~eâi é'-~~~r!~~á d~~e~=~a<~.:c~: 
da local") e que são necessária.s à liquida
ção das despesa.s cambiais do projeto, com 
a condição de qu-e~ ao conceder_ emprésti
mos di.r-etos, o Banco possa forne·cer fi
nanciamento para satisfazer as despesas 
locais do pro1eto: 

a._Quando puder proceder desta forma, 
através do fornecimento de moeda local 
sem a ne-ce.ssid3.de de vender quaisquer dos 
.seus ativos em ouro ou em móedas con
v:ersíveis; ou 

b. Quando, na opinião do Ban-co;- as des
pesas locais do projeto provavelmente leva
rão a prejuizo.s indevidos ou a um ônus no 
balanço de pagamentos do pais onde o pro
jeto será executado, e quando a quantia do 
financiamento a ser fornecido pelo Banco 
não ex-c-eder uma parcela razoável do total 
de despesas locais provenientes do projeto, 

ARTIIGO 17 

Princípios Operacionais 

1. As operaç5es do Banco serão CllndU
.ziíl,as de acordo com os principias Sf guin~ 
tes: 

a. i. Exceto em circunstâncias es·Jeeiais, 
as operações do Banco incluirão o finan
cian:uento de pmjetos específicos ou grupos 
de projetes, especialmente aqueles que fa
ze~ parte de programas nacionais ou re
gionais de liesenvolvimento e que são ur
gentemante necessários ao desenvo-lvimento 
econômico -e _.social dos seus membros re
gionais. Entretanto, podem incluir também 
a concessão de empréstimos globais ou ga
rantia.s de e:rt;lprés.timos concedidos a ban
cos nacionais de desenvolvimento africanos 
ou a outras insti·tuiçóes adequadas, para 
que essa.s instituições possam finailcia.r 
projetes de tipos específicos que, .dentro do 
campo ~e atividades desses bancos e insti
tuições, sejam oompatív~is com a finali
dade do Banco;· 

ii. Na seleção de projetes apropriados, 
o Banco será .se_mpre orientado pelos dispo
sitivos do parágrafo 1. a. do art. 2.o deste 
Convênio e pela contribuição potencial que 
o projeto em qu.estão poderá trazer à fi
nal!dade do Banco, e não tanto pelo tipo 
dç piojeto em si. Entretanto, atenção es-

- pec1ál será dada à seleção de projetes mui
tinaciona)s apropriados; 

b ._ O Banco não fornecerá financiamen
. to p"'rs um projeto dentro do território de 
um membro ao ·qual este se oponha; 

c. O Banco não fornecerá financiamento 
a um projeto quando, na o.pinlão do Banco, 
o tomad-or poderia obter financiamento ou 
facilidades de outra origem em termos e 
condições conslderadoo pelo Banco como 
razoáveis para o mutuárlo; 
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d. O produto de· qualquer empr~stimo, 
investimento .ou outro financiamento efe
tuado _através das operações ordinárias do 
Banco será utilizado somente para a com
pra de bens e serviços produzidos em um 
pais membro. Caso a Dlretor!a, pelo voto 
dos Diretores que representem um mínimo 
de dois. terços do total dos votos, permita, 
as compras dos bens e serviços produzidos 
por um pais não-melnbrO poderão ser efe
tuadas num pais não-membro. São casos 
especiais, como quando um país não-mem
bro tenha contnbuído com quantias signi
ficativas de finfmciªmento para o Banco; 
entretanto, no caso de um a::umento de ca
pital, a Junta de Oovernadore~<.P9derá. de
terminar· que a aquisição de bens e servi
ços através da ut!l!zação do produto do 
aumento podeyá ser restrito aos palsese que 
participaram do citado aumento; 

e. Ao concedex:.ou.garantir um._emp$ ... 
timo, o Banco prestará a devida a tenção à 
situação do tomador e_ do garantidor, se 
houv·er, e a sua capacidade de sat"J.Sfazer 
as obr!!l"ações do empréstimo; 

f. Ao C9nced-er .ou garru.~.Gir um emprés
timo, o Banco deverá estar cexto de que a 
taxa de juros e -o_utros_ encargos sejam ra
zoáveis e que, juntamente com o prazo de 
pagamento do principal, sejam apropriados 
ao projeto em questão; 

g. No caso de um empréstimo dlreto 
concedido pelo Banco, ao_ tomador será pe·r"" 
mitido saCar os seus fu:nd9s apenas para 
satisfazer despesas dlretamente decorren
tes do projeto, à medida que forem ocor
rendo; 

h. Atendidos devidamente os fatores de 
economia e eficiência, o Banco deverá to
mar as medidas que garantam que o pro
duto. do empréstimo ou garantia concedi
dos seja utilizado som-ente para os fins de
clarados no. ato do empréstimo; 

i. O Banco procurará manter uma ra-
2'19ável dlv:ersiflcaç:ã;o nos &eus investimen
tos em capital aclonálio; 

j. O Banco se Qrientará por princípios 
bancários sólidos nas suas operáções e. -ea-
pecfalmente, com relação ads seus investi
mentos em capital acionário. Não assumirá 
a responsabilidade pela administração de 
qualquer instituição ou empreendimento em 
que tenha ef<>tuado investimento; e 

k. Ao conceder a sua garantia a um em
préstimo concedido por outros ínvest!do
res, o Banco- receberá uma compensação 
adequada pelo risco assumido. 

2. O Banco~ adotará as regras e regula
mentos que forem julgados neeessári.Qs 
para a avaliação dos proj elos que lhe forem 
submetidos. 

A!R.TLGO 18 

Prazos e Condições de Empréstimos 
Direitos e Garantias 

1. No caso de empréstimos dlretos con
cedidos pelo Banco, o contrato: 

a. De acordo com os princípios operacio
n3.is incluídos no parágrafo 1 do' artigo 17 
deste Convênio e sujeito aos outros disposi
tivos deste capítulo, determinará todos os 
prazos e condições paTa o empréstimo em 
questão, incluindo os. prazos e oondições 
relativos à amortização, aos juros e às ou
tras taxas, bem como aos vencimentos e às 
datas de pagamento; e, ·espedalmente, 

b. Sujeito ao parágrafo 3. c. deste artigo, 
determinarã qu'e os pagamentos de amorti
zação, juros, comissões e outras taxas d-evi
dos ao B:inco .sejam efetuados na moeda 
do empréstimo, a não ser que as regtas e 
regulamentos determinem de outTa forma~ 
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no paso de um empréstimo direto efetuado 
de acordo . com os termos de operações espe
ciais. 

2. No caso de empréstimos garant!doo 
pelo Banco, o contrato de garantia: 

a. De acordo com os pr!nclpios operacio
naiS lncluldos no pará·grafo 1. do artigo 17 
deste COnvênio e sujeito aos outros dispo
sitivos. deste capitulo, determinará todos os 
prazos e condições da garantia conc~did~ 
incluindo aqueles relativos a taxas, comiS
sões .e outros ônus do Banco; e, em parti .. 
cular, 

b. netenninará quel sujeito ao parágrafo 
3. c. deste artigo. todos os pagamentos ao 
Banco referentes oo contrato de· garantia 
serão efetuados na moeda do empréstimo, 
a não ser q_ue, no caso d·e empréstimo ga... 
ran tido como parte das operações especiais, 
as regras e regulamentos disponham dife
rentemente; e 

c. Determinará que o Banco possa encer
rar a sua obrigação coin relação aos juros 
se, devido ao inadimplemento do tomador 
e/ou do garanti<lor, se houver, o Banco 
apresentar uma oferta de aquisição dos tl
tulos ou outras obrigações garantidas com 
o:>"alor ~par acrescido dos juros acUIX)ulltdos 
até a .data estipulada na oferta de aquisi
ção; 

3. NoO caso de empréstimos d!retos C~Orl· 
cedidos ou emprástimoo . garantidos pelo 
Banco, o .Banco: 

a. Ao d~terminar os prazos e condições 
tia operação co.nsiderará os prazos e as. con
dições sob os quais' os fundos corresponden~ 
te.s foram obtidos pelo . Banco; 

b. -Po~erá, no_ caso em: que o_ mu~Uárlo 
não ;for um membro ou quando o ___ Banco 
julgar necessário, exigir que o membro em 
cujo ·território o pmjeto se reallzará ou 
uma agência ou Instituição oficial daquele 
memQro que seja aceitável ao -Banco, ga
ranta a liquidação do pTincipal, dos juros 
e_ das outras taxas provenientes do em:prés
tlmo; 

c. Deverá dcierminal" eX.pr<!SSamente. a 
moeda em ~que todos os pagamentos ao 
B:anco. efetuados sob os termos do contrato 
deverão ser feitos. Entretanto, à opção do 
tomador, esses pagamentos poderão ser efe
tuados também em ouro ou n~a. moeda 
.conversível ou em qualquer ou'Çr~_ moeda, 
após tnútuo acordo entre o Banco e o to"" 
mador; e 

d. 'Levando em consideração o interesse 
do meinbro diretamente envolvido no pro
i e to -ê oS interesses- dos derilais membros, 
poderá col{lcar outros prazos e condições 
que julgar convenientes. 

ART1IGO~l9 

Comissões e Taxas 
1. Como parte das suas operações ordi

nárias, o Banco cobrará uma comissão so
bre os empréstimos diretos concedidos e 
sóbre a.s garantias dadas. Essa comissão, 
pagáv·el periodi~amente, será computada 
sobre o saldo devedor de cada. empréstimo 
ou garantia e será cobrada a uma taXa 
não inferior a um por cento por ano. O 
Banco~_ .após os primeiros dee anos de. suas 
operaÇões, pode Tesolvei modificar a taaa 
mínima por uma maioria de do is terços 
dos seus membros representando não me
nos do que três quartos do total de votos 
dõf:r-tnefiibros. 

2 ,c Ao gar,ant!r um empréstimo como, 
parte das suas operações ordinárias. o Ban
co cobrará uma comissão de garantia, a 
uma taxa a ser determinada pela D1retor!a, 
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pagáv;el periodicamente sobre o. valor do 
s_aldo devedor. 

3 . Outros_ encargos a serem cobrados 
pelo Banco no âmbito das· suas operações 
ordinárias · e as comissões, taxas e outros 
encargos no ~mbito das suas operações es
peciais serão ·determinado.s pela Diretoria. 

ARTLGO 20 
Reserva 'Especial 

O valor das ·comissões recebidas pelo 
Banco de acordo com os tennos do artigo 
19 deste _convênio será destinado à forma
ção ·de reserva especial que será mantida 
a fim de satisfazer as obrigações do Banco, 
de acordo com os tarmos do artigo 21. A 
reserva especial será mantida em uma for
ma líquida, permitida por este Convênio e 
C<mforme decisão da Diretoria. 

ARTIGO 21 
Métodos Utilizados para o Cumprimento das 

Obrigações do Banco 

(Operações Ordinárias) 

1. _ !De acordo com os termos do pará
grafo 4 do artigo 7.o deste Convênio, o Ban
co poderá exlgir o pagamento de quantia 
apropriada do capital "exigivel subscrito e 
não -integralizado, quando for ·necessário 
para efetuar pagamentos contratuais de 

_juros, outros encargos ou amortização dos 
empréstimos tomados pelo Banco ·ou para 
satisfazer as suas obrigações relativas aos 
pagamentos semelhantes de emptréstimos 
por ele garantidos com os seus recursos de 
ca.pital ordinário. 

~2. No caso de ínadimplemento relativo 
a um empréstimo concedido atra'éés da uti
lização de fundos tomados sob a forma de 
empréstimo ou garantidos pelo Banco como 
parte de suas operações ordinárias, ci Ban
oo, se julgar que a ínadimplêncla será de 
longà duração, poderá. exigir o pagamento 
de ·uma quantia adicional de capital exigl
vel que,_· na sua. totalid~de, não excederá 
em qualquer·ano a um por cento do total 
das subscrições dos mempros, para os ·se
guintes propósitos: 

a. Resgatar antes do vencimento ou li---
quidar de outra forma a sua obrigação re-

~ lat!va ao todo ou parte do principal devido 
de qualquer empré_stimo garantido pelo 
Banco e com relação·. ao qual o devedor es
teja ínadimplente; e 

b. iReadquírlr ou, de outra forma, liqui
dar a sua obrigação integral ou parcial 
relativa aos seus próprios empréstimos de
vidos. 

Métodos Utilizados pal'a. o Cumprimento 
das "Obrigações Relativas a. Emprétimos 

para Fundos Esp,eeiais 
Pagamentos relativos a qualquer obriga

ção pToven~en te de empréstjmos de fundos 
para inclusao nos recursos especiais perten
çentes a um Fundo Especial serão debita-
dos: ~ 

L Em primeiro lugar, contra qualquer 
reserva estabeleclda para esse fim ou no 
Fundo Especial em questão; e 

ii. Posteriormente, contra quaisquer ou
. tros ati vos disponíveis nos recursos espe
ciais pertencentes ao Fundo Especial. 

CAl'fTULO :tV 
Captação de Empréstimos e 
.OUtros Poderes Adicil>nals 

ARTLGO 23 
Poderes Gerais 

Além dos poderes definidos em~ outras 
partes deste Convênio, o Banco também 

. terá o pilder de: 
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a.. Tomar. empréstimos em pafses-mem
bros ou em ~outros mercados· e- fornecer as 
garantia.s ou outras cauções que forem ··de
terminadas rela.tlvas a. esses emrr>rést!mos, 
.com as seguintes condições: 

i. Antes de €fetuar a venda de suas 
obrigações no mercado de um me:rri.bro, o 
Banco deve:rã obter a· aprovação do mesmo; 

li. Quando as obrigações do Banco !o
rem em moeda de um dos membros, o Ban
CO deVerá obter a aprovB:ção do mesmO; e 

iii. Quando çs fundoS a serem tomados 
sob forma de empréstimo forem incluídos 
rios seu.s recursos de capital ordinário, o 
Banco, quando apropriado, deverá obter a 
aprovação dos membros a que se referem 
os subparái;ra!os 1. e li. deste parágrafo 
para.que o resultado dessas operações possa 
ser trocado por qualquer outra moeda sem 
restrição alg_uma; 

b. Comprar ou vender títulos que o Ban
co tenha emitido ou garantido ou em que 
o mesmo· tenha investido com a conçlição 
de que seja. s~mpre obtida a aprovação de 
qualquer .membro em cujo território os tí
tu1os . serão c_omprados ou vendidos; 

c. Garantir ou subscrever títulos em que 
investido, a. filh de facilitar a sua venda; 

d. Investir· em obrigações, a sua discri
ção, fundos que não sejam neCessários às 
suas operações e -investir ·fundos retidos 
pelo Banco, para fins de pensões e simila
res em títulos de livre comerclallzação; 

e. Empreender atividades trelacionada.s 
com as suas operações, tais coroo, entre 
·outras, a promoçãO de consórcios para fi
nanciamentos ·que sejam compatíveis com 
o propósito do Banco e estej3J\l dentro de 
suas funções. 

f. i Fornecer toda a assistência e asses
soria técnica que sejam compatíveis com o 
seu propósito e e.Stejam dentro das funÇões 
do Banco; _e 

li. Quando as despesas efetuadas por 
tàls serviços nãó forem reembolsa.da.s, o 
.Banco poderá debitá-las a sua renda líqui
da e, d"Q:r'ante os primeirO$ cinco anos de 
operação, utllizar até um por cento do seu 
capitel realizado para tais despesas, sempre 
com a condição de que o tot?-1 dé despesas 
do Banco para com -tàis serviços em cada 
ano do período não exceda a uma quinta 
parte dessa porcentagem; e 

g. Exercer os outros poderes_ que forem 
julgados necessários e desejáveis para res
guardar sua finalidade e suas funções, e~ 
que· forem coerentes ·com os dispositivos 
deste Convênio. 

ARTIIOO 24 

POderes Especiais de 
Captação de Empréstimos 

1. O Banco poderá solicitar a. qualquer 
membro regional que ·Jhe emp"este quan
tias em sua moeda, a ·nm de financiar de5-
P6SB.:S relativas a bens e serviços produzidos 
~o território daquele membro para um pro
Jeto a ser realizado no território de um ou
tro membro. 

2. A não ser que o membro regional in
voque motivos de ~ordem econômico-flnan
ceir~ que na sua opinião poderão Ser provo
cados ou agra vades pela concessão· de tal 
empréstimo ao Banco, o mesmo dev€Tâ 
atender a solicitação do Banco. o prazo do 
empréstimo será detennlnado de ~comum 
aeordo com o Banco e será relacionado oom · 
a duração do projeto que será financiado 
pelo produto do empréstimo. 
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3. A não ser que o membro regional 
apresente seu aco:rdo em outros teTmos, a 
.quantia agregada devida relativa . aos em ... 
-préstimos co~cE:didos ao Banco nos te~os 
deste artlgo não excederá. em época algu
ma, o equivalente ao valor de suas subscii
ções ao· ca,pi~al do Banco. 

4. Qs empréstimos ·concedidos ao Banco 
de acordo com os termos deste artigo serão 
~acrescidos de juros pagáveis pelo Banco a.o 
membro emprestador. a uma taxa que ·cor
responderá à taxa média de juros paga pelo 
Banco sobre os seus empréstimos para Fun
dos Especiais, durante o periódo de um ano 
anterior à conclusão do contrato de e:rruprés
tlmo. Em nenhuma. hipótese, essa taxa. po
derá exc-eder à · taxa máxima a ser deter
minada periodicamente pela Junta de~ Go
vemadOTes. _ 

5 .. o Bánco· ·liquidará o empréstim.o 
acr.es-cido dos juros devidos na moeda do 
membro emprestador ou numa moeda aeei
tá'lel pelo mesmo. 

6. Todos os recursos obtidos pelo Banco 
em conseqüência dos dispositivos deste ar
tigo constituirão um Fundo Especial. 

ARTIIOO 2S 

A viso & ser Colocado eJil Títôlos 
Todo título emltído ou gàrant!do pelo 

Banco terá Impressa a declaraç~ clam de 
Q.ue não se constitJii em_ obrigaçao de :qual':" 
quei governo a não ser que seja de fato. uma. 
obrigação de um governo especifico. Nesse 
caso, a declaração terá esse teor. 

ARTIGO 26 
Vaio~ão de MoedaS e Determinação 

de Conversibilidade 
Quando, SOb os termos deste Convênio, 

houver necessidade de: 
i.~ valorar · qualquer müeda em relação 

a uma outra moeda de acordo .com .. o pa.
drâo~.otil'9. ou da. unidade· de conll!l. definida 
no J)ru"ágra!o 1. b. do art. 5.0 deste Con
uio;· ou 

li. determinar se uma moeda é conversl
ve!, tal valoração O>t detennlnação, de acor
. do oon1 o caso, será efe~uada pelo Banco 
de uma maneira. razoável e após consultas 
ao Fundo Monetário J:nternacio.nal 

ARTIIOO 27 

. Usi> de Moed..S 
.1. Os membros .não poderão impor ou 

manter quaisquer restrições à. posse ou à. 
utilização pelo Banco ou por qualquer mu
tuário do Banco para pagamentos em qual
quer lugar, em, se tratando de: 

a. ouro ou moedas ci!nversívels recebida.. 
pelo Banco,. dos membros em pagamento 
das Subscrições a.o capital do Banco; 

b. moedas dos membros adquiridas com 
ouro ou com as moedas conversíveis a 
que se refere ~o subparágrafo anterior. 

c. moedás obtidas pelo Banco a.tmvé& de 
empréStimos nos termos do parágrafo a 
do art. 23 deste .convênio para inclusão nos 
seus recursos de capital ordinário; 

d . ouro~ ou moedas recebidas pé! o Banco 
em .pagamento do prlncipa~ dos juros, di
videndoS ou de outras taxas relativas aos~ 
empréstimos ou a.os ln vestlmentos · e!etua
.dos através do uso dos fundos a que se re
ferem os subparágrafo& a. a c, ou em paga
mento de comissões ou taxas cobradas so
bre as garan ti<IS~~ emitidas pelo Banco; e 

e. moedas outras -que não a sua própria, 
recebidas por um membros dó Banco como 
parte- da distribuição da renda líquida do 
Banco no& termos do art. 42 deste Convê
nio. 
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li. Os membros não poderão Impor ou 
manter qua'squer restrições à posse· ou à 
utilização pelo Banco ou por qualquer mu
tuário do Banco, para pagamentos em qual
quer lugar, çla moeda de um membro re
cebida pelo Banco e que não seja lncluida 
nos dispositivos do parágrafo anterior, a 
:hão ser qué: 

a. aquele membro declare o seu desejo de 
restringir a utilização de tal moeda a.os pa
gamentos dos ben& e serviços produzidos 
dentro do seu território; ou 

b. tal moeda faça parte dos recursos es
peciais do Banco e a sua util'za~ão esteja 
sujeita a regras e regulamentos especiais. 

3. Os membros não poderão Impor ou 
manter quaisquer restrições à. posse ou à 
utlllzação pelo Banco de moedas recebidas 
·pelo Banco como ·pagamento de empréstl-

- - mos diretos concedidos através da utiliza
ção d.os seus recursos de capital ordinário, 
para f'ns de all)ortlzação ou pagamento an
tecipado qu reaquisição Integral. ou ·parcial 
das suas ob<':lgações. 

4. O -Banco D.ãó utlllzaiã o ouro neln. 
a.s m-oe~as- que_, retém, para a aquisição de 
~r~~e~oe9,as dos seus membros, a não 

a. seja para satisfazer as .. uas obriga
ções existentes; ou 

b. seja em oonseqüênei·a de uma decisão 
da Diretoria adotada por uma maioria de 
dois terços do número total de votos dos · 
membros. 

ARTIGO 28 
Manutenção do Valor dos Haveres 

em Moeda. em Poder do Banco 
1. Quando o valor par da moeda de um 

membro for reduzido em termos da unidade 
de conta definida no parágrafo 1. b do art. 
5.0 deste Convênio ou quando, na opinião 
do Banco, o- valor cambial da moeda de
preciar-se signiflcatlvrunente, dentro de 
praoo razoável, aquele mem-bro pagará ao 
BanCo uma quantia em sua moeda que. for 
julgada adequada pam manter o valor do 
total dessa moeda retida .pelo Banco na. con
ta de subscrição do' membro. 

2. Quando o iralor par ela moeda de um 
membro for aumentado em termos da. citada 
unidade de conta, ou quando, :q.a opinião do 
Banco o valor cambial da moeda aumentar 
significativamente dentro de ·um prazo ra
zoáve~ q Booco paga~ àquele membro uma 
quantia da· citada moeda que for julgada 
adequada para ajustar o valor do total des
sa moeda retida pelo 'Banco na conta de 
subscrição do membro. 

3. O Baneo poderá renunciar ao dispos
to neste artigo quando ocorrer uma mu
dança uniforme e proporcional no valor 
par das moedas de todos os .. eus membros. 

CAPíTULO V 
Organização e Administração 

ARTIGO 29 
Junte de Gonvernadores: Poderes 

1. Todos os põderes do .Banco emanarão 
da Junta de Governadores. Em termos mais 
e.specificos, a Junta emitirá. as diretrize.s: 
gerais quanto à política credlticia. do Ban
co. 

2. A Junta de Gover:hadores poderá dele
gar à Dlretorla tqdos os seus poderes, exce
tuando os poderes de: 

&. reduzir o eapital autorizado do ~Ban
co; 

b. estabelecer ou aceitar a admlnlstração 
de Fundos .Especiais; 

c_. autorizar a conclusão de· negociações 
gerais sobre cooperação com as autoridades 
de .paises afric~nos que alnda não alcança
ram a sua Independência ou de acordos ge. 
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raia de cooperação com G<lvemos afriçanos 
que ainda pão l'ldquiriram a. qualidade de 
membros do Banco, bem como de outros 
acordos com outros gÇ)vernos e com outras 
Instituições internacionais; 

d. determinar, com ba.se na_ recome~da
ção da Diretoria~_ a remuneraçao e as con
dições_ de serviço do Pres'dente do Banco; 

e. determinar a remuneração dos Direto
res e dos seus suplentes; 

f. selecionar auditores independentes a 
fim de verifi""-" o_ Balanço Geral e o De
montrativo de Lucros e Perqa,s do Banco 
e selecionar outros peritos que sejam ne- -
cessários a fim de examinar _e relatar a si
tuaÇão da administração geral do Banco; 

g. após anali&ar o parecer dos aud;l"tore.s, 
aprovar o Balanço Geral e o Demonstrativo 
de Lucros e Perdas Çlo Banco; e 
· h. exercer os outros poderes que são ex
pressamente atribuídos à .Junta nos tern;os 
deste Convênio. 
3. A Junta de Governadores terá plenos 
poderes para exercer_ __ a sua -autoridade so
bre qualquer aS5unto delegado à D!retoria 
em conseqüência do parágrafo 2 deste ar
tigo. 

ARTIGO 30 
Junta de Governaüores: .Composição 

1. Cada membro será representa do na 
Junta de Govem_adOti*f e design,.rá um go
vernador suplente. Serão pessoas da mais al
ta. competência, e larga experiênci~ em 
assuntos econôíniCQ-::nnanceiros e._ serao ci
dadãos dos paíSes- :tn~mpros. Os governado
res e seus suplentes terão mandato~ de cin
co anos, mas poderão ser substltuídos em 
aualquer época ou redesignados pelo mem
bro. Nenhum suplente terá direito "- voto 
a não ser na _all§ên_c_W. do governador. Na 
sua reunião anual, a Junta elegerá um dos 
governadores para Presidente, que ocupa .. 
rá o posto "-té a próxima eleição para Pre
sidente na reunião aTill·al seguinte. 

2. Os go'V'ernadores e seus suplentes co
mo tais nã.p. serão remunerados pelo Banco, 
mas poderão ser ressarçidos de despesas 
nas reuniões. 

AR'l,.'IGO 31 
Junta de Governadores: Procedimentos 
L A Junta· de Governadores -$e-re-uni

rá pelo menos uma vez por ano e qutr8J3 
vezes a seu critério ou quando convocada 
pela Diretoria. As reuniões da Junta de Go
vernadores poderão ser con:vocadas pela Di
retoria" quando solicitadas 'por cinco mem
bros dOBanco ou por--uln 'nú-mero dé niein
bros que representem um quarto do nÚlllero 
total de votos. Todas as -reuniões da Junta 
de Governadores realizar-se-ão nos países 
membros reglonala. 

2 . O quorum para qualquer reunião da 
Junta de Governadores será da maioria do 
número total de goveinadores ou seus su
plentes, que. re.prese_ntem não menos do que 
dois terços do número total de votos dos 
membros. Esse quorum inclu~rá uma maloria 
dos governadores ou do.s. seus suplentes dos 
membros regionais e pelo menns dois gover
nadores e -seus SUplentes dos membros não
regionais. Se a .runta. d~, Governadores não 
puder satisfazer às exigências do sub quorum 
relativas à presença dos go\~emadores ou 
dos suplentes dos membros não-regionais 
até dois dias após a data fixada para a 
reunião, essa ·exigência para o · sub quOrum 
poderá ser dispensada. 

3. A Junta de Governadorea poderá es
tabelecer procedimento pelo qual a Direto
ria, quando julgar r:eoomendável, possa 
obter o voto dos governadores relativo a 
uma questão espe·cífica sem convocar reu
nião da Junta. 

4. Dentro dos limites da sua autoridade, 
a Junt,a de Governadores e a Dlretoria po-
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derã-o criar órgãos subsidiários e adQtar as 
regra.s ·e regulamentos que fo;fem julgados 
necessários ou apropriados para a condução 
dos negócios do Banco. 

ARTIG0.32 
Diretoria: Poderes 

Sem preju!zo dos poderes da Junta de 
Governadores definidos no art. 2.6 deste 
convênio, a Diretoria será responsável pela 
condução das operações gera~s do Banco, e 
para esse fim, além dos poderes que lhe 
são expre$samente rese;rvados. n~ste COn
vênio, exercerá também todos os poderes 
que lhe forem delegados pela Junta de Go
vernadores e, em particular: 

a. sob recomendacão do PresldEmte do 
Banco des.ignar um- ou mais Vlce-Pré&i.

_dentes' e estabel.ecer as condições da função; 
b. preparar os tmbalhos da Junta de Go

- -v-ernadores; 

e. de acordo com as diretrizes gerãts da 
Junta de Governadores, tomar as decisões 

- relativas- às operações especificas de em
prést'mós diretos, garantia.s, investimentos 
em capital social e os empréstimo.: de fundos 
a serem tomados pelo Banco; 

d. determinar as taxas de juros sobre 
-empréstimos diretos e as comissõ_es a se
rem cobradas sobre garantias; 

-e. submeter à aprovação da Ju.hta de 
Governadores· ãS -contas de cada exerefclo 
financeiro e um relató.:.i9 anual, em . cada 
reunião a.D.Ual; e 

f. determinar a estrutura geral dos servi
ços do Banco. 

ARTIGO 33 

Diretoria: Co~posição 
1. A D!retoria será composta de dezo'to 

membros que não poderão ser governadores 
nem 'Suplentes. Dooe membros serão .eleitos 
pelos governador_es dos mem'brQS regiop.ais 
e seis membros serão eleitos pelps gove~a
dores ctos membros não-regionais. Eles se
rão eleitos_ pela Junta de Governadores de 
aCordo com o anexo B deste Convênio. Na 
eleição da Diretoria, a Junta de Governa
dores levará em consideração o alto grau 
de competência exigido para o posto com 
relação a 'S.Ssnntos econôin.iOO-flnance'ros. 
A Junta de Governadores somente poderá 
determinar uma mud-ança no número de 
m-embros daDiretoria atravéa de uma maio
ria de três quartos do núniero tobal de votos 
do.s países-membros. respeitando os d!spo
-S-ftivóS relativos, exclusivamente, ao número 
e à eleição de diretoria pelos paises-membros 
r-e-gionai.s,_ por uma ma_ioria de do"'s terços 
dos governadores dos membros regionais, e 
respeitando os dls~!.tivos rela.M:vos ~clu
-sivam.ente ao núm.ero_e- à eleição de direto
res pelos pafses membros não-regionais, por 
uma maioria de dois terços dos governado
res" dos membros não-regionaf.s. 

2. cada _diretor d..S!gnará um suplente 
que o substituirá em suas ausências. Osc! di
retores e os· seus suplentes- serão cida ãos 
dos Estados-membros, mas nenhum su:plen-

-- te poderá ter ·a mesma nacionalidade do 
seu diretor .. Um -suplente poderá participar 
das reuniões da Dir_etoria, mas poderã exer
cer o cUre'W a voto som~_nte na_ ausê,ncia 
do seu diretor. 

3. Os cl!retores serão eleitos para um 
- um ntandato de três anos e pod~rão ser 
reeleitOs. Permanecerão nos seus postos até 
a. eleição dos seus sucesoores. Se_ o_ posto de 
um -dos diretores se tomar vago mais (le 
180 .dias. antes do fim do_ seu mandato, um 
suoossor- ser:á eleito de conformidade. com o 
>anexo B deste Convênio pela Junta de Go
vérnS.Uores na sUa próxima reunião, para 
completar o mai.Ldato. Enquanto o _ _posto 
J;,ermanecer v~go, o suplente do diretor an-
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f.erior exercera_ tpd.O$ os poaeres do mesmo 
ex.cetuand<l o da. designa.çã.<> de um .supl~n
te. 

ARTIGO 34 
Diretoria: Procedimentos 

1. A-Diretoti~ func!onãrã em sessão con
tinua na .sede do· Banco e se reunirá com a 
freqüência que for exigida para a condução 
dos negócios do Banco. 

2. o quorum para qualquer reunião da 
Diretoria será constitnido da maioria do 

~ número total .de diretores que represente~ 
não menOs do _que dois terços do número 
total de votos dos membros. Esse __ quorum 
incluirá pelo menos um d'retor dos_ mem
bros não-regionais. Se a. Diretoria nao pu-

~ der satisfazer as exigências do sub quorum 
re~a~ivas à __ pres~nç_a de pelo menos um di
retdY-dOS m:erill3fos- não-regionais, a exigên
cia rela_tiva ao sub quorum poderá ser dis
pensada na próxima reunião. 

3. A Junta. de Governadores adotará re
gulamen tos de acordo com os quais, um 
membro se não houver nenhum d;retor du 
sua n_acion~lidade, poderá ser represe:qta
do numa reunião da Diretoria quando uma 
solicitação, ou assunto de importância es
pecial para aquele membro estiver em dis
cussão. 

ARTIG035 
Votação 

1. -cada membro terá 625 _votos e, além 
desses. mais um voto para cada ação de ca
pital do banco possu!da por aquele mem
bro. Entretanto, com relação a qualquer au
mento do capital autorizado, a Junta de 
GOvernadores podérã detenniná.r que o ca-

-c-pital autorizado por tal aumento não goza
rá de dire'to a voto e que t~l aumento de 
capital não estará sujeito aos direitos de 
perempção determinados no parágrafo 2 do 
art. 6.o deste convênio. 

2. · Nas votações da Junta de Governado
res, cada governador poderá utilizar 5>S vo
tos do membro que representa. Se nao for 
expressamente determina~o de outra forma 
neste Convênio, todas as questões sob exa.-

-- .me da Junta de Goveinadores serão decidi-
- dai por uma lnaioria do número de votos 

representados na reunião. 
3. -Nas votações da Diretoria, cada d,!re

tor poderá utilizar o número de votos que 
lhe foram dados na sua _eleição e esses vo
tos serão utilizados como uma unidade. Ex
centuando outro&_d.!spositivos deste Convê
nio, tod.a.s as questões sDb exame da Dire
toria serão decididas por uma maioria. sto 

- número de votos representados na reunião. 
-ARTIGO 36 

Presidente: Designaçã.o 
A Junta de Governadores, com recomen

dação da Diretoria, elegerá o Presidente do 
Banco. por uma maioria do número total 
de votos dos membros, incluindo uma maio
ria do número total de votos dos membros 
.regionais. Ele .sará uma pessoa da mais alta 
competência nos assuntos relativos às ati
vidades, à gerência e à "'dm!nistração do 
Banco· e serã cidadão de um Estado-mem
bro regional. Enquanto ocupar o posto, nem 
o Pr:esidente e nem qualquer um dos Vlce-

, Presidentes poderão ser governadores, di
retores ou suplentes. O mandato do Presi
dente será de cinco anos, podendo ser· re
novado. O Presidente poderá ser suspenso 
do posto se assim decidir a Diretoria por 
uma maioria de dois ·terços do número total 
de v:otos dos membros, incluindo uma maio
ria de dois terços do número total de Votos 
dos membros regionais. A Diretoria desig-

:-::-nar~ um Presidente Ib.térino e fmadiata
-mente informará a Junta· de Governadores 
da sua decisão e das razões da mésma. Se a 
suspensão oCorrer não mB.is do que 90 di9.s 
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antes da próxima Reunião Anual da Junta 
ã.a: Governadores, a mestn.a tomará uma de
cisão final quanto ao assunto nessa reu-

, nião; alternativamente, o Presidente da 
Junta de Governadores convocará uma-reu
nião extraordinária. A Junta de Governa
dores poderá remover o Pre.si d cn te do -s-eu
posto através de uma resOlução adotada 
por uma maioria do número total de votos 
dos membros, inclillndo uma maiorla do 
número total de votos dos membros ro
g!onais. 

ARTIGO 37 

Posto do Presidente 
1. O Presidente do Banco também será 

Presidente da Diretoria mas não terá direi
to a voto a não ser em caso d~ em-pata. 
Ele poderá participar das rellnlões da Jllnta 
de Governadores mas não -terá direito a 
voto. · 

2. O Presidente chefiará o Pessoal do 
Banco e sob a_orie_n~ção da Dirctoria, con
dllzlrá os negócios diários do_ Banco. Ele 
será responsável pela organização dos téc
nicos e do pessoal do Ean.co, qU~ ele de~ 
signará e demi~irá de acotdo com os regu
lamentos adotados pelo Banco. Da acordo 
com a.s regras de admin1stração e finr;tnç.as, 
o Presidente determinará as condições· de 
emprego do pessoal do Banco. 

3. O Presidente será o rep:r:esentante le-
gal do Banco. - - · -

4. No caso de .ausência do Presidente _ou 
vacância do cargo, o BancQ adotará regu
lamentos que determinarão quem o repre
sentará Iegahnenta e quem desempenhará 
as outras atribuições_ do Presidente. 

5. Ao efetuar a designação dos técnJcos 
e do pessoal, o critério principal do Presi
dente será o de assegurar os padrões· mais 
altos de aficlência, competência técnica e 
inte!l"ridade e ele os recrntará dentro da 
maior distribuição geográfica possível çlan
do plena atenção ao caráter teglonai do 
Banco, bem como à participação dos Esta
dos não-regionais. 

ARTIGO 38 

Proibição de Ati~dades Políticªs; 
o Caráter Internacional do Banco 

1. O Barico não aceitará. empréstimos ou 
assistência que, de qualquer forma, pode
liam prejudicar, limitar, qesviar 9u alterar 
as suas funções e finalidades. 

2. O Banco, o seu President-e, os Seus 
Vice-PresWentas, técnicos e-pessoal não in
terferirão nos assuntos politicas de qual
quer m~mbro, nem serão 1nfluenciados nas 
suas decisões pelo catáter politico do mem
bro_ em questão. somente as];:!zctos econô
micos' serão relevantes para as. .suas deci
sõesA Tais aspectos serão devidamente con
siderados, imparcialmente, a fim de permi
tir que o Banco alcance a sua finalidade 
e cumpra as s.uas funções. 

3. No desempenho de suas· funções. o 
Presidente os Vice-Presidentes, os técnicos 
e o pessoal do Banco deverão a sua lealda
de ao Banco e ,a nenhuma outra atttoridade. 
Cada mem·bro do Banco respeitará o caÍ'á:.. 
ter internacional dessa responsabilidade_ e 
evitará qualquer tent~va de exercer in
fluência específica no des,empenho de suas 
funções. 

ARTIGO 39 
A Sede do Banco 

1. A sede do Banco será locaiizada em 
t-erritório de um Estado-membro regional. 
A escolha da localizacão da sede do Banco 
será feita pela Juntâ da _GOvernadores ila 
sua primeira reunião, levando-em ·aonsid~
ração a disponibilidade de condições gerais 
adequadas ao funcionamento _ão Banco. 

2. Não obstante os dispositivos do art. 35 
"deste .Convênio, a escolha da loc-alização 
-da sede do Banco será feita pela Junta de 
Governadores, de acordo ·com as condições 
aceitas na adoção deste Convênio. 

3. · O Banco poderá estabelecer escritó
rios ou agências em outras localidades. 

ARTIGO 40 
~!!ais de Comunicação; Depo~itá.J:io:t 
1.~ ~Cada membro designará uma auto

ridade própria com a qual o Banco poderá 
comunicar-se com- rel~Çãó. a qualquer as
SUl). to provenJente deste Convênjo. 

2. Cada membro designará o seu Banco 
.Central ou, em_ comum acordo com o Ban
co, uma outra instituição, como depositário 
no qual· o_ Banco poderá m~nter as suas 
re.servas de moeda daquele membro assim 
como os outros ativos do Banco. 

3. O Banco poderá mB.nter os seus atl
vo.S, incluindo ouro e moedas conversíveis, 
com os depositários que forem determina
-dos pela Dlretorla. 

ARTIGO 41 

Publicação do Acordo, Idiomas Oficiais, 
Dispositivos Relativos à Informação 

e aoS Relatórios 
_ __ L O Banco se emp'anhará em fornecer 
~ o---teXto- deste Convênio e todos os seus do.

cumerttos importantes nos idiomas princi
pais utili~ados na Afrlca. Os idiomas oficiais 
do Banco serão, se possível, idiomas afri
canos, o inglês e o francês. 

2. Os membros fornecerão ao Banco toda 
informação que lhes for solicitada a fim 
de fac!litar o. cumprimento dás funções do 
mesmo. 

3. O Banco publicará um relatório anual 
contendo o seu balanço, já verificado por 
auditoria e transmitirá o mesmo aos seus 
membros. Trimestralmente também trans
mitirá aos membros um resumo 9-a sua. po
siÇão _fina:n-ce:ira e um diemonstrativo de 
lUCrOs e-perdas que apresente· os resultados 
das suas ·operações. O Relatório Anual e os 
Demonstrativos Trimestrais s~erão elabora
dos de acordo com os dispositivos do pará
grafo 4 do art. 13 _deste ConvênJO. 

4. O Banco pndetá também publl_car ou
~-"tros relatórios que forein ji.tlgadQS necessá

rios ao cumprimento das s_uas funções e 
finalidade. Esses relatórios também ser:ão 

-- trân.smitidos ao,s meffibros _do ·Banco:· 

ARTIGO 42 
Destinação da Renda Líquida 

1. Anualrnente, a Junta de Governado
res determinará que parcela da renda·líqui

-da do Banco,'inclulndo a renda liquida dos 
seus Fundos Thpeciais, deverá .ser destina-

- d~ '--- após as deduções para reservas -
ao "superav}.t'.' e que p·arcela, se existente, 

,~.deverá ser distribuida. 
2. A distribuição a que se refe.re <> po,

rágraf<> anterior será ,efetuada na propor
ção do número de ações_nossuldas pór cada 

.membro. 

3. Os pagamentos serão efetuados na 
forma e na moeda que fore_m determinadas 
pela Junta. de G9vernadores. 

CAPíTULO Vf 
Retirada e Suspensão de Piíses-Membros, 
Suspensão Temporária e_ E:ncerr~~nto (las 

OperaÇões- do Banco 

ARTIGO 43 
Retiradà 

1. Qualquer membro poderá .se retirar 
~ do Banco- el'n qualquer' época- através de 
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uma notificação escrita ao .Banco na. sua 
sede. -

2. A retira!}a de um país-membro én-. 
trará em vigor na data especificada na sua 

. notificação, mas essa: data nunca; deverá 
ser menos de seis meses após o recebimento 
da notificação pelo Banco. 

ARTIGO 44 
Susperuião 

1. Se a Dlretorla Julgar que um mem
bro não está cumprindo qualquer das suas 
obrigações para com o Banco,- aquele país
membro será suspenso pela Diretoria por 
decisão de uma maioria dos diretores que 
exerçam uma maioria de pod,er de voto; 
no caso de membro regional, .incluirá uma 
maioria dos votos dos membros regionais 
e,_ no caso de um me~bro não-regional, a 
maioria incluirã uma maioria dos votos dos 
me~bros_ não-regionais.· A decisão de sus
pender um pais-membro estará sujeita à 
revi'3ão da Junta de Governadores numa 
reuniãO subseqüente a ser convocada para 
esse fim pela Dlretorla ou na próxima Reu
nião Anual da Junta de Governadores -
confórine _() que ocorrer- Prílneiro _ ___: e a 
Junta de Governadores poderá discordar da 
suspensão pelas mesmas maiorias ,.estabe-· 
lecldas acima. 

2. um pafs-membro suspenso dessa ma
n·aira cessará de ser ~:embro do Banco um 
ano após a susperisão, a não ·ser qu-e a 
Junta de Governadores decida em' contrá· 
rio, pela: mesma maioria, a fim de restau
rar ao membro a sua Idoneidade Junto ao 
Bãnco. 

3. . Durante a vigência da suspensãÓ, um 
membro não poderá ex-frcer quaisquer di
reitos que lhe são reservados neste con
vênio. excetuando o direito de demitir-se, 
mas permanecerll. sujeito a todas as suas 
obrigações. 

ARTIGO 45 
Liquidação de Contas 

1. Após a data em que o Estado cessar 
de ser um membro (doravante neste artigo 
designada "Data de Término"), o membro 
continuará responsável por todas as suas 
obrigações diretas_ e contingentes para com 
o Banco ~nquanto qualquer parcela dos 
empréstimos ou das garantias contratadas 
antes da da~a de término permanecer de

-vida; entretanto, a sua responsabilidade por 
. obrigações relativas a empréstimos e ga
rantias contratadas pelo Banco a.põs a data 
de término e cessará de participar nas re
ceitas e despesas do Banco. 

2. I_>e _ ~cordq- com os dispositivos dos 
parágrafos 3 e 4 dêS te artigo, na_ éJ)<Wa em 
que um Estad-o cessar· de_ ser membro, o 
Banco tomará as providências necessárias 
para a reaquisição das suas ações como 
parte do ajuste de contas com aquele Esta-

- do. Para -esse fim, o preço de reaquisição 
das ações será o· valo-r demonstrado nos 
livros do Banco à data do término. 

3. o pagamento da,s ações readquiridas 
pelo Banco sop os termos d€ste artigo será 
regido pelas condições que se seguem: 

a. Qualquer valor devido ao Estado por 
suas ações será retido enquanto aQuele Es
tado._ o .seu banco o_antral ou qualquer de 
suas agências permanecer responsável pe-
rante o Banco,· como tomador ou fiador, 
pQor tal quantia que~ a, juizo dq Banco, po
-derá ser utillzada na liquidação das obriga
ções nos seus re'Spectivos vencimentos. Ne
nhuma quantia será retida davido a uma 
o.b.rtgação do Estado res"Q.ltante de sua subs
crição de ações. de .acordo com o parágra
fo. 4 do artigo 7.o deste qonvênio. De ·qual
quer forma, nenhuma quantia devida a um 
memP.~ por suas ações lhe será paga até 
seis meses após a data de término. 
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b. OS pagamentos pelas ações poderão 
ser liberados periodicamente, dependoendo 
de sua cessão pelo governo do Estado con
cernente e na medida em que o valor de
vido como o preço de reaquisição, de acor-do 
com o parágrafo 2 deste artigo, exceder a 
quant.fa aã'regada de abrigações relativa,s 
aos empréstimos e às garantias a que se 
tef·ere o subparágrafo a deSte parágrafo até 
o recebimento pelo ex-membro do preço in
tegral de reaquisição. 

c. Os pagamentos serão feitos na moeda 
do Estado recebedor, ou, se essa Inoada não 
estiver disponível, em ouro ou numa_ moe
da conversível. 

d. Se o Banco so:l'rer perdas relativas a 
quaisquer garantias ou . empréstimos devi
dos nà data de término e· n --valor de 
tais perdas exceder o .valor da reserva con
tra perdas na mesma data, o Estado em· 
questão pagará sob solicitação a qw<ntia 
pela qual o preço de reaquisição das ações 
teria sido reduzido,. se as perdas . tivessem 
sido levadas em conta quando o preço de 
reaquisição !o! determinado. Além disso, de 
acordo com ·o parãgra:ro 4 .elo art. 7.0 deste 
Convênio, o ex-memb:to permanecerá ~s
ponsável pelo· pagamento das subscrições 
não pagas, na medida em que teria sido 
exigido, se o bloqueio do capital tivesse 
ocorrido e o -vencimento tivesse sido ·efe
tuado quando o preço de reaquisição das 
ações foi estabelecido. 

4. Se o Banco encerrar as suas opera
ções em conseqüência do 'art .. 47 deste Con
vênio no prazo de seis meses da da ta de 
término, todos os direitos do Estado em 
questão serão determinados de acordo_ com 
os dispositivos dos arts. 47 a 49. 

1\R'I'IGO 4~ 
SuspensãO Temporária de oPeraÇões 

1. . Em caso de- emergência, a Diretorta 
podará suspender tempOrariamente as ope
rações relativas a novos empréstimos e ga
rantias. dependendo de oportunidade para 
c~mSidera~ão e ação pos.teriores por ·parte 
da Junt.~ de Governadores. 

ARTIGO 47 
Encerramento de Operações 

1. O-Banco -poderá encerrar as suas ope
rações relativas a novo.s erp.préstimos e ga
rantias através de uma decisão OOmada pela 
Junta de Governadores representandO: uma 
maioria dd número total de votos dos mem
bros, e incluindo uma maioria. do· número 
total de votos dos membros regionais .. 

2. Após esse_ ténniho, o Banco dará fim 
imediato a_ todas as suas atividades, exce
tuando as que forem necessárias para a 
realização, conservação, preservação orde
nada d::! seus ativo.s e liquidação de "uas 
obrigações. 

· 1\RTIIGO 48 
Obrigação dos Países-Membros e o 

Pagamento de Pedidos de Indenização 

1. No caso de encerramento das ope .. 
rações do- Banco, a obrigação dos -paises 
rn:embros pelas subscrições não integrall
zadas ao capi~al do Banco e.r.elativa à de
preciação de suas moedas _continuará até 
que todos os pedidos de pagamento por 
parte dos credoies, Incluindo pedidos con
·tingentes, tenham sido satisfeitos. 

2. Todos os credores 'detentores de· ti
tulas d!retos ser.ão pagos a través da utillza.
ção _do ativo do Banco e, posteriormente, 
atra:vés dos recursos resultantes da ch'a
mada de subscrições não integralizadas. 
Antes_ de efetuar quaisquer pagameiJ.tos aos 
credores detentores de titulas diretos, a 
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Di:tetõria tomará as medidas que julgar ne
cessârias para garanti r a distribuição "pro 
rata" entre os credores detentores de. títu
los direto,s. e con :ingentes. 

1\RTIOO 49 
Distribuição do Ativo 

1. No caso -ao encerram-ento das opera
çoes do Banco, nenhuma distribuição será 
efetuada aos membros por conta das suas 
subscrições_ ao capital do Banco até -que: 

1. Todas _as obrigações para com os cre
dores tenham 'Stid.o liquidadas ou proviQen
ciadas; -e-

!I. A Junta de Governadores tenha to
Il1aqo uma decisão no sentido de efetuar 
essa distribuição. Essa de_cis_ãn será, toma
da pela Junta.'com representação de uma 
maioria do número total dos votos · dos 
membros, incluindo maioria do número to
tal dos votos dos membroo regionais. 

2. Depois da tomada de decisão rela
tiva à distribuição, de· acordo ~om os 1m<" 
mos dO parágrafo anterior, a Diretoria, 
a tra vês dos votos de uma -maioria de dois 
terços, poderá e;fetuar distribuições suces-

- sivas do ativo do Banço aos paises mem
bros até complelar a distribuição de todo 
ó ll.'ivo. Essa distribuição estará sujeita à 
liquidação prévia de todas as dívidas dos 

--- ].)aises.:memhros relativas _ao Banco. 
. 3. Antes de qualquer distribuição de 

ativo, a Diretoria determinará a parcela 
proporcional de cada membro de acordo 
com a· proporç-ão entre a,s suas ações e o 
total de ações do Banco em circulação. 

4. A Diretoria determinará o valor do 
ativo a ser distribuído na data de distri
billção ·e, então, procederá -à distribuição 
da s~gui!lt_e maneira:_ 

a Uma quantia equivalente em valor à 
sua parcela proporcional do valor total a 
ser cllstribuido, será paga a cada país-mem
bro em suas· próprias obrigaçõ.es ou nas 
das suas agências oficiai·s ou sua& _entida
des legais d·entro do seu território e na me
dida que estiverem dispon!ve!s para distri
buição. 

b Qualquer saldo deVido a um pais
me~bro apó.s a efetivação do_ pagamento 
nos termos do subparágrafo anterior será
pago em sua moeda, na medida em que o 
Banco disponha dessa moeda e· até.. um va
Io~ equivalente ao citado saldo. 

c Qualquer saldo devido a um pais
membro após a efetivação do pagamento 
nos termos dos .subparágrafos a e b d-este 
parágrafo será pago em oui:o _ou em moe
da aceitável pelo pais-membro; na medida 
em que estiverem disponíveis no Banco e 
até um valor ~quivalente a:1:> citado Saldo. 

d. Qualquer ativo restante retido pelo 
Banco_ após a ·efetivação · dos _pagame_ntos 
aos países-membrO:$ de acordo com os_ sub
parágrafo.s a a c· deste parágráfo será dis
tribuído "pro rata" entre os paises-mem
brJlS. 

5~ Qualquer pais--membro que receber o 
ativo. distribuido pelo Banoo de acordo com 
o parágrafo anterior terá os mesmos di
reitos relativos a -esse a~ivo, que o Banco 
teve antes da sua distribUição. 

CAPíTULO VII 
Situação Jurídica, Imunidades, 

I&en_ções e Privilégios 

ARTIGO 51) 

Situação JurídiCa 

A fim de possibilitar o cumprimênto das 
funções _e da finalidade que lhe foram con
fiadas, d Banco po.s.su!rá plena persona-
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!idade ___ internacional. Para esses fins, po-
derá o Banco firmar acordos. com os Es
tados-membros e não-membros e outras 
organizações internacionais. Para esses 
mesmos fins, a situação jurldica, as imu
n!dad.es, as isenções e os privilégios deter
minados neste capitulo, serão reservados 
ao Banco no território de .cada pais-mem-

-bro. 

1\RTIGO 51 

Situação Jurídica nos Países-Membros 

No território de çad,a membro, o Banco 
possuirá plena personalidade juridica e, es
pecialmente, poderes: 

a. Para contratar; 

b. Para adquirir e dispor de bens imó
veis e móveis; ·e 

c. Para instituir procedimentos legais. 

A!RTIGO 52 

Procedimentos Jurídicos 

- 1. -6 Bari~co .será- imune a todas as for
IDas de processo legal, excetuando os casos 
que se originem dos seus poderes de con
tratar empréstimos. Neste caso, poderá ser 
processado .somente no tribunal de juris
dição competente no territóri9 de um paf.s.
membro em_que se situa a sede do Banco, 
ou no território de um Estado-membro ou 
não-membró em que um agente foi desig · 
nado para o fim. de aceitar serviço ou no
tificação de processo ou ein que títulos fo
ram emitidos ou garantidos. Entretanto, 
nenhum processo poderá ser interposto pe~ 
los países-membros ou por pessoas agindo 
em nome deles, ou possuindo pedidos de 
indenização dos paises-mem.bro~. 

2 . A propriedade e o a ti v o do Banco, 
qUalq_uer que seja a sua localização e in..
dependentemente do nome do possuidor, 
serão imunes a todas a,s formas de apreen
são. embargo ou -execução; antes da decla
ração- de sen~ença final contra o Banco. 

1\RTIGO 53 

Imunidade do Ativo e dos Arquivos 

1. ,A propriedade e o ativo do Banco, 
qualquer que seja a sua loealizáção e in
dependentemente do nome do pOssuidor, 
serão isentos de busca, requisição, confis

-co, expr_opriação ou qualquer outra torma 
de tomada ou execução de hipoteca por 
ação executiva ou legislativa. 

2. O~ .arquivos do Banco e, em geral, 
todos os documentos que lhe pertencem ou 
por ele sejam retidos .serão invioláveis, 
qualquer que s-eja a sua localização. 

1\RTIOO 54 
Isenção de Restrições sobre o Ativo 

Todas as propriedades e outros ativos do 
Banco- serão 1-~e_nto$ de restrições, regula
men:Os, controles -e moratória de qualquer 
na t1,1re:za, na ·medida em ·que for neces
sário de_ maneirá a permitir o cumprimen
to das funções e da· finalidade do Banco, 
e sujeito aos dispositivos deste Convênio. 

1\RTIOO 55 
Franquias na~ Comunicações 

Cada país-membro cOncederá às comu
nicações oficiais do Banco as- mesmas 
franquias que c:oncede às co:t,riunicaçõe.s: ofi

-- ciais dos demrus países-membros. 

-JIRTIOO 56 

Imunidades e Privilégios do Pessoal 

"rQdos os governadores,· diretores, suplen
tes, funcionários e empregados do Banco 
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bem como os peritos e ~nsultores que exe
cutam funções ·em-nome do Banco: 

i. Serão imunes a -proceSso Ju-dlci:il re
lativo à.s funções de caráter oficial, por eles 
executadas; 

ii. Onde não forem- cidadãos: locais, ser
lhes-ão concedidas as mesmas imunidades 
de restrições relativas à imigração, das 
exigências de registro de estrangeiros e das 
obrigações de serviço militar, e os paises
membros lhe·s concederão as mesmas- faci
lidades relativas aos regulamen.os cam
biais que concedem aos -representantes, 
funcionários e empreg·ados a nível compa
rável ao dos outros membros; e 

iii. Receberão o mesmO tratariiento re
lativo à.s facilidades de viagem que os pai
.5B'S membros concedem aos. representantes, 
funcionáxios e empregados de nivel com
parável ao de outros países-membTos. 

ARTrGO 57 

Isenção Tributária 

1. O Baneo, suas propriedades outros 
ativos, a sua rend~ ~ _as suas operações e 
transações serão is€ntas de quaisquer tri
butos e de todas as taxas alfandegárias. O 
Banco também- será. i::;ento de qualquer 
obrigação relativa ao_ pagamento, retenção 
ou arrecadação de qualquer imposto ou 
taxa. 

2. Nenhum imposto será cobrado sobre 
a remuneração _paga pelo Banco aos seus 
diretores, suplentes~ funcionários ou qual
quer pessoal profissional do Banco. 

3. Nenhum imposto serii cobrado con
tra quaJquer obrigação ou título emitido 
pelo Banco, incluindo quaisquer dividen
dos ou juros sobre os mesmos, indepe_nden-
temente do possuidor: -

i. Que discrimine contra tal obrigação 
ou título uilicamente devido ao fa~ de ter 
sido emitido pelo Bànco; ou 

ii. Se o único fuiidilriiento jurisdlcfõnal 
para tal tributo seja o lugar ou a moed3 
em que seja emitido, em que seja pagável 
ou pago, ou a localização de qualquer es
critório ou outras dependências· mantidas 
pelo Banco. · 

4. Nenhum imposto de qualquer espé
cie será cobrado .sobre qualquer _obrigação 
ou título garantido p-elo Banco incluindo 
quaisquer dividendos ou juros sobre os 
mesmos, independentemente do_ possuidor: 

i. Que discrimine contra tal obrigação 
ou :itulo unicamente devido ao fato de ter 
sido emitido pelo Banco; ou 

!L Se o único fundamento jurisdicional 
para tal tributo consistir na localizacão de 
quaJquer esccr!tório ou outras ·dependên-
cias mantidas pelo Bancõ. - - -

ARTIGO 58 
Notificação dC Implei.Uentação 

Cada pais-membro informará pronta
mente ao Banoo das ações específi_cas to
madas a fim de efet!var os dispositivos des
te -capitulo no seu território. 

ARTIGO 59 
Aplicação de Imunidades, Isenções 

e Privilégios 
As imunidades, isenções e os privilégios 

!determinados neste capítulo são concedi
dos no interesse do Banco. Na medida e em 
condições: a determinar. a Diretorta poderá 
renunciar às imunidades e às isenções de
terminadas nos arts. 52, 54, 56 e 57 deste 
convênio nos casos-- em que, na sua opi
nião, tal ação seria do interesse do Banco. 

DI_ÃRIODO C(J.NGRESSO NACIONAL (Se~~o II) 

- O -Presidene terá o direito e a obrigação 
de _renunciar à imunidade de qualquer fun
cionário do Banco nos casos em que, na 
süa opinião, tal imunidade ii;npedirá o cur
so_ da justiça e em que a renúncia da imu
nidade não prejudicaria os interesses do 
Banco-. · - - · -

CAPíTULO vn· 
Emendas, Interpretação e Arbritagem 

ARTIGO 60 
Emendas 

1. Qualquer proposta relativa à intro
dução de modificações neste Convênio, que 

- se origine de um: país-membro, de _um go
vernador ou da Diretoria, será comunica
da- ao Presidente da Junta de Governado
res, que apresentará a- emenda proposta à 
.Tunta. Se a __ emenda proposta _for aprova
da pela Junta, o Banco, atraV"és de carta
circular ou telegrama, indagará aos países
membros quanto à aceitação ou não da 
emenda proposta. Quando dois terços dos 
pa:i.ses-membros, -representando três quar
tos do núm·ero tota1 de votos dos países
membros Incluindo do!,!; terços dos paises
membros regionais representando trê.s 
quartos do númer.o total de votos dos· pai

-ses-membros regionais, tiverem aceito a 
emenda proposta, o ~anco notificará o fato 
através de comunicação formal aos países 
membros. -

2. Nãó obstante o parágrafo 1 deste 
artlgx>, as maiorias de votação determinadas 
nos dispositivos do artigo 3 poderão ser mo
dificadas somente através das maiorias de
terminadas no mesmo artigo. 

3. Não obstante o parágrafo 1 deste ar
tigo, exige-se a aceitação de todos os paises

-- membros para qualquer emenda que mo
diftque: 

i. o direito assegurado pe1o parágrafo 2 
do art. 6.0 deste convênio; 

11. A limitação rel!'tiva à obrigação de 
acordo com os dispositivos do parágrafo 5 
daquele artigo; e · 

iii. O direi to- de retirada do Ban_oo de 
-acoid<O com ·us dispositivos do ·art. 43 deste 
Convênio. 

4. As emendas entrarão em vigor para 
todos_ os países-membros três meses após a 
data da comunicação formal de acordô com 
os termos do parágrafo 1 deste artigo a não 
ser que -a Junta de Governadores especifi
que periodo diferente. 

5. Não .obstan.te os dispositivos do pará
grafo 1- deste artigo, no prazo máximo de 
três anos após a -entrada em vigor deste 
Convêriio e à luz .da experiência do BanCo, 
a regra segundo a qual cada pais-membro 
deveria ter um v·oto, .será examinada p,ela 
Junta de Governadores· oü durante uma 
reuiúão dos_ Chefes de. Estado dos paises
membros, de acordo com as condições acei
tas na adoção deste Convênio. 

ARTKlO 61 
In~rpretação 

1. Os textos deste Convênio nos idiomas 
inglês e -francês serão consideradoS igual

. mente autênticos. 
2. QuaJquer questão quanto à interpre

-~tação- dos· dispositivos deste . Oonvênio que 
surgir entre qualquer paí.s-membro ·e o 
Banco -ou entre quaisquer países-membros 
do Ba:hco será submetida à Diretoria para a 

-sua decisão. Se não houver nenhum "diretot 
da meSma naclonalidaáe do país-membro 
diretamente afetado pela ·questão em con
sideração, este perá direito à representação 
dlreta na reunião da Diretorla. Esse direito 
à. representação serã -regulamentado p~la 
Junta de Go-vernadores. 
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3. Em qua,lquer caso em que a Diretorla 
tome uma. deiclsão conforme os termos do 
paragrafo 2 deste àrtlJ?JO, qualquer pais
membro poderá exigir que a questiio seja 
submetida à Junta de Governadores, cuja 
decisão será solicitada no prazo máxim-o de 
três meses. e de aoor:do com mn procedi .. 
mente a ser estabe"ecldo com base no pará
grafo 3 do artigo 31 deste Convênio. A de
cisão da Junta de Governadores sérá ina
pelável. 

ARTI'GO 62 
Arbitragem 

No caso ·de uma dispUta entre o Banca· e o 
governo -de um Estado que já cessou de ser 
pais-membro do Banco ou entre o Banco e 
qualquer país-membro por ocasião do en
cerramento das operações _do Banco, e.ssa 
illsputa será submetida à arbitragem de um 
41bunal composto de três árbitros. Um dos 
árbitros_seJ;:á designado pelo Banco, um ou .. 
tro pelo governo do Estado em questão, e o 
tereeiró árbitro, a não ser que se decida em 
·contrário por mútuo acorcLo entre as partes, 
será designado· por Ull\a outra autoridade 
determinada nos regulamentos adotados 
pela Junta de. Governadores. O terceiro ár
bitro terá plenos poderes para resolver 
quaisquer questões d·e procedimento quando 

- as partes não conseguirem chegar a um 
acordo relativo a- esses procedimentos. 

CAPt'I'UU:.O IX 

Disposições Finais 
A!a'I'IGO 63 

Assinatura e Depósito 

1. Este Conyên!o, depositado com o Se
cretário-Geral das Nações Unidas (aqui de
signado ~~Depositário"), permanecerá aber
to até 31 de dezembro de 1963 à.s assinatu
ras dos g-avernos dos Estados eujos nomes 
estão incluidos no Anexo A deste Governo. 

2. O Depositário remeterá ~óp!as auten
ticadas deste Convênio a todos os signatá
rios. 

ARTIGO 64 
Ratificação, Aceite, Acesso 

e Admissão de Países 

.1. a) Este Convênio estará suj elto à ra
tificação ou ao arceite signatários. A:té 1.0 de 
julho ele 1965, os Instrumentos de ratifica
ção ou aceite serão· depositados com o De
positário pelos governos signatários. O 
Depositário informará aos outros. signatá
rios de ~ada depósito e da data do mesmo. 

b) Um Estado ~ujo instrumento de rati
ficação ou aceite for depositado antes da 
d.a.ta de en.trada em vigor deste Convênio, 
tornar-se-á pais-membro do Banccf riaque
lR. data. Qualquer outro signatário, após o 
cumprimento dos dispositivos do parágrafo 
anterior tornar-se-á país-membro do Ban
co na da-ta em qUe o seu instrumento de 
ratificação ou aceite for depositado. 

2. Os Estados regionais que nãó adqui
rirem a q:ualidade de país-membro do Banco 
de acordO com os termos do parágrafo 1 
deste artigo, poderão tornar-se países
membros - após a entrada em vigor deste 
Convênio - através de acesso à qua"idade 
de pais-membro de acordo com os termos 
a Serem determinados pela Jt.m.ta de Go
vernadores. Na data designaçia pela Junta 
de Governadores ou antes d'a mesma, o go-. 
verno desse Estado apresentará um instru
mento de a-cesso ao Depositário, que infor
mará ao Banco e às partes deste Con vénia, 
do depósito e da data do mesmo. Efetuado 
o d-epósito o Estado se tornará pais-membro 
do Banc_o na data determinada. 

3. Ao depositar o seu Instrumento de 
ratilfieação ou aceite, um país-membro po
derá declarar que reserva para si e para as 
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suas sul;idivisões politiC_as o direito de .tri
butar os salários e proventos pagos pelo 
Banco aos cidadãos QU residentes daquele 
pal.s-membro. 

ARTIGO 65 

Entrada em Vigor 

Este com"ênio entrará em ·vigor apó.s o 
c!epó.sito dos instrumentos de ratificação ou 
aceite de doze governos signatários c1.;1jas 
subscrições iniciais - estipuladas no Anexo 
A deste· convênio -L totaJ.izem não menos 
do que sessenta e cinoo por cento do capital 
autorizado do Banco (1), mas não vigorarã 
antes de 1.o de janeiro de 1964, confonne __ 
os dispositivos deste artigo. 

.A.RTIGO 66 

Início de Operações 
1. Com a entrada em vig<>r deste Con

vênio, cada pais-membro designará um go-
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vernador e o fideicomis.sário, designado para 
esse fim e~ para os efeitos do parágrafo 5 
do artigo 7.0 de~te Convênio convo_ç_a,rá a. 
primeira reunião da Jti:hta de GoVernadores. 

2. Na sua primeira reunião, a Junta de 
Governadores: 

a) elegerã os nove dlre:tor:e.s do Banco de 
aeord<> com o parágrrefo 1 do artigo 33 deste 
COnvênio; e 

b) tomará as medidas necessárias para a 
determinação da data em que o Banco ini
ciará as suas operações. 

3. -o-Banco informará aos paises-rp.em
bros da data do inicio das suas opera.çoes. 

· Cone!úído em Cartum no quarto dla de 
agosto_ de mil novecentos ·e-sessenta' e t:r;~~ 
numa via única nos idiomas inglês e fran-
cês. -

ANEXO A - SUBSCRIÇõES INICIAIS AO CAPITAL AUTORIZADO DO BANCO 

1 
2 
3 
4 
5· 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

.23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Pai.s 
Membro 

Alto Volta 
Argélia 
Burundi 
Camarões 
Chad<! 
Congo· (Brazzaville) 
Cong<> (Leop<>ldvl!le) 
Costa do Marfl_m 
Daomé 
Etiópia 
Gabão 
Gana 
Guiné 
Libéria 
Libla 
Madagascar 
Mali 
Marrocos 
Maurítània 
Níger.-
Nigéria 
Quênia 
Repub-lica centro-Africana 
República Aral>e Uruda (Egito) 
Ruanda 
Senegal 
serra Leoa 
Somá1ia 
Sudão 
Tanganica 
Togo 
Tunísia 
Uganda 

ANEXO B 
ELEIÇAO DOS DIRETOB.ES 

1. O Voto lndivi.sível 

Na eleição dos diretores, cada governador 
dará todos os votos do .pair;-membro que ele 
representa- a uma única pessoa. 

(1) Entende-se que as palavras- "capltal autorizado 
do Banco•• se referem a.o capital autorizado do 
Be.neo equivalente a: ~11,2 mUhões de unidades 
de conta, o que corresponde ao número inicial 
agregado de ac;;ões a serem subscritas pelos Es
tados que queiram adquirl,r a qualidade de pars
membro de acordo com o _parágra_:ro _t do :ll'l'tt~ 

~~cr~~:S~e~tl~~n~~ -cv;:iss~ ~~~zi~~~ d~ 
Nações Unidas para a A!rtca c:tuanto ~ tnterpre~ 
taç§.o do artigo 65 do (lQnvênio que cria: o 
Banco Mrica:áo de Desenvolvimento, anexado 'à 
Ata Final da Conferência. 

Subscrição 
AÇões Ações Total (em 

:Realizadas Exigíveis milhões de 
unidades 
de conta) 

65 65 1,30 
1.225 1.225 24,5() 

60 60 1,20 
200 200 -4,0() 

80 80 1,60 
75 75 1,50 

650 650 13,iJO 
'300 300 6,00 
- 70 70 1.40 
515 515 10_30 
65 65 _1,30 

640 640 12,80' 
125 125 2,50 
130 130 2,60 

95 95. 1,90 
26'0 260 . 5,20 
115 115 2,30-
755 755 15,1() 

55 55 1,10 
8(f 8() 1,60 

1.205 1.205 2410 
300 300 li,tJO 

,50 50 ·1.QO 
1.500 1.500 30,00 

60 60 1,20 
275 275 5,60 
105 105 2,10 
110 110 2,20 
505 505 10,10 
265 265 5,30 

50 50 1,00 .. 
345 345 6,90 
230 230 4,60 

2. Os Diret>ores Regionais 

a.. As doze pessoas que receberem o m.ai_pr 
número de vo~ dos governadores que re
presentem os pai.ses-membros regionai.s s<>
rãõ eleitos_ diretor~,__ màs ne~uma _pessoa 
que receber menos dó qUe_ olto por cento 
do. total do número de ve>tos dos pai.ses
membros regionais .será considerada. elei.ta. 

b. Se doze pessoas não forem elei~a.s no 
primeiro escrutínio, ·um segundo escrutinio 
será realizado em que a pessoa que recebeu 
o menor número- de_ votos nei escrutínio an
terior será inelegível e em que os votos se
rão dados somente pelos: 

(1) Governadores que votaram no escru
tlní<> antenor numa pessoa que não foi elei
ta; e 
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(li) Governadores cujos votos por uma 
pessoa que foi eleita, forem julgados, de 
acordo coni o parágrafo 2 (c) deste anexo, 
responsáveis pela elevação dos votos dados 
àque'a pessoa além de dez por cento do 
número total de votos das pai.ses-membros 
regionais. -

c. (i) Na determlnaçã<> dos votoe de um 
governador _responsã veis . pela eleva\:ão do 
número · total de _ votoe dados a qualquer 
pesooa além de dez por cento, os dez por 
cento_ serão julgados de forma a incluir, 
em primeiro lugar, os votos dados pelo go
vernador q:ue deu o maior número. de votos 
àquela; pessoa e, então, em ordem decr_es
cente, os votos dados por cada governadot 
que deu o próximo número mais alto de 
votos até alcançar_ dez por cento. 

(li) Qualquer governador cuja parcela de 
votos tiver que ser contada' a fim de elevar 
o total ile votoe dadoo a qualquer pesoa além 
de oito por cento, será considerado como 
tend9 dado todos os sem; votos àque 1 a pes
.soa, mesmo se o número total de votos da
dos àquela pessoa dessa forma exceda dez 
por cento. 

d. Se~ após o segundo e.serutinio, doze 
pessoas· não forem eleitas, e.scrutinios pos
teriores serão realizados de acordo com os 
,princípios ~stabelecidos neste anexo, com 
a condição de que, após a eleição de doze 
pessDM, a déeima-segllnda poderá ser elei
ta por uma simples maioria dos ·votos res
tantes não obstante os di.spositlvos do pa
rágrafo 2 (a) deste anexo. Todos os votoe 
restantes serão considerados como parte da. 
elelção do décimo segundo' dlretor, 

3. Diretores NãO-Regionais 

a.. Ã.s seis pessoaS que rec-eberem o núme
r-o mai-or d.qs votos· dos governadores que 
representem os países-membros. não-regio
nais serão eleitos diretores, mas nenhuma 
pessoa que receber menos do que catorze 
por_ cento do número total de votoe dos 
membros não-reiionafs será considerada 
eleita. 

b. Se oois pessoas não forem eleitas no 
primeiro escrutini<>, um segundo escrutinlo 
serfo, teali.z_ado em que a- pessoa Q._ue recebeu 
o m~nor número de votos no escrut!nio an
terior· será inelegível e em que os votos se~ 
rão· dados somente pe1os: 

(i) Governadores que .votaram no escru
t!nJo anteilor numa pessoa que não foi elei
ta; e 

(ii)_ Governadores cujos votos por uma 
pessoa que foi ·eleita forem julgadoo, de 
'acordo com .o parágrafo 3 {c) deste anexo, 

--responsáveis ·pela elevação dos votos da
dos àquela pessoa, além de dezenove por 
cento do número total de votos dos patsesc 
membros não-regionais. 

c. (i) Na determinação. dos ve>tos de um 
gov'emador responsáveis- pel;a. elevação do 
número· total de votos dados a · qualque_r 
pessoa, além de dezenove por cento, os de
zenove· por ~to serão julgados de forma 
a mc)ulr, ~>m ·pnmeiro_lugar, os votos da
dos pelo governador que deu o maior núme .. 
ro de voto·s àquela pes.soa e, então, em or
dem decrescente os votos dados por cada 
governador que deu o próximo número mais 
alto de. votoe. até a~cançar dezenove por 
cento. 

-(flí"QualqUI'r governador cuja parcela de 
votos_ tiver que ser contada a fim de elevar 
o total--de- votoe dados. a qualquer .pessoa 
além de catorze por cento será considerado 
como tendo dado .todos oo oou.s ·votos àquela 
pesoo"- mesmo oo o número total de votoe 
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dados àquela pessoa dessa forma exceda de
zenove por een to. 

d. Se após o segundo escrutínio, ,seis pes
soas não forem -eleitas, escrutínios posterio ... 
res serão realizados -de ,acordo oom os prin
cípios· estabeleciclDs neste anexo, com a con
dição de que, após a . eleição de cinco pes
soas, a sexta poderá se"r eleita prir uma sim
ples maioria dos· vot:o.s restantes, não obs
tante os dispositivos do parágrafo 3 (a) 
deste anexo. Todos bS votos restantes serão 
considerados como parte da eleição do sexto 
diretor. 

(Às Comissões de Relaçôes Exteriores e de EConomia.} 

PARECERES 
Da Comissão de Redação 

PARECER N• 504, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9-256, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~ 256, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Montes Claros (MO) a elevar em Cr$ 
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito 
mil cruzeiros) o montante de sUa dívida consolidada in~ 
terna. 

Sala das Comissões, 3 ddunho de 1983.- l.omanto 
Júnior, President~ - Sald1111ha Derzi, Relator- José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 504. DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 256, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do_ art. 4~-incisO-- V L.- da---Consütuição, --C---eu-,-
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Cla~ 
ros, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 q b a Prefeitura--MumcrpaídCMontéS-Cl3.roS, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada ern Cr$ 209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, 
cento e oito mil cruzeiros), correspondentes a 200.00 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqUenta 
e quatro centavos), vigente ern julho/81, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao 
Banco de Crédito Real de Minas Gerãis S.A., este nà 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional de 
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura urbana e comllnitãdã de natureza emi~ 
nentemente social, em áreás daquele Município, obedeci
das as c_ondições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 505, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9118, 
de 1974 (nq 914/79, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador J6sé Lins 

A Comissão apresenta a··redação final do Projeto" de 
Lei do Senado n9 118, de 1974 (n9, 914/79, na Câmara 

DI~RIO DO CÇ>NGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dos DeputadOS), Q.ue define os crimes de responsa.bílida
de do Governador e dos Secretários do Governo do Dis
trito Federal, e dá outras providências, com as emendas 
daquela Casa. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 505, DE 1983 

Redaçil.o final do Projeto de Lei do Senado n9 118, 
de 1974 (n9 914/79, na Câmara dos Deputados). De~ 
fine os crimes de responsabilidade do Governador do 
Distrito Federal, dos Gol'ern8:d0res dos Territórios 
Federais e de seus respectivos Secretários, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacionãt decreta: 

Art. 19 São crimes d-e responsabilidade do Governa
dor do Distrito Federal ou de seus Secretários, quando 
por eles praticados, os definidos na Lei n<1 1.079, de 10 de 
abril de 1950, ou ainda quando siillplesmc!nte tentãdos. 

Art. 29 é facultado a qualquer cidadão denunciar o 
GoVernadOr ou Secretârio do Governo do Distrito Fêde
ral perante o Senado Federal. 

Art. 39 Recebida pelo Presidente do Senado Fede
ral, a denónci<i, devidamente acompanhada dos elemen
tos que a comprovem, ou da declaração de impossibili
dade de apresentá-los, mas com a indicação do_local em 
que possam ser encontrados, será remetida à Comissão 
de Constituição e Justiça e à"s que deVam- exarliinar-lhe o 
mérito, depois do que o Senado Federal, por maioria ab
soluta, poderá decre!ar a procedência da acusação e a 
conseqüente suspensão do Governador de suas funções. 

Art. 49 Declarada a procedência da acusação e sus
pensão do Governador, a Comissão Especial, constituí
da por 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, presidida pelo Presidente do Trí
bunai à e Justiça à o Dísirito Íiederai, no prazo improrro
gável de 90 (noveiita) dias, coÍlcluirá pela condenação, 
_ou não do Governador à perda do cargo, com inabili
tação até 5 (cinco) anos para o ex.ercíc'io de qualquer 
função política, sem prejuízo da ação da justiça comum. 

Art. 59 O Governador dc.fDistrito Federal e os Se
cretários do Governo, nos crimes conexos com os Oaque
le, responderão, até 2 (dois) anos após haverem deixado 
o cargo, pelos atas que, consumados ou tentados, a lei 
considere crime de responsabilidade praticados no 
exercício da função pública. 

§ 19 Aplica-se o disposto neste artigo aos dirigentes 
-de autarquias, órgãos e entidades do complexo adminis-
trativo do Distrito Federal. -

~- 29 Na hipótese do parágrafo anterior, a denúncia, 
a acusação e o julgamento se farão de acordo com a nor
ma do processo administrativo, pelo órgão competente. 

Art. 69 As disposições da presente Lei aplicam-se 
aos Governadores e Secretários dos Terrítódos Fedei-ais. 

Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

_ Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECERES N•S 506 E 507, DE 1983 

Sobre os Projetas de Lei do Senado n9s 118, de 
1980, que "altera a redação do artigo II da Consoli
dação das Leis do Trabalho, par~ que ~ prescrição 
bienal-seja contada a partir da cessação do contrato 
de trabalho"; e 126, de 1980, que '"acrescenta pará
grafo único ao artigo II da Consolidação das Leis do 
Trabalho". 

PARECER N• 506, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Passamos a examinar, nesta Comissão, os ProjetOS de 
Lei do Senado n9s 118 /80 e 126/80, apresentados, res-
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pectívamente, pelos nobres Senadores Humberto Lucena 
e Henrique Santillo. 

As proposições tramitam em conjunto, por versarem o 
mesmo assunto, atendida sugestão do Parecer de fls., 
aprovado por esta Comissão. · 

Em ambos os Projetas, pleiteia-se, através de modifi
cação proposta ao art. II da CLT, que a prescrição"
que se conta, pela legislação vigente, a partir da aqui
sição do direito - passa a ter início somente após a ces
sação do contrato de trabalho. 

No meu Parecer preliminar, tive a oportunidade de re
gistrar a seguinte observação, relativa ao PLS n9 118(80. 

"O mérito de tal iniciativa é de interesse público, 
pois torna efetivo o reclamatório de direitos lesados 
que o empregado, enquanto permanece sob as or
dens do empregador que o lesou, geralmente não 

- tem condições de formalizar. 
o-próprio legiSlad~r já reconheceu a evidência 

dessa reã.lidade social, ao determinar em relação ao 
tr3.bàlhador regidO pelO Estatuto do Trabalhador 
Rural, que o prazo da prescrição bienal dos seus di
reitos comece a ser contado a partir da cessação de 
seu contrato de trabalho. E é precisamente isto o 
que reivindica o projeto para os celetistas. '_' 

Os Projetas sob exame, a meu ver, são constitucionais 
e jUrídicos. Prefiro, porém o de n~ 118/80, não somente 
por sua precedência, mas, especialmente, por motivos de 
têcnica legislativa, jã que alcança seu objetivo com a 
nova redação que ofeiece ao art. 11 da CLT, enquanto o 
segundo acrescenta um parãgrafo único ao citado díspo
sítivO; ampliando· desnecessarimente as já longas dispo
sições da Consolidação. 
- ISto posto, opino pela aprovação do PLS n9 118/80, 

dando pela prejudicialidade do PLS n9 126/80. 
Sala das Comissões,-18 de agosto de 1982.- Aloysfo 

Chaves, Presidente - Raimundo Parente, Relator -
Jçi5.3- C:lmon-- Lenoii Va;gli:>- Meüdes Cimale- Al
mir Pinto- Martins Filho- Aderbal Jurema- Bernar~ 

dino Viana. 

PARECER N• 507, DE 1983 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Helvidio Nunes 

No dia 28 de agosto de 1980, o ilustre Senador Hum
berto Lucena apresentou à Casa projeto de lei, que rece
beu o n9 118j80, acompanhado de lúcida justificação, 
que visava a modificar a redação do art. 11 da Cons-oli
dação das Leis do Trabalho (Dec.~lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943). 

Para facilitar a compreensão da matéria, começo por 
transcrever os textos em vigor e proposto. 

Texto_ vigente: 

"Art. 11. Não havendo disposição especial em 
contrãrio nesta Consolidação, prescreve em dois 
anos o direito de pleitear a reparação de qualquer 
ato infrigente de dispositivo nela contido." 

Redação proposta: 

"Art. 11. Prescreve em 2 (dois) anos contados 
da cessação do contrato de trabalho, o direito de 
pleitear a reparação de qualquer dano resutlante de 
ato infrigente de dispositivos desta Cosolidação". 

2. Apreciando a proposição, o então Senador Leite 
Chaves produziu o parecer de fls., aprQvado à unanimi
dade na reunião realizada em 15 de outubro de 1980, no 
qual, à vista do disposto nos arts. 282 a 284 do Regimen
to Interno, pediu que o projeto de autoria do Senador 
paraibano tivesse tramitação conjunta ao de assunto 
idêntico Oferecido, na mesma época, pelo Senador Hen
rique Santillo, de n9 126/80. 
"· 3: Autorizada a providência requerida, dois anos de-
pois, iSto é, no dia 18 de agosto de 1982, a Comissão de 
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Constituição e Justiça aprovou, sme voto divergente, o 
parecer da lavra do ilustre Senador Raimundo Parente, 
do qual extraio a parte conclusiva: 
.. "Os PrOjetas sOO-exame, a meu ver, são constituciQ

nais e jurídicos. Prefiro, porém, o de nl' 118{80, não so
mente por sua precedência, mas, especialmente, por mo
tivos de técnica legislativa, jã que alcança seu objetivo 
com a nova redação que oferece ao art. II da CLT, en
quanto o segundo acrescenta um parágrafo único ao ci
tado_ dispositivo, ampliando desnecessariamente as jã 
longas disposições da Consolidação." 

4. Ambos__ os projetas pretendem que seja contado do 
dia da cessação do contrato de trabalho o prazo de pres
crição bienal do direito, através do acréscimo -de pará
grafo ou de modificação- do texto. 

Como o Senador amazonense, também entendo que, 
louvadas irmamcnte as iniciativas, as preferências devem 
recair, pelas razões já apontadas, no Projeto de Lei n9 

118/80, do Senador Humberto Lucena. 

5. Em verdade, a matéria sob exame não fere a Cons
tituição, nem qualquer norma da sistemática jurídica vi
gente. Mas cabe a esta Comissão, também, examinar-lhe 
o mérito. 

Deixando de parte o· ensinamento daqueles que, na or
dem interna e na internacional, sustentam a imprescriti
bilidade dos direitos que defluem das relações de traba
lho, vez que o conjunto familiar participa-das repercus
sões do vínculo empregatício, certo é que o binômio 
empregador-empregado contempla, em geral, imensa de-' 
sigualdade de situações. 

Daí a própria razão da legislação trabalhista, que se 
tem por escopo maior a composição de conflitos, reco
nhece a fatalidade da disparidade de posições e, em de
corrência, cria complexo sistema de proteção da parte 
mais fiaca, mais vulnerável, mais carente.- o emprega-
do. 

6. EXistem pontos da CLT, entretanto, que ainda 
suscitam disCuSSões, a: fim de que se ajustem às necessi
dades sociais emergentes. 

'B o caso disciplinado no art. 11, de que cuida esta pro
posição. 

Com efeito, a prescrição do direito de reclamar contra 
violação da norma trabalhista ocorre em dois anos e 
através de tratos su.cessivos do decorrer do contrato. Em 
outras palavras, o momento inicial da contagem do pra
zo coincide com o_ d.a._infrigência da norma. b a orien
tação doutrinária adotada, na CLT, pelo legislador bra-
sileiro. -

Outro posicionamento doutrinário é o que esfã refleti
do na proposição em foco, que sustenta a necessidade e a 
conveniência de que o prazo bienal seja contado somente 
a partir da rescisão do vínculo empregatício. 

É certo que a prescrição dos direitos dos trabalhadores 
rurais, nos termos da Lei n~' 5.889, de8 de junho de 1973, 
ocorre após dois anos de cessação do contrato de traba
lho. 

Grande dúvida reside, porém, em saber se as con
dições que envolvem o trabalho e o trabalhador nascida
des, especialmente nos grandes centros, onde a cada ins
tante reclamatórias são levadas aos órgãos da Justiça 
espcializada, são as mesmas vividas pelo trabalhador ru
ral. 

7. Qualquer que seja a orientação, o problema foi 
suscitado, a dúvida foi ventilada. E à Comissão de Legis
lação Social cabe decidir sobre o acolhimento da orien
tação, mas compatível à realidade social. 

A propósição, entretanto, ainda· reclaffia modificação. 
f: que segundo a redação proposta, situações fmpóitari
tes que não estão abrigadas na CLT ficarão excluídis do 

·benefíciO que se pretende instituir. 

De minha parte, o parecer é pela tramitação do PLS n~' 
118/80, inclusive no que tange ao mérito, e pela prejudi
cialidade do PLS n~' 126/80, com a seguinte emenda. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

EMENDA N' 1-CLS 

O Art. II da CLT, a que se refere o art. 19 do Projeto 
de Lei do Senado n9 118/80, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

.. Art. 11. Prescreve em dois anos, contados da 
cessação do contrato de trabalho, o direito de plei
tear a reparação de qualquer dano resultante de ato 
infringente de dispositivo legal." 

Sala da Comissão, 26 de maio âe 19"83. __ - Jutahy 
Mgalhàes, Presidente - Helvídio Nunes, Relator- Eu
nice Michiles- Joio Calmon- Hélio Gueiros- Carlos 
Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Do Expe
diente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 
1983, que receberá emendas, perante a primeira comis
são a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões or
dinârias, nos termos do art. 141, II •. "b", do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- So_bre a .me· 
sa, expediente que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretãrio. 

E lida a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 260, DE 1983 

Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido 
à Comissão Especial criada pelo Requerimento n~' 

188, de 1983, destinada a estudar modificações ou a 
revogação da Lei n9 6.620, de 1978, que alterou o 
Decreto-lei n9 898, de 19M. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É prorrogado por 60 (sessenta) dias, 
nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, ·o prazo 
concedido à Comissão Especial criada pelo Requerimen
to 188, de 1983, destinada a estudar modificações ou a 
revogação da Lei n9 6.620, de 1978, que alterou o 
Decreto-Lei n' 898, de 1969. 

Sala _das Comissões. _3 de junho de 1983~--- Jutahy 
Magalhães - Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice 
Michil_es - Gaivão Modesto - Gabriel Hermes - Helví
dio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora 
-Martins Filho- Milton Cabral - Aderbal Jurema
Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Loudval Bap
tista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- João Calmon 
- Moacyr Dalla - Murilo Badaró- Jorge Bornhausen 

- - Dinarte Mariz - Nelsorl Carneiro - Otávio_ Caid!>.so. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O documen
to lido contém subscritores em número suficiente para 
conStítUir, desde logo, Resolução do Senado, nos termos 
do art. 170,, "a", do Regimento Interno. 

Será publicado para que produza os devidos efeitos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a me
sa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 113, DE 1983 

Disciplina o uso de caracteres nas publica~es 
obrigatórias. 

O Collgresso Nacional decreta: 

Art. (I' Ê obrigatório, nos anúncios feitos por exi
gência legal nos jornais, sejam editais, convocações, ba
lanços, citações e av~s~s. a utilização de um corpo sufi
cientemente legível, devendo o tipo de letra ser no míni
mo de corpo 6, de quaisquer famílias, e que o título des
sas publicações seja de tipo 12 ou maior, de qualquer 
família. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação 

A obrigatoriedade da publicação de determinados tre
chos, por parte de entidades oficiais ou privadas, é exi~ 
gência da maior importância para a informação dO 
público e para a própria validade dos a tos que as exigem. 

Acontece, no entanto, que alguns interessados buscam 
justamente os jornais de menor circulação, exatamente 
para dificultar aquela publicação que a lei exige. 

Temos visto anúncios de resultados de sorteio, de em
presas privadas publicados em corpo quatro e três, 
graças, à redução fotográfica, tornando-se o texto abso
lutamente ilegível, a menos que sejam usadas lupas, per
sistindo, porém, a diculdade, por defeito natural de_im
pressão, entre os quais o excesso ou falta de tinta. 

Os jornais usam, na quase totalidade, nos textos para 
leitura, os corpos de tipo sete e oito, nos entretítulos pelo 
menos o corpo dez e nos títulos geralmente de dezesseis a 
vinte e quatrO. 

Certos editais de convocação, divulgados em corpo 
quatro, resultam, quase sempre, na falta de números nas 
assembléias, desde que os interessados não cons_eguiram 
ler os seus objetivos. 

A exigência da publicidade deve cumprir-se de forma 
cabal, ou seja, para conhecimento de todos os letrados. 

Sala de Sessõ_es, 3 de junho de 1983. --NelSan Carnei
ro. 

(Às Comissões de Constítuição e Justiça e de Eco
nomia.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr. 1~'-Secretáiro. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 63, DE 1983 

(Da Comissão Diretora) 

·Cria a Categoria Funcional de Adjunto Legislativo 
e dá outras providências 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Ê criada, no Grupo-Atividades de Apoio Le
gislativo, Código SF-AL-NS-017, a Categoria Funcional 
de Adjunto Legislativo, intermediária entre a de Assis
tente Legísfaiivo e de Técnicc;> Legislativo. 

Paragrâfo único. Aos ocupantes da Categoria Fun
cional de _que trata este artigo são inerentes atívidades de 
~ível Superior, envolvendo a elaboração de estudos pre
liminares~ devidamente fundamentados, Pai-a instrução 
de matérias legislativas e administrativas, seus aspectos 
técnicos e legais; orientação e execução qualificada de ta
refas relacionadas com a manutenção dos diversos ban
cos de dadOs cjue compõem o Sistema de Informações do 
Senado Federal; atender às solicitações de pesquisas, 
operando os equipamentos utilizados no processo de au
tomatização de dados. 

Art. 29 Os valores das referências de vencimentos 
constantes do anexo que acompanha esta Resolução são 
os fixados para as correspondentes Referências da escala 
de Nível Superi-or (NS) constantes do anexo II da Lei n9 

6.908, de 1981, com os reajustes posteriores. 
Art. 39 A Classe Única da Categoria de Adjunto Le

gislativO -Serã provida mediante a transformação dos car
gos de Assistente Legislativo, dispensada, no Qr,imeiro 
provimento, a exigência de: escolaridade Superior. 

§ 19 A lotação da Categoria Funcional- Adjunto 
Legislativo será dada pelo número de Assistentes Legis
lativoS que a ela forem admitidos, por Ato da Comissão 
Diretora, que escalonará os servidores nas Referências 
da Classe Única, de cima parã. baixo, obedecidos os per
.centuais de 15%, 20%, 25% e 40%, da composição da Ca
tegoria de origem. 
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§ 29 No escalonamento de que trata o parãgrafo an
terior, te rã precedência na· classificação, sucessivarrieirte,--
o servidor que: 

a)- tiver ingressado na c_ategoria através de apro
vação em concurso interno; 

b) - tiver maior tempo na Categoiia; 
c)- tiver maior tempo de serviço no Senado Federal; 

d)- possuir melhc;'r escolaridade registrada nos as
sentamentos funcionais na data desta Resolução. 

ANEXO- (art. 2°) 

Grupo Categoria Funcional 

Atividade de Apoio Legislativo Adjunto Legislativo 

Justificação 

O presente projeto tem por ftnalidade corrigir parte 
das distorções acumuladas ao longo de quase dez anos 
desde a implantação, no Senado Federal, do Plano de 
Classificação de Cargos instituídos pela Lei n9 5.645, de 
1970 e será acompanhada por outras medidas com o 
mesmo objetivo. 

No final da Legislatura passada a Douta Comis_s_ão 
Diretora concluiu, em --urria de suas últiinas Reuniões 
Oridinârias, pela criação da Categoria de Adjunto Legis
lativo como corolário de providências análogas levadas a 
efeito naquele e em anos anteriores. 

Os servidores abrangidos constituem força de trabalho 
que a Administração deve prestígiar pela nãtureza indis
pensável da sua contribuição atravês do efetivo exercicio 
de funções burocráticas, essenciais para o bom d.e.Seffipe
nho das atividades dp- Legislativo. 

A categoria de que. s~o oriundos tem características 
peculiares, adquiridaS· com o advento da Resolução n9 
13, de 1975, que criou a classç:•c",,de nível superior e, 
posteriormente, com a Lei n9 6323, de 1976 que institui a 
Classe Especial, conseqüentemente também de nível su
perior, mas sem a retribuição correspondente. 

Tais medidas geraram rto passado, como no presente, 
a necessidade de se corrigir essa distorção que vem acar
retando uma evasão constante da referida Categoria 
para outras de hierarquia superior. 

Essas circunstâncias, aliadas a outras, criadas com a 
elevação de categorias de servidores de hierarquia infe
rior, equiparando a retribuição mas guardando as cãrac
terísticas das funções colocou em situação de desvanta~ 
gem aquela categoria uma vez que transformou as tare
fas burocráticas pouco convidativas em razão da sua bai
xa relevância em termos salariais. 

A solução encontrada, visando retirar _daquela catego
ria aqueles servidores e dar-lhes re01uneração condizente 
com o seu desempenho, vem atender ao interesse da Ad
ministração da Casa--que ora rePresetlf.-ãffi-õs e se traduz 
no projeto que oferecemos ao exãr(Le dos Nobres Paris. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente - Moacyr Dalla, 19-V ice-Presidente ,.....- Hen
rique Santillo, 19-Secretãriõ - Milton Cabral, 39-
Secretãrio - Raimundo Parente, 49-Secretãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto li
do, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre 
a mesa durante 3 (três) sessões a firn de recber emendas, 
após o que será despachado às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên· 
cia recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, o Avisei n9 l07-SP/83, de ·3o· de-maio; ellcãmi
nhando ao Congresso Nacional, de acordo com o dis
posto no art. 36, §59 do Decreto-lei n9 I99f61, cópia da 
.decisão tomada em 19 de maio último, por aquela Corte 
de contas, na qual faz recomendações às empresas de te-
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Art. 49 O preenchimento da Classe Especial far-se-â 
-nos- termos da legislação específica observando o limite 
de 30% dos ocupantes da Classe Onica. 

Art_. 59 Após o primeiro prOvimento e lotação, o in
gresso na Categoria- FunCional di Adjunto Legislativo 
obedecerâ às normas -e critérios seletivos contidos na ReM 
solução n9 146, de 1980. 

Art. 69 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 79 RevogamMse as disposições em contrário. 

Código Referência 

sp-.:._-Al-NSMOl7 ClasseEspeciai==NSMl8a 1 
Classe O nica= NS-14 a 17 

lecomunicações sobre a sustação da distribuição de lu
cros oriundos d~. "saldo credor de correção monetária". 

A ·matéria será encaminliada à Comissão de Finanças, 
para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores 
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador MH
ton Cabral. . 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

De 3 a 8 de maio último, visitei a RepUblica dà-China 
(Taiwan), mais conhecida no Brasil como Formosa. Fui 
a convite de seu Governo, através de S. Ex• Sr. Fu-Surig 
Chu, Ministro das Relações Exteriores, que desde janei~ 
ro me endereçara carta manifestando esse propósito. 

E do meu dever relatar neste plenário, mesmo abrevia
damente, as minhas observações, absolutamente isentas 
de qualquer preconceito político-ideológico, face à riva
lidade entre aquele pequeno país democrático e o da Re
pública Popular da China, o país continental de regime 
comunista. 

A fim de melhor posicionar estas observações, é preciM 
- so lembrar aos membros desta Casa que o Brasil deixou 

de ter relações diplomáticas com a República da China 
democrática, em 1974, e, desde então, passou a reconhe
cer como único representante da nação chinesa o Gover
no da República Popular da China comunista._A verda
de é que passamos, daí em diante, a ignorar oficialmente 

~a presença e a participação de Formosa no contexto in-
ternacional, adotando rígidas posições que não encon
_tram paralelo entre as destacadas nações do mundo oci

-dental, que igualmente cortaram seus conta tos diplomá
ticos com o referido país. 

Afmal, o que representa, hoje, a República da Chiria, 
a ilha de Taiwan, também chamada de Formosa pelos 
navegadores portugueses que a projetaram ao mundo, 
no Século XVI? Trata-se de uma área de 36.181 Km2

, 

_c_om uma população de 18 milhões de habitantes _(estima
tiva de 1981). A densidade populacional é das mais e1eM 
vadas: 503 pessoasfKm2

• Sua capital, Taipé, tradicional 
centro de cultura chinesa, conta com cerca de 2.300.000 
habitantes. 

Alguns dados ilustram a organização social e o poder 
ecónôinícO Criado em pouco mais de 30 anos, quando a 
ilha tornou-se um país livre, adquirindo sua identidade e 
emancipação. · 

De fa_!:o, a competência dos governadores permitiu, no 
curto período de 30 poucos anos, construir um saudável 
e próspero país, que causa admiração a. quem vai 
conhecê~lo. Praticamente sem recursos naturais, sem 
matériaS-primas de maior importância~ até_ mesmo com 
~eduzida área agricultável, o povo chinês de Formosa 
realizou notável façanha que não exagero em apontar 
como um exemplo às demais nações do Terceiro Mundo. 
Um país onde nós brasileiros temos muito o que apren-
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der, principalmente como fazer uma administração 
pública eficiente. 

Em 1981, a taxa de mortalidade cheg9u ao baixo nível 
de 4,8%. A taxa de_escoJãridade a 99,76%. Da força de 
tÍabalho de 6,8 milhões; cerca de 6,7 milhões estão em
pregados. Dentre cada 100 famílias, 99,0 dispunha de 
aparelho de tv; 96,0 tinha refrigerador; 75,4 subscreviam 
jornais; 86,8 possula telefone; 43,4 contava com aparelho 
de ar condicionado, e tão~somente 9,8 era proprietário 
de_ automóvel, o que mostra o peso do transporte coleti
vo, e rnenos uma fragilidade do poder aquisitivo. 

No campo económico, em janeiro de 1982, os números 
foram por demais expressivos: um comêrcío exterior de 
US$ 41,7 bilhões, tendo um saldo favorável de US.S 4,1 
ÕtlhOeS. As exportações alcançaram USS 23,4 bilhões 
contra as importações no montante de US.S 18,3. A ren
·aa.-pet-4pita estimada em US$ 2,234, com tendência de 
chegar ao final da década, em 1989, a USS 6,200. Anotei 
um fato impressionante neste particular: os 20% mais ri
ci:fs &àóti8.In, apenas, qua:tro vezes mais que os 20% mais 
pobres. A distribuição de renda se realiza de forma tal, 
que faz com que o regime democrâtico em Formosa seja 
um dos mais estáveis do :inundo. O povo que habita esta 
ilha verdadeiramente democrática já alcançou, depois do 
Japão, o mais alto padrão de vida do Este Asiático. 

As reservas monetárias de Fonnosa, em 1982, ultra
passaram a casa deis USS 12 bilhões. O PND aproximou
se dos US$ 40 bilhões. A taxa de crescimento da econo
mia esteve em torno de 6%. É preciso destacar que os ju
ros pará. êl'np-Téstimos ao comércio e à indústria varia de 
12 a 15%, e lá não há correção monetária. 

Os principaiS parceiros comerciais, em que- pese ao 
país não ter relações diplomáticas com as maiores forças 
da economia mundial, são, pela ordem de grandeza; exM 
portações da ordem de US$ 8 bilhões para os Estados 
Unidos e importações de quase US$ 5 bilhões; para o Ja
pão exportações de USS 2,5 bilhões e importações de 
quase US$ 6 bilhões; para a Alemanha Ocidental expor
tações de USS 1 bilhão e importações de US$ 700 mi
lhões. A participação brasileira- é insignificante. Em 
1982, Formosa exportou para o Brasil US$ 14,5 milhões 
e ímpórtou US$106,5 -milhÕes. As nossas vendas foram 
basicamente de aço e alumínio (US$ 39 milhões); mi
nério de ferro (US$ 36 milhões); cereais (US$ 8,9 mi
lhões); carne US$ 7,5 milhões; papel (US$ I milhão); 
produtos químicos e petroquímicos (USS 1,3 milhão); 
fios, cabos e produtos eletrônicos (US$ 6 milhões). 

Os investimentos estrangeiros na Ilha de Formosa 
pouca expressão têm no conjunto de sua economia. Ti
nham atingido, até 1981, cerca de USS 400 milhões, sen
do que o grosso das aplicações vieram nos últimos 15 
anos, após a implantação da Zona Livre de Kaohsiung. 

Aliãs, a realização _desta Zona Livre, nos moldes da 
que instalamos em Manaus, tem por base a moderna es
trutura portuária de Kaohsiung. Lá, estive visitando a 
sede da administração, e duas das principais indústrias 
implantadas: a China Steel, uma moderna e muito bem 
administrada Usina Siderúrgica, com a produção de 3,6 
milhões de t. ano, com mais de 100% de aproveitamento 
da capaciçiade instalada, utilizando apenas 7.000 empre
gados. Outro empreendimento gigantesco que visitei foi 
o- estaleiro da China Ship Building, QUe possui a 2' maior 
doca.:Seca· do muridõ, com 950 metros de comprimento, 
92 metros de largura, e 14 metros de profundidade. To
mei conhecimento na ocasião de que ali estavam sendo 
construídos 10 navios, e o estaleiro tinha encomendas 
que o ocupava inteiramente para os próximos 2 ano~. 

Ê importante assinalar que a Zona Livre de Kaoh
siung é tão bem organizada e administrada que em 1982, 
suas importações foram de USS 812 milhões e as expor
tações, deUS$ 1,6 bilhão. Um formidáve~ "superáVitniiM 
nanceiro, afOfa Q_ gan:&q_, "tecnológico", pois umas das 
Caiacterísticas dessa Zona Livre é a implantação de in
dústria de alto índice de tecnologia avançada, sobretudo 
no setor eletrônico. 

No caro.põ a-grícola, foi promovida a reforma agrária a 
partir de 1949, cujos resultados se mostraram espetacula-
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res, beneficiando quase toda a população rural, estimada 
em 4 milhões de habitantes. 

As áreas de terras registradas totalizam, hoje, 
1.642.994 hectares, ou seja, 46% da ârea total da flha. 
Em 1981, dos 900.000 ha cultivados, cerca de 500.000 ha 
eram de arroz, e 400.000 ha tidos como terras áridas, es
tavam em grande parte plantados com a cana-de-açucar, 
e em escala reduzida, com batata-doce, abacaxi, banana, 
etc ... O governo aSSegura juros subsidiados para aqui
sição de implementas, adubos, mas, quanto à produção, 
os juros são os normais de mercado, isto é, de 12 a 15% 
ao ano. Há programas de preço mlnimo, e os subsídios 
incidem sobre dois produtos: arroz e açúcar, Dos 
900.000 ha ocupados, cerca de 55% são irrigados. Fun
ciona um sistema de assistência técnica semelhante à 
nossa EMA TER. 

A partir de 1956, o governo deu início a um programa 
de reforma urbana, com a finalidade de otimizar o uso 
da terra. Para eliminar a especulação, impós uma políti
ca de impostos progressivos, com limitação da ârea por 
proprietário. Em Formosa, tanto no'interesse da refor
ma agrãria, como-na reforma urbana, o governo desa
propriou vastas áreas, a fim de criar condições mais fa
voráveis, sobretudo de rapidez no atendimento das ne
cessidades de curto_ prazo. A conseqüência direta dessa 
decisão é que 91% dos agricultores em Formosa são pro
prietários, e apenas 9% são arrelldatârios. Em 1981, a 
produção de arroz alcançou_ a 2,4 milhões de t. métricas, 
com elevada produtividade. Curioso é observar que 
53,0% do valor da produção é absorvido pelo custeio, daí 
a explicação do elevado padrão de vida alcançado no 
meio ruraL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes são alguns indica
dores da prosperidade atingida pelo povo da Ilha de For-_ 
mosa, fundamentada na ex_c~lente qualidade da adminis
tração pública. Este aspecto me chamou a atenção, desde 
os meus primeiroS-passos, nos cinco dias de visitas, 
quando, em cada entidade que me recebia, preliminar
mente me oferecia, numa exposição ilustrada das suas 
atividades, os resultados alcançados. E esses· resultados 
são verdadeiramente impressionantes. Para sintetizar, 
basta dizer que num território igual a 2/3 do nosso pe
queno Estado da Paraíba os 18 milhões de habitantes 
têm um comércio exterior e reservas cambiais maiores 
que as dos 120 milhões de braSileiros. Mas, expostos os 
números, vejamos a seguir outros aspectos essenciais de 
natureza política que possam interessar mais diretamen
te ao povo berasileiro. 

A ação política do governo da República da China se
gue doutrinariamente os ensinamentos do Dr. Sun Yat
Sen, conhecidos como os três PrincípiOs do Povo: o 
PrincípiO de Nacionalismo - um país livre, autónomo, 
dono de seu destino, e igua), "status" entre as nações do 
mundo; o Princíp-ío da Democracia---:- "tudo para o po
vo" deve ser o propósito da moderna administração 
pública, como também assegurar os direitos humanos, 
com responsabilidade; o Princípio do Bem-Estar - as 
condições de vida com base na igualdade de partiCi
pação, com harmonia, estabilidade, felicidade e prospe
ridade. 

O progresso desse pequenino país do Extremo Orierite 
tem merecido o respeito ç a admiração nos países mais 
adiantados, que souberam resistir às exigências da China 
Continental, de isolâ~lo inteiramente, atraVés da-f!xclusi
vidade nas relações diplomâticas. 

O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. MILTON CABRAL - Com inuitO prazer, 
nobre Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema - Eminente Senador Milton 
Cabral, congratulo-me com V. Ex• pela exposição que 
está fazendo da sua viagem à China Nacionalista ou Chi
na Insular- Formosa. Em verdade, temos poucas infor
mações desse país, que, a duras penas, vem mantendo 
sua independência nacional, tendo tão perto a velha Chi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

na, hoje comunista. V. Ex• faz uma exposiçãO objetiva, 
sem expressões_ laudatórias, dando-nos a impressão de 
que lhe causou profunda jmpressào o que viu lá. Nós do 
Brasil, país de quase 500 anos, mas ainda novo, temos 
que olhar para as experiências de um país como Formo
sa, porque essas experiências, não são irilpro-visadaS: Re
presentam, sem dúvida, uma herança histórica da China 
Continental. Trasladaram essa experiência histórica, que 
se transformou na moderna Formosa. Por isso é que ou
vimos com a maior atenção a exposição de V. Ex• Muito 
obrigado pela contribuição que V. Ex• estã trazendo, 
nesta tarde, aos nossos conhecimentos geopolíticos. 

O SR. MILTON CABRAL- Nobre Senador Ader
bal Jurema, inegavelmente o que vi em Formosa, sobre
tudo para quem sai do Nordeste brasileiro, é de causar 
espanto. 

-Formosa não tem prati'!amente nada em termos de 
matérias-primas e de recUrsos naturais mas tem uma po
pulação exageradamente grande num território tão pe
queno. Dispõe de 18 milhões de habitantes, ocupando 

- um território que corresponde a dois terços do tamanho 
do Estado da Paraíba. Não dispondo de recursos natu
rais, mas apelando exclusivamente para a competência 
profissioilal, para a boa organização da Administração 
pública, eles, em torno de trinta anos, conseguiram, atra
vés de reformas agrária, urbana e industrial, criar um re
lacionamento comercial com o mundo que atingiu, neste 
último ano, cifras como acabei de citar, acima das atingi
das pelo comércio exterior do Brasil: mais de 40 ,bilhões 
de dólares. 

O Sr. Aderbal Jurema ---Como-V. Ex• está falando 
sobre a China, gostaria de saber qual a correspondência 

- entre a ffióeda de Formosa e o dólar. 

O SR. MILTON CABRAL- São cerca de 40 dólares, 
eles chamam lá de dólares, de Formosa para um dólar 
americano. 

O Sr. Aderbal Jurema - Muito obrigado. 

O Sr. Helvídio Nunes - V. Ex~ permite um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Ouço com prazer o 
nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes - Nobre Senador Milton 
Cabral, pelos dados e pelas informa-ções preciosas que V. 
Ex• dá ao Senado na tarde de hoje, embora o caso de 
FoTmosa não possa ser transplantado inteiramente para 
o nosso País, chega-se à conclusão, entre outras, de que o 
problema brasileiro não é o da natalidade, porque um 
pafs~ cujo território é inferior a Par<iíba, mas com popu
lação aproximadamente seis vezes maior, é Um- país prós
pero, é um país de padrão de vida elevadíssimo, não há 

-cOmo fugir. O problema brasileiro, então, nãO --eStá Cm 
controlar a natalidade. Que diz V, Ex• sobre isso? 

O SR. l\ÚLTON-CABRAL- Nobre Senador HelVí: 
--- dia Nunes, essa colocação é realmente interessante. 

e: Preciso salientar que eu- vi enl -Formosa, unia ação 
governamental muito bem engendrada, que com 303nos 
de eficiência,-produziu estes resultados. Lamentavelmen
te, na nossa região do Nordeste, por exemplo, nós temos 
35_ milhões de _habitantes e os nossos indicadores 
econômico-sociais não chegam nem perto, não há termo 
de comparação, é de uma inferioridade brutal. Evidente
mente que o Nordeste, com sua Pobreza de números, é 
uma região rica de recursos naturais, extremamente rica
de recursos naturais, o que não acontete com Form_o_sa. 

O Sr. Almir Pinto- Chama-se população economica
mente produtiva. 

O SR. MILTON CABRAL- Então o apelo ao con
trole da natalidade no Brasil é, na minha opinião, diante 
de evidência de nós não sabermos_explorar os nossos re-
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cursos, jâ que a nossa população, em termos de densida
de, é ainda baixa, uma maneira de diminuir a pressão 
sobre a nossa capacidade de gerar recursos. 

O Brasil poderia levar muitos anos ainda sem apelar 
ao controle da natatidade. A rigor seria assim. Mas a 
verdade dos fatos, a realidade brasileira mostra que nós 
não_ podemos, hoje, desconhecer a necessidade de uma 
política demográfica, porque, lamentavelmente, nós ain
da não somos capazes de racionalizar adequadamente a 
exploração dos nossos recursos naturais, dada a imensa 
extensão do nosso território. Basta um dado: o Brasil 
tem cerca de 250 milhões de hectares ocupados na agri
cultura e tem mais 140 e tantos milhões de hectares a in
corporar à produção agrícola. Portanto, ê área aí para 
dar trabalho a milhões e milhões de brasileiros. Mas vol
tamos à estaca zero, é preciso competência, organização 
e trabalho para chegarmos a ter um resultado favorável. 

O Sr. Josê Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Ouço, -com prazer, o 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- A descrição que V. Ex• faz do que 
viu em Formosa está provocando um interessante deba
te. Veio à tona, por exemplo, o da população de Formo
sa em relação ao seu território, ·o problema da densidade 
demográfica. Por outro lado~ é importante analizar as 
causas da extraordinária transfOrmação econômiCa e-o 
decorrente bem-estar social conseguido em pouco mais 
de 30 anos pelo país. Eu queria trazer ao debate uma 
consideração que para mim é relevante. O desenvolvi
mento econômico e o bem-estar sOcial exigem- poupança, 
pois milagre não-existe. Ora, a transformação econômica 
e social de Formosa não foi feita só com poupanças in
ternas. V. Ex• sabe da ajuda que Formosa recebeu dos 
países industrializados, princípalmente dos Estados Uni
dos. Nesses ÓIÚ~os anos, nobre Senador, os pa[ses que 
conseguiram realmente apresentar uma evolução favorâ
vel como Formosa foram aqueles que tiveram ajudas ex
ternas maciças. Depois da guerra, a Alemanha fic-ou ar
rasada e se transformou completamente. Há os casos da 
França, da Inglaterra, da Itãlia e do Japão. O Japão teve 
um extraordinário apoio dos Estados Unidos, cito ainda 
a Coréla do Sul e outros mais. Agora, vejamos a dife
rença: o Brasil também tentou utilizar poupanças exter
nas, mas muita gente não gostou. Nossa dívida, aliás, 
cresceu muito mais em função do aumento de juros lã de 
fora e do custo do petróleo do que propriamente da pou
pança solicitada. Não tivemos ajuda. É muito difícil um 
país subdesenvolvido, uma região qualquer subdesenvol
vida, sozinha, fazer essa transformação a curto prazo. 
Milagre não existe. O problema envolve a adequação dos 
recursos humailos, investimentos maciços, desenvolvi
mento de relações comerciais, com apOiO externo etc. O 
que quero dizer é que os países que têm conseguido 
desenvolver-se, social e economicamente, são aqueles 
que têin sido ajudados à maneira de Formosa, coisa que 
não sei se sei'Viria para nós. 

O SR. MILTON CABRAL - Nobre Senado_r José 
Lins, eu endosso inteiramente a colocaçãQ de V. Ex• Evi
dentemente qUe esse trabalho não tem a pretensão de es
gotar a matéria, não tive como fazer comparações, inclu
sive de quanto eles receberam de aux.flios, depois da 
guerra, cotejando com o Brasil, por ex.emplo, mas eu sei 
que o Brasil, além dos recusas internos e externos, fez in
vestimentos imensos. Agora, reconhecidamente, nós sa
bemos que o desperdício aqui é uma das coisas mais fan-

- tástícas, quer dizer, o aproveitamentO dos recursos, a 
produtividade dos recuusos empregados no Brasil é urna 
das nossas gritantes deficiênCias. 

Veja que lá em Formosa, hoje 91% âos agricultores 
são proprietários, e· 9% São arrendatários~ O agrícultor, 
lã, consome 53% do que vende no custeio da produção. 
Então, ele tem resultados líquidos que geram poupança e 
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que permitem um padrão de vida elevado. Quanto é que 
sobra ao agricultor brasileiro, hoje? 

Agora, isso tem 30 anõs- não sãciJQIYiião, 30-anoS. 
O que eu quero salientar é que houve um trabalho bem 
coordenado, uma boa Adminístração Pública, PrOgra
mas abrangentes; quer dizer, não foi sOmente progfãma 
industrial, mas programa agrícola, reforma agrária, re
forma urbana, intensifícação da eduCãçâo-, t2rlto que lã; 
quase que l 00% das crianças estão nas escolas, e o apro
veitamento escolar - isso não está no rileu diSCurSO-...;,_ 
mas o aproveitamento escOlar é faritástico. Quase 60% 
dos alunos chegam ao curso superior. 

O Sr. José Lins - Cõncordo com V. Exf. 

O SR. MlLTON CABRAL- Estive numa fábrica de 
produtos eletrônicos cujos operáriOs,- qriasê--todos jo
vens, moças e rapazes, todos eles, sem exceção alguma, 
tinham o curso ginasial. Então, -isSO-ieSU.lta numa quali· 
dade de mão-de-obra de alto nível, porque o operário 
que já tem curso ginasial assimila as intruções, o f!eill-a· 
menta com outra facilidade. Não são semi·analfabetos, 
não, são todos de curso ginasial. 

O Sr. José Lins- V. EX~ tériifazão. O qUe eu quls'di
zer, apenas, Senador Milton Cabral, é que com toda a 
pressão da China Continental, com todos os j>!oblemas 
políticos, com as dificuldades imensas de um governo 
que se isolava numa ilha para se defender contia a Pres
são dos comunistas, seria impossível Formosa atingir 
este grande_desenvolvimento, essa situação de bem-estar 
social a que V. Ex~ alude, se não fosse o maciço apoio ex
terno que recebem tanto dinheiro quanto em tecnologia. 

O SR. MILTON CABRAL- Eu admito isso que V. 
Ex• está observando. 

O Sr. Passos Pôrto ___;Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MJLTON CABRAL- Ouço, com muito pra
zer, o nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto - Senador Milton Cabral, é ape-
nas para ter a minha pequena participação nu-m debate 
muito intereSsante, na opoitunidade qUe V. EX• traz ao 
conhecimento da Casa stia visita a~Taiwan. V. Ex' visi
tou um dos pontos de equilíbrio de poder do mundo. A 
ilha de Taiwan, Ilha de Formosa, é, TliStãniente, onde se 
decide o destino de dois regimes da nos-sa erã, o re8iine 
socialista, o comunismo rüral, instalado em experiência 
na China Continental e o regime capitalista, a opção de 
Chiang Kaishek e seus seguidores na Ilha de formosa. 
Veja V. Ex~ que aí estão-em cotejO dois sistema-s de vida. 
Acho que o Senador José Lins está muito certo quado 
diz que uma boa parcela do êxito do sistema na Ilha de 
Taiwan se deve, evidentemente, a investimentos maciços, 
não só em recursos dos E"siados Unidos, mas tarD.bêm 
tecnologia. Somado a isto, acho que-também o Senador -
Ad.erbal Jurema trouxe uma contribuição que ê ínesti
Írtãvel na formação da economia de qualquer povo, que é 
a sua herança cultural. Quer dizer, um povo milenar 
como o chinês migrando para qualquer ponto do mun
do, ele leva toda aquela herança cultural que se multipli
ca através dessas tecnologias de trabalho. Eu tive a hori
ra de receber aqui no Senado alguns Deputados de For
mosa, de participar de um almoço a eles oferecidos pelo 
Senado, quando conversei com eles. Uma das bases da e
conomia lá, e que deveria já ter sido implantada no Bra
sil com mais êxito, é que tudo lá é feito sob regime coo
perativo, quer dizer, uma fói-mula de desenvolvimento a
través do cooperativismo. Veja V. Ex• Como foi salutar, 
numa área pequena, sem recursos naturais, mas trazendo 
trabalho e competência, cairia -esfa Ilha pôde dar esse e
xemplo de desenvolvimento de que o discurso de V. Ex' é 
o melhor testemunho. De modo_ que, ao me congrãtular 
com V. Ex', quero dizer-lhe que ali, na Ilha de Taiwan, 
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está-se definindo o mundo futuro, o destino do mundo 
entre o regime capitalista, com êxito, na Ilha de_ Taiwan, 
-e o-regim~ SôCíallStã, em séria-s dificuldadeS, ita Cbína 
Contitlen1at. 

O SR. MILTON CABRAL- Meu caro Senador Pas
sos Pôrto, a intervenção de V. Ex~ me fez lembrar um ou
tro ponto que não abordei aqui na minha exposição. Ê 
que na realidade há uma emulação muito grande na Ilha, 
face à revalidade_ com a China Comunista. En~ão, h! a
qUela motivação permanente, que, aliás, eu suponho, 
desde_os primeiros dias, cjuando Chiang Kaishek veio _do 
Continente e trouxe mais de- 3 milhões de chineSes com 
ele. Daí por diante, .eles passaram a trabalhar com tal a
finco, com tal organização, com tal eficiência; porque 
eles sentiam a necessidade de superar o outro lado. Essa 
emulação, produziu esses resultados de hoje, em que eles 
estão muitas vezes mais adiantados do que a China Con
tinental: em termos relativos, eles são muito mais adian

-tados, o padrão de vida deles não tem neuÓhuma coQJ.pa
ração com o da China Comunista. 

O Sr. Passos Pôrto- Enquanto-a China Continental, 
está estagnada num comunismo rural, eles estão com ex
ploração capitalista numa ilha sem recursos naturais. 
Não é verdade? 

O SR. MILTON CABRAL - Esse foi uin falar, real
mente, faVorável, mas nós temos aqui outros fatóres que 
nos poderiam servir de emulação, como aceítar, por e
xemplo, o desafío -de vencer o problema da seca no NorM 
deste. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Milton Cabral, 
eu queria apenas, ao ouvir o pronunciamento de V. Ex'e 

=-os--ãp"ãrtes que se sucedem, dizer que há um ponto que 
me parece ter também concentrado as atenções de V. Ex• 
e dos demais aparteant6s. Eu me refiro ao proble"ma edu
cacional. Poi- aí se vê cada vez mais a importância do fa
tor educação, numa bem tecida e ordenada politica de 

---desenvolvimento. Eu já não falo nem no sentido que eu 
chamaria da educação in abstrato. Eu falo mesmo no 

-sentido de educação enquanto investimento em capital 
humano.~ por isso, quando V. Ex• faz estas conside
rações sobre Taiwan, sobre a chamada China N~ciona
lista, que vejo ocasião para nós pensarmos um pouco 
mais no nosso Pais, na problemática educacional, e na 

- importância que urna boa política educacional tem para 
o êxiro de uma política de desenvolvimento que esteja a
tenta às necessidades básicas do nosso País. 

O SR. PRE.SIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.)- Nobre Senador Milton Cabral, o tempo 
de V. Ex• já es.tá encerrado. 

O SR. MILTON CABRÁ.L- Vàu terminar, Sr. Pre
Sidente, antes respondendo ao aparte do Senador Marc~ 

-- MaCiel. Efetivamente, a sua observação tem toda proce
dência e os números que apresentei aqui são eloqílentes: 
quase fOO% de escolaridade. Aliás,-esse as-pectO eduCaM 
cional adquire uma expressão fantástiCa quando a iente 
visita o Japão; aí se vê a força da civilização jãporiesa; 
sente-se, andando na rua, a lunpeza, a colaboração da 
população, o comportamento do homem. Em todos os 
instantes sente-se o peso da educação, o que significa e
ducação, para ter-se condições de êxito em qualquer pro
grama, seja ind-ustrial, agrícola, urbano -etc. 

Prosse&UlndO, Sfs. Senàdores, comentando o- relacio
-namento das· gr<i.rides potências com o governb··ae For
mosa: 

Em 1971, a Rep.úbfica da China (Forrri"o-Sã.) __ teve de 
retirar-se da Assembléia Geral das Nações Unidas. Em-
5ora as relações diplomâ.ticãs tenhairi sido cOi-tadas pêiã 
maioria das grandes potências, mesmo assim elas fize
ram permanecer intactas as relaÇões comerciais_ Os paí
ses de maior expressão econômica do mundo ocidental, à 
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exce_ção do Brasil, sustentaram seus interesses econômi-
- cos _na ilh~_?:_e_ Formosa ~_ca_~~ u~procurou criar um ins
trum~nto adequado ao desep:Volvimento d_essas relações. 
Muitos daqueles países estabeleceram em Taipé escri
tórios de representação comercial. 
_ Um exemplo desses pafses que fazem intensificar Oco

mércio com Formosa são os Estados Unidos, que a par
tir de 1979 mantêm ali uma representação de caráter pri~ 
vado denominada "The American Institute in Taiwan
AJT", cujos funcionários são tratados com privilégio-s 
próprios do corpo diplomático. Igualmente a República 
da China (Formosa) mantém nos Estados Unidos orga
nismo semelhante: o_ "Conselho de Coordenação para 
Assunto~ Norte-A!fleric<~,nos''. com sede em Washing
ton, e nove sucursais em várias cidades importantes. Em 
complementação ao trabalho do American Institute, o
peram 19fjliais dos principais bai1cos dos Estados Uni
dos, e grandes empresas deste país estabeleceram escri
tórios e unidades de fabricação em Taipé, Kohsiung, e 
outros centros. 

A semana que passei em Taipé coinCidiu com a reali~ 
zacão de uma conferência entre norte-americanos e chi
neses, intitulada "The 1983 RÜC-US Trade and Invest
ment Forum'_', realizada no mesmo hotel em que estava 
hospedado, o Grand Hotel. Ali se reuniram, de um lado, 
170 norte-americanos, incluindo três governadores de 
Estado, 14 v ice-governadores, parlamentares, líderes em
presariais, e de outro, 530 empresários e líderes chineses, 
todos mobilizados na discussão de como_ ampliar as re
lações coffiercíais. Este era já o terceiro encontro deste 
porte, realizado o primeiro em 1970. 

O "American lnstitute" em Taiwan dispõe de um cen
tro permanente de exposição que exibe regularmente 
produtos fabricados nos Estados Unidos. 

Abro aqui um parêntese, para fazer uma observação. 
Eu estou dando importância a isto, para mostrar como 
9~ p~í~es, as grandes potências se organizam nos países 
com os quais desejam inte:Osificar relações comerciais. 

_Nada disso existe em-relação ao Brasil. Nós temos muito 
pouco na ãrea! no oeste asiático, salvo os escritórios da 
Interbrâs, em Hong Kong e Singapura. 

O Sr. David KennedY-. presidente d~ Conselho Econõ
mico USA/ROC, uma espécie de Câmãra de Comérdo, 
não tem a menor dúvida que em futuro próxiril.o haverá 
um grande número de empresas estabelecidas em Tai
wan, diante da grande concorrência aberta entre japone
ses, norte-americanos e europeus. O interesse das firmas 
estrangeiras é usar a ilha de Formosa como um centro de 
produção, comércio, armazenamento, transbordo e dis
tribuição de mercadorias para a região oeste asiâtica. 

O Japão é outro exemplo, sem relações diplomâticas 
com Formosa, montou uma representação privada em 
Taipé, den<;tminada "The Jnterchange Associatioa Offi
cé. Em co~trapartida, a República da China conta em 
Tóquio cOm o "East Asia Relation Associ_<~,_tion'',_.e su~ 
cursais em várias cidadesjaponesas. 

Hoje, a ilha de Formosa é um empório comercial da 
maior imPortância -r~gional, desenvolvendo transações 
co-m m·ais de 100 países em todo o mundo. Segundo o 
FMI, a Rei)úb[ica da China, ou Formosa, detém a 19' 
posiç-.lo no comércio mundial, sendo a l4• na exportação 
e 21-' na importação. A tendência do crescimento desse 
comércio é afcançar em 1985, o montante global deUS$ 
72 bilhões. 

f:_ .de causar estranheza que o Brasil não tenha, atê a
gora, sabido organizar-se para tomar uma razoãvel par
ticipação nesse Ipercado. Segundo me foi pássível ava
lí~r. não seria absurda a idéia de realizarmos, em prazo 
relatiVamente_ curto, expo~tações superiores a 500 mi
lhões de dólares, com_o suprimento de cereais, carne,' al
godão, minério de ferro, produtos metalúrgicos, manu
faturados, etc ... 

Encontrei em Formosa um cHina extremamente sim
pâtico ao incremento das relações comerciais com o Bra-
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si! em meus cantatas com o Ministro das Relações Exte~ 
riores, Exm<;J Sr. Fung-Sung-Chu, e Vice-Ministrci, Exm'i> 
Sr. Hsioh-Knen-Sha_o, com 'o Secretário-Geral do Presi~ 
dente da República, Exm~' Sr. Almirante Wa-Chi
Chuang; com o Diretor-GeraLdo Escrftóriõ de Infor
mações do Governo, Exm~> Sr. James Soong; com o 
Secretário-Geral do Kuomintang, Partido Nacionalista 
que assegura o suporte político ao Governo, Exm' Sr. 
Tsiang-Yien-Si; com o Ministro de Assuntos Económi
cos, Exm~' Sr. Chao Yao-Tting; com o Secretário-Geral 
do COnselho de Fomento de ComérciO Exterior, Exm~> 
Sr. Wu Kuanhsiung e encontros com autoridades de ou
tros setores, empresários e -dirigentes de organizações de 
classe, destacando-se especialmente o Presidente da Chi
na Externa! Trade Council, Exm' Sr. T. H. Wu, que foí, 
em verdade, o inspirador da minha visita. 

Dois t::ncontros me sf:nsibíliüi.ra-m particUlarmente: o 
primeiro, durante a visita ão Congresso Nacional, onde 
fUi recebido pelo Presidente da Comissão de Relações 
Exterio"res, o Exm' Sr. Deputado W ang Pao Suane e pelo 
Presidente de Comiss-OeS de Assuntos Econômicos, Exm9 
Sr. Deputado DanUn Wang Chuk, acompanhados de 
vários parlamentares; o segundo, durante a visita à sede 
do Kuomintang, o Partido Majoritáriõ, onde conversei 
demoradamente com o seu Secretário-Geral, Sr. Tsiang
Yien-Si, já que o Presidente do Partido ê o próprio Presí
dente da República. 

O Sr. Tsiang-Yien-Si dirige o Partido com o apoio de 
uma bem montada estrutura partidáiia, e exerce &rãllde 
influência na vida política do país, pois, por quatro vezes 
foi MinistrO de Estado. O Partido tem como principal 
objetivo "reconstruir a 'nação_ chinesa", inspirados nos 
ensinamentos dos seus_ fi;Ú1dadores, Dr. Sun-Yat-Sen, e o 
General Chiang Kai-Shek. 

Srs. Senadores. 
A coerência admlníStrativa, a objetividade nos investi

mentos públicos, a perseguição à melhoria constante da 
produtividade, a competência de seus técnicos e adminis
tradores, uma elite política à altura da_ conjuntura mun
dial, compõem entre outras características a fii-ine iíçãO 
do Governo chinês. A solidez da. estrutura social e políti
ca do pais, realizada, vale repetir, em pouco mais de 30 
anos, exibe resultados que impressionam e causain ad
miração. Em verdade, tais resultados provêm da alta 
qualificação e cOmj)etêncíã profiss(onal dos homens que 
fazem o Governo de Formosa. 

Ao comentar desta tribuna o que observei, espero que 
as autoridades dQme_u__E_ais_husquem os mesmos cami~ 
nhosjá trilhados pelas nações ocidentais e pelo Japão, a 
fim de colocar os_n_o_s_sos interesses econômicos -em- COn
dições de igualdade na competição do promissor merca
do do Este AsiátiCo. Salvo a participação da Interbrâs, 
em Hong Kong e Cingapura, é notório o despreparo dos 
brasileiros, que iric-ompreC'nsi.Velmente, desprezam na~ 
quela região as oportunidades de negócios cujo pOtencial 
atinge dezenas de bilhões de dólares. 

Não precisamos praticamente inovar nada, basta imi~ 
tar o 'que os outros estão fazendo, com pleno sucesso, 
nas relações comerciaiS: Por enquanto ê o que tenho a di~ 
zer. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia, -por ·cessão do 
Senador Fábio Lucena. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronun_cia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presi~ 
dente e Srs. Senadores: 

A improvisação continua a ser presente nas regiões 
Norte e Centro-Oeste-do Pais, no que diz respeito ao po
voamento e colonização _daquelas paragens. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero fazer refe
rência especial ao problema fundiário do Centro-Oeste 
brasileiro, especialmente da Amâzonia Ocidental, no que 
se refere às famílias que estão sendo aliciadas ou estão 
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sendo aconselhadas a se transladarem e procurar uma lo~ 
cação naquelas regiões longínquas do Oeste brasileiro. 

Pode-se considerar lamentável e de grande falta deres
ponsabilidade social, Sr. Presidente, procedimento que o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
VeJil adotandO ao promover a migração d~ pequenos a
gricultores e posseiros do Sul, do Nordeste e do Centro
Sul do País para a região amazônica, em especial para os 
Estados_ da Am~ônia OcidentaL 

A exemplo de como procedeu em relação aos agricul
tores transferidos recentemente da área de Itaipu, o IN
CRA tem usado as mais -mentirosas e descabidas pro~ 
messas para convencer estas pobres criaturas a lfefn tra
balhar na Amazónia Ocidental. 

Somente ao Estado do Acre, nos últimos anos, chega
ram mais de 1.500 famílias de pequenos agricultores e 
posseiros iludidos com as promessas mirabolante do IN
CRA que que ali encontrariam um novo "oásis" da agri
cultura brasíleira. 

Sr. Presidente, toda vez que o Governo deseja desocu~ 
par uma área no Sul da presença de pequenos agriculto
res e posseiros, o INCRA usa como estratégia_ sempre o 
mesmo argumento falso. Os técnicos do órgão são orien
t~dos a dizer ~_essas famílias que na Amazônia encontra
rão terras férteis, crédito farto, garantia dC ãrinazena
mento, garantia de ~omercialização, além de assistência 

- total nas áreas de saúde, educação e atê saneamentO bá
sico. Tudo de bom é prometido a eles: que o INCRA dá 
o título da terra, protege contra os intermediários, dá o 
remédio_, dá tudo o que o agriCUltor precisa parã Sobrevi
ver. 

Mas é um triste engano, Sr. Presidente. Tão logo che
gam lá, nessas áreas, nas áreas de destino, como acontece 
em alguns projetas de assentamento do INCRA, os agri
cultores logo começam a perceber que foram ludibria

-dos, foram enganados. O que comumente encontram, 
não só no Acre, como em Rondônia e n__o Estado da A
mazónia até, ê a completa falta de meios de comunicação 
e ~e transporte. 

As estradas vicinais, Sr. Presidente, não são estradas; 
são caminhos de serviços em condições tão precárias que 
não permitem, às Vezes, até O trânsitO B.Oerto a esses co
lonos, devido aos alagadiços e ao lamaçal que se formam 
nessas estradas. 

Isto sem falar na falta de assistência médica,- de escola 
de espéCie alguma e assistência técriica, sem falar da au~ 
sência do crédito bancário que ê essencial para que seco
mece a plantar na região pela primeira vez. 

Logo de saída, a maior barreira que tem provocado 
um elevadci índice de desistência de famílias que chegam 
a essas paragens nos projetas de assentamento, Sr. Presi
dente, é a forte incidência ae malária que, para tristeza 
nossa, tem recrudescido de uma maneira impressionante, 
em toda a área da Amazônia Ocidental, especialmente 
no meu Estado, o Estado do Acre e o novíssimo Estado 

- de Kondônia, onde prevalece, ali, naquele novo Estado 
vizinho, a presença do plasmódio da espécie falsfparo 
que provoca a terçã maligna, uma forma de malária que, 
com grande freqiiência, leva os atingidos à morte fatal
mente. 

Para se ter um idéia desta situação, Sr. Presidente, 
mais de 30%, cerca de 500 agricultores, migrantes que fo
ram levados pelo INCRA para esse projeto de assenta
mento dirigido Pedro Peixoto-, que é um dos -inaiores do 
Acre, cerc_a de 500 famílias já abandonaram esta área, a
tin~idas que estão pela malária. Alguns optaram atê por 
serem favelados na periferia dãS-ciâades acreanas, princi
palmente na Capital, Rio Branco, aqueles que não tíve
ram condições de voltar de imediato para as regiões de o
rigem. 

Amalária, que num só-dia chega a atacar dezenas e 
dezenas de famílias inteiras, tem desestimulado, ultima
mente, até mesmo aqueles agricultores locais que têm 
~a_!llbém sido assentados nesta região. 
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Ainda neste projeto de assentamento dirigido Pedro 
Peixoto, que como eu já_ disse ê o -.paior que o INCRA 
desenvolve no Acre, com área de cerca de 300 .. 000 hecta
res, Sr. Presideote, estão assentadas cerca de 2.500 
famílias. 

Aí hOltve casos de maiS de 50 famílias de agricultores 
serem levadas do Paraná hã 3 anos pelo INCRA, e tive> 
ram que passar o inverno todo - inverno na Amazônia 
chama-se a época das chuvas, ê na época de verão, mas 
como chove muito é chamado inverno - essas famílias 
passaram isoladas ao longo da BR.-317, sem qualquer as
sistência da parte das autoridades estaduais, fedei-aiS~ 
coiripletamente ilhadas, e não pereceram à fome porqui::, 
como __ os silvícolas, alimentavam~se do açaí e de_frutas 
silvestres, principalmente o açaí. 

Veja bem, Sr. Presidente. Depois que descobrem que 
foram enganados, os agricultores procuram protestar 
nas sedes regionais do INCRA e muitos pedem, sem ob· 
ter, as passagens de volta para os seus Estados. Este 
problema já atingiu tal grandeza, que o próprio coorde
nado.r do INCRA no Acre, Sr. General Fernando More
no Maia, chegou a pedir por diversas vezes ao Presidente 
do órgão, Sr. Paulo Yokota, e aos dirigenteS regionais do 
sul para que não mintam, por favor, para os migrantes. 
Digam a eles aperüis a verdade, digam- qui:: na Amã.zõnia 
só J:iá dí(iculáadt!s, e quem quer nela trabalhar terá que 
penar muito até conseguir formar uma infra-estrutura 
melhor de sobrevivência. Porque, em verdade, Sr. Presi
dente, continua, na Amazônia e em meu Estado, o mes· 
mo improviso do século passado, quando os nordestinos 
eram incentivados, ou tangidos pelas intempéries das se
cas do Nordeste, eram jogados em porões de navios e 
largados a sua própria sorte ao longo dos rios e barran~ 
cos afluentes do Amazonas. 

Hoje não está diferente, o Governo estimula a que po
pulações inteiras, constituídas de famílias, com mulheres 
e crianças, se desloquem de suas paragens, de seus Esta
dos, do Nordeste, e ultimamente do Centro-Sul do_ País, 
coino do_s Estados _do Paranâ e Santa Catarina, acenan· 
do por melhores dias onde o colono teria a sua proprie

- dad-e. onde ele teria terra própria com toda a assistência 
que o Estado poderia dar. Mas ê uma ilusão, porquanto 
.estes chegam lá e encontram a mata virgem e têm, com o 
seu próprio trabalho, sem praticamente assistência de es
pécie alguma, que fazer uma clareira na mata virgem, 
para nela, depois de atear fogo e destruir aquela riqueza 
que a natureza levou milénios para construir, em poucas 
horas d_e_fogo, substituir essa riqueza por alguns grãos de 
milho, de arroz ou de feijão onde eles, nessa faina, não 
encontram praticamente a assistência que deveriam ri::ceM 
ber do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária. 

O Sr. Aimir Pinto- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA -Concedo o aparte ao nobre 
Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador, eu acho, franca
mente muito- inusitada essa ãtitude do INCRA, como V. 
Ex• acaba de referir. Acena à ida de migrantes e temMse a 
idéia de que, quando o INCRA chama o migrante para a 
Região Amazónica, para o Estado do Acre, ou para 
qualquer outra parte da Amazônia Ocidental, deveria es
tar com as terras praticamente preparadas para que fos
sem trabalhadas. Mas, V. Ex• disse que, ao chegarem à 

-Amazônia encontram a floresta e não recebem sequer os 
meios para fazer a derriba dessa mata que deveria serra
cional, obedecendo a orientação dada pelo INCRA. O 

- que se sabe é que deveria ser assim. Há poucos dias, se V. 
Ex• me permite, eu citei o caso de um trabalho que vem 
sendo muito bem feito, através do Departamento Fun
diário do INCRA, lá no Estado de Rondônia- até citei 
o nome, salvo engano, Urupâ- uma nova cidade agrí
cola do Estado de Rondônia. Mas, da maneira que V. 
Ex• acaba de nos contar que o INCRA praticamente 
abandona esses migrantes, esse Presidente do INCRA 
deveria ser demitido:Isso não pode ser feito com o aban-
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dono dos colonos. Esse povo tem vida, é preciso ter Para 
com ele respeito humano! Eu não acredito que o IN'
CRA, atualmcnte subordinado ao Ministério -para As~ 
suntos Fundiãríos, e à frenfe, estando o OenerafVenturi
ni, um homem que, na verdade, -quer trabalhar e fazer 
um trabalho racional, se comporte da maneira como V. 
Ex• vem de nos descrever. 

O SR. MARIO MAIA - Agradeço a intervenção de 
V. Ex.', aparteando o nosso discurso, e digo-que, em ver
dade, era o que se gostaria de encontrar, quando essas 
famílias chegassem -a essas pal-agens, ciU.e elas- fOssem 
aparadas de uma maneira racioilal. Entretanto, elas são 
estimuladas a irem para essas paragens e, teoricamente, 
haveria essa assistência. Mas na prática, nós preSenda.:-" 
mos é que elas chegam nos caminhões chamados pau-de
arara, como sempre chegaram os nordestinos, seus con
terrâneos, na Amazônia, levados com a promessa ·de 
que, lá chegando, receberiam a assistência creditfcia, mé
dica, social e de saúde. Entretanto, na prática, não se vê 
isso. o que vemos lá, por exemplo, nO Assentamento Pe-
dro Peixoto, onde somos testemunha ocUlar de como é 
feito, o Governo teve o trabalho de fazer uma divisão 
dos lotes, abriu algumas estradas delimitando e fez o as
sentamento. Entregou simplesmente e esses p6sseiros, 
muitas vezes, não dispunham sequer de machado, terça
do ou foice para brocar a mata, faZiam essa deiTU.b"ada, 
esse assentamento por conta própria, com muita difiCul
dade. 

Mas, Sr. Presidente, V. Ex• jã me advertiu e estou ain
da no terço inicial do meu discurso. Pediria a V. Ex• que, 
como ainda há muita matéria ã ser lídã, me dC:sse um pe
queno prazo para eu ler, pelo menos, o fecho do meu dis
curso,. dando_ o mesmo por Udo. 

O 'SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --A mesa vai 
con~er o prazo Para V. Exf-ler o término do discurso e 
considerará como lido todo- ele, Para efeíto cfe registro 
taquigráficõ nos Anais do- CongressO nacionaL 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a ben-evolência de 
V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Ao comentar a intenção de se apresentar o Ministério 

Extraordinário para Assuntos Fundiários "como a so
lução dos problemas fundiários", o bisp·o do Acre-Pllfus 
e presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom Moa
cir Grechi, lamenta que até agora, em questão agrária, 
"tudo continue c-omo antes". Para Dom Moacir, os c_on
tlitos peta posse" de terra continUam e mesmo uma possí: 
vel diminuição desses conflitos pode ter diversas expli
cações, como a não publicaçâo de váiios desentendimen
tos entre posseiros e falsos proprietários e, por isso, o 
Relatório da Comissão Pastoral da Terra é incompleto, 
''faltando dados de áreas conflitivas e muitas outras". 

Criticando o que ele qualificou de falta de medidas
substanciais ria área fundiárhl, o· bispo -do Acre..Púi-uS 
observou que "algumas desapropriações e algumas colo
nizações duvidosas (pois não se tem dados precisos e a 
sua obtenção é dificultada) são as informações que se 
tem". Infelizmente, afirma Dom Moacir Grfichi, as reco
nhecidas boas intenções do Ministro Danilo Venturini 
não são suficientes pará a-- solução dos- problemas fun-
diários. -

A opinião de Dom Moacir, externada no dia 5 deste 
mês, é confirmada pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, que vê, como única :Solução para a questão 
agrária no País, a decisão do Governo de pôr em prática 
"uma autêntica reforma agrária" em que .ele ''c!nfrente o 
problema fundiário de forma prática e concreta, visando 
ao bem social do trabalhador rural através da adoção de 
normas que atendam ao verdadeiro bem comum". 

E o pensamento da Igreja, Senhor Presidente, é defen
dido por altas autoridades no assUnto, como o técnico 
do IBGE, Orlando Valverde, autor de '_'_Geogritfia 
Agrária do Brasil", e o economista Thomaz Pompeu Ac
cioly Borges, autor da conhecida obra "Estrutura 
Agrária do N ardeste". 
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Em percuciente análise que fez dos problemas atuais 
da Amazônia ligados aos grandes eix9s rodoviários e_ à 
cotoriização, Orlando Vatverçie se detêm na apreciação 
dos problemas de meu Estado. E não poupa severas críti
cas à aventura da Transamazônica. Diz, textualmente, 
aquele ilustre geógrafo: .. No Acre, a abertura da Transa~ 
mazônica foi altamente negatíva. Oferece trânsito seguro 
apenas durante um a dois meses por ano, e desencadeou 
uma espe"cúJaçiío fundiária, apoiada pela admlnistraçio es
tadual (não da atual, Senhor Presidente, porquanto 
aquele técnico escreveu seu estudo em 1981, sob a admi
nistração de governo d_o_ PDS) e que tem atê hoje funes
tas conseqüêQcias ecOlógicas e e"con6mico-sociais: êxodo 
rural-urbano; migração maciça de seringueiros para a 
Bolívia-; ConRitõs pela Posse de Terra; lnchaçio da cida
de de Rio Branco,_ por afluxo_de uma população margi
nalizada; degradação generalizada das florestas e dos sow 
los; alteração dos regimes fluviais, etc.". 

ReferindowSe ao afluxo -de migrantes na Amazônia, 
afirma aquele geólogo que ele "superou, em muitoj a ca
pacidade do INCRA para assentã-los como parceleiros. 
{nstalaram-~e, por isso, como pósseiros, nas proximida
des dos projetas de colonizaçãO, tendo mesmo, em al
guns casos, entrado_ em choque com indígenas, por ca'O:Sa 
!la invasão de suas terras", 

Sr. Presidente. __ 
-Os chaffi~dos projetas agropecuários têm engendrado 

·graves problemas sociais na Amazônia. Referindo~se às 
-- piecaríS:SiiliàS c-onaíÇões de trabalho dos contratadõs na 

zona rural da região, Orlando Valverde assim descreve: 
"esgotados e às vezes sem dinheiro sequer para retornar 
à sua terra, os desbravadores seguem, em geral, para 
diante. Penetram na mata, onde se instalam com lavou
ras de subsistência, como "posseiros", em terras aparo
temente devolutas. A insegurança leva-os a adotar um 
habitat nucleado ou mesmo c_oncentrado, embora os 
_roçados, pertencentes a cada família individualmente, 
possam ficar distantes". 

E esses posseiros, Senhor Presidente, são impelidos 
cada vez mais para o interior da mata: Fica fácil, depois, 
expulsã-Ios e derrubar a mata secundária com o corren
tão. Eles estão sendo, assim, utilizad~s pelas classes do~ 
minantes-_ como -desbrayadores, como batedores para 
facilitar-lh;s as t~refas. ~ -

É, assim, a Amazônia, uma regiiio ferid<i de mOrte, 
como a chamoU Am_ilcar B3.iardi, onde o açodamento de 
colonizar as faixª'-~- servidas por estradas inadequadas, 
como a Transamazônica, até de avião levaram famífias 
de colonos para aí passa~ern as _maiores privações, sem 
direito à terra, sem perspectivas de melhores dias. Que 
rest.a dç. todq e_ste ufanismo? O INCRA sem verbas, a es
trada em abandono e .o~ CQlonos desamparados, se:!TI_ as
s-istência de_ quafQuer -espécie. 

Posteriq_rmente, no Qovet"liá do P.::esidente Geisel, so
;hai-am os tecnocrataS cQm 9s mirabolantes projetas 
?,g_ropecuários ~ só se passou a interessar-se pelas "em-

- presas rurais". E desta política, Senhor Ptesidente, o que 
se viu? O surgimentO de suPerlatifúndios, a mais desen
freada espeCulação imobiliári3., a-exPulsãO de posseiros, 
violências, devastações e a degradação ambiental. 

Não menos candentes são as críticas formuladas por 
--Thomaz Pompeu Accioly Borges em estudo qUe fez, re

centemente, sobre o latifúndio e a modernização agríco-
- la. Segundo _este ilustre economista, no Brasil, a existên

cia dos latifúndios, a manLJtençào das terras _como reser
v:a de valor, a permanência de relações feudais de pro
dUção e a subutilização de rec.ursos racionais e insumos 

- modernos podem ser responsabilizados como empeci
lho~ -~o desenvolvimento económico e social do País. 
j'Hoje, afirma aquele eminente analista do SERPRO, 
apenas 85% do território nacional estão ocupados por 
ímóveis rurais. A modernização se tem limitado a peque
nas e 01édias proprie_dades de dois ou três Estados dedi
cados ao ~cultivo de um grupo reduzido de produtos 
nobres de exportação. É, portanto, exagerada a ênfase 
concedida à apregoada penetração capitalista no cam
po". E cOnclui o mesmo economista, concordando com 
o-que afirmaram Dom Moacir Grechi e a CNBB: "O 
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País continua a sofrer intensamente dos males do latin
fundism-o, s6 err"adicávefs, em definitivo, através de uma 
reforma agrãria profunda". 

Senhor Presidente, 
As questões da terra estão aí: agudas e graves, desa

fiando a argúcia dos dirigentes do novo Ministério Ex
traordinário pa:ra Assuntos Fundiários. 

São mais de 916 conflitos de terra em todo o País, en
volvendo 261.791 famífias: 

Para não dizerem que é só a Igreja que está preocupa~ 
da com este estado de coisas e com os sérios desdobra
mentos que poderão dele_adVi~,_trago tambêm o depoiw 
mt::nJQ_insuspeitíssimo diUrna autoridade do GoVerno, o 
coronel Moacyr Coelho, Diretor-Geral do Departamen~ 
to de PoÍícia Federal. Em- palestfa proferida no dia doze 
de setembro do ano passado, na Escola Superior de 
Guer.::a, acusou aquele oficial os poderosos grupos eco
nómicos, os ricos- emPreiSâriOS, os fazendeiros e os lati
fuilâiários de violarem os direitos de antigos posseiros; 
expulsando-os ·das terras que ocupam hã muitos anos, 
"transformando es_te ato em rendoso negócio ilfcito_". 

A situação é tão grave, no meio rural, que o ilustre 
professor e promotor públíco, Afrânio Silva Jardim, su~ 
geriu que o legislador restringisse a disponibilidade dos 
bens imóveis -do analfabeto, como parte contratante, a 
fim de que eles não continuem a ser vítimas das ma
nobras especulativas dos latifundiários. Atendendo a 
esta proposta, a eminente Senadora Laé:lia de Alcântara 
apresentou, no ano passado, projeto de lei neste sentido, 
cujo ·desarquivamento foi por mim solicitado para que 
tenha tramitação rápida na presente sessão legislativa. 

Sr. Presidente, 
Os problemas fundiários entregues às mãos competen

tes do honrado General Venturini, para serem devida
mente equacionados e resolvidos, não precisam entrar 
definitivamente no já largo espaço da segurança nacio
nal. 

Os lavradores continuam sendo vítimas de violências 
organizadas, que os privam de suas terras, não lhes reco
nhecem os direitos que possuem, e, até, não raro, lhes ti
ram as vidas. 

Já houve mesmo quem visse na criação do Ministério 
da Terra o apar~cimento da oficialização da militari
zação do problema fundiário. A sei yerdade esse receio 
de aiguns-, é dC se temer que se tenha alijado o Ministério 
da Agricultura em definitivo de tão magno problema e 
que as terras venham a ser administradas por um hiper
trófico GETAT em que o próprio INCRA seja ao final 
devorado ou fundone como organismo sem qualquer 
poder de decisão, ou só preocupado em criticar a 
atuação das instituições, corno a Igreja, em faVor dos 
posseiros. _ 

Sim, Senhor Presidente, tudo iSto é de se recear, porw 
qu_e a luta pela posse da terra continua e volta a preoc_u
par o Goverilo~ 

Em recentes declarações_ de autoridades e auxiliares do 
Governo, confirmadas pelo presidente do Confederação 
Nacional de Agricultura, o ex-Senador Flávio de Brito 
afirmou: "têm apaf'ecrdo, velada ou explicitamente, 
menções de lavantamentos em ãreas conflitivas de ter
ras". 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura já chamou a atenção das autoridades do INCRA 
e do novo Ministério para a existência de centenas de 
pontos coriflitivos, que, por si só, são mais que suficien
tes "para produzirem muitos fios de cabelos brancos nos 
encarregados das relações agrárias do País, e que, lamen
tavelmente, acabam por se revestir de cores bem mais 
dramáticas pela inusitada viOlência que encerram". 

É um número incontável de posseiros mortos, violen
tados ou expulsos das terras onde trabalhavam; são ad
vogados e sacerdotes que assistem os trabalhadores ru
rais impedidos de exercerem o seu múnus em defesa dos 
camponeses. E, em contrapartida, são outros tantos gri~ 
leiros, alegados proprietários e jagunços contratados, 
mortQs em choques coni posseiros ou assassinados em 
emboscadas nos caminhos do Brasil Rural. 
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Senhor Presidente, 
Basta vermos o que estampa com freqUência a impren

sa do País sobre este dramâtico problema para nos capa
citarmos de sua urgente e imperiosa solução. 

Basta voltarmos nossas vistas para a resistência dos 
posseiros no Araguaia-Tocantins, região onde se acham 
localizados os mais agudos conflitos de terra do País, en
volvendo até gananciosos grupos económicos estrangei-
ros. 

Ultimamente, contrariando as previsões dos entendi
dos, o êxodo rural diminuiu e os posseiros--estão determi
nados a permanecer em suas terras, unidos em sindica
tos, criados a partir -de um trabalho de base executado 
pela Pastoral da Tetra. É que, Senhor Presidente, os pos
seiros não acredit:iDi m3is- naS instituições oficiais nem 
nas promessas do GoVerno. Por isso, resolveram criar 
seus mutirões de roça. São pessoas simples, desampara
das, que lutaram a vida toda e não encontraram empre
gos nas cidades nem condições de adquirirem mantimen
tos diante da alta dos preços. Só lhes restava, portanto, o 
retorno à terra para proverem sua subsistênCia e a de sua 
família. -

Senhor Presidente, não é possível minimizar nem mui
to menos esconder por mais tempo os conflitos de terra 
em nosso País. Eles estão aí, patentes, a reclamarem 
maior atenção de nossas autoridades. ________ _ 

A falta de agilidade do INCRA é notória. Como reco
nhece o próprio presidente do órgão, falta-lhe estrutura 
para resolver com rapidez os graves problemas que en
frerita. Por isso não_ consegue utilizar com mais insistên
cia os dispositivos do Estatuto da Terra referenteS à de
sapropriação rápida da terra, a fim de evitar a eclosão e 
o acirramento dos conflitos fundiários. 

Ao Comentar esses fatos, o jornalista da Folha de S. 
Paulo, Miguel Ângelo Filiage, relata que, em meu Esta
do, "há uma imerisa- fazenda no município de Manoel 
Urbano, totalmente improdutiva. São nada menos de 
975 mil hectares que não rendem e não pagam um centa
vo de imposto. Em 1979, essa fazenda devia 2 milhões de 
cruzeiros de Imposto Territorial Rtlral. Em 1980, esse 
imposto sãltou para 34 milhões e, em 1981, já havia che-
gado a 94 milhões de cruzeiros. 

O maior J)rejudicã.-dO com eSsa sonegação não é o IN
CRA e sim a prefeitura de Manuel Urbano, que tem di
reitO- a 80% dessa arrecadação". 

.. Se o dono dessa fazenda pagasse", diz, cético, o coor
denador do INCRA no Acre, General Moreno Ma-ia, 
(que os latifundiáríos--e· 8rileíros querem-iiO afastado do 
cargo), daria para a prefeitura de Manuel Urbano pavi
mentar todas as suas ruas ... e com ouro. Seriam por vol
ta de 50 milhões de cruzeiros." O Acre, Senhor Presi
dente, é a grande vítimà dessas distorções e irregularida
des, porque o problema fundiário se esteriáe&-todo-o-seu 
território. De seus 13 mil imóveis cadastrados só -quatro 
mil estão regularizados e, portanto, sujeitos à tributação. 
Oco-rre-que eSsas quatrõ'--inTI propriedades já devel:n mais 
de 1 bilhão de Imposto Territorial Rural, sendo que 70% 
dos débitos são de gente considerada "devedores contu
mazes", como o denunciou o General Moreno Maia. E 
os "devedores contumazes" de que fala este oficial são os 
donos_ de fazendas acima de 20 mil hectares. 

Senhor Presidente, em virtude de seus singulires as
pectos históricos e geogfáficos, o Acre aprCSenta peculia
ridades referentes à discriminação de terras eritre outros 
estados da Amazônia Legal. Este problema foi observa
do pelos dirigentes e executores do EstatutO da Túra, do 
Programa de Integração Nacional (PIN) e do Programa 
de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindús
tria do Norte e do Nordeste- PROTERRÁ, com vistas 
à efetivação de uma reforma agrária nacj"uCia região. 

Infelizmente, depois de tanto tempo, o pfoblema fun
diário no Acre contínüa quase como anteS, sem pei-spec
tivas de solucionamento, com os grandes ·seringais nati:: 
vos paralisados, quando poderiam ter ainda oportunida
de de serem totalmente recuperados. Tudo isto porque 
não foram reconhecidos até hoje, seus documentos de 
propriedade, enquanto outros foram retaliados e aliena-
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dos em pequenas áreas, afastando a possibilidade de vol
tarem a produzir borracha. 

E o problema agravou-se com o advento das estradas 
federais e a corrida de compradores de terra no Acre a 
partir de 1970, quando os sulistas passaram a impor o 
hectare como medida. 

Até hoje, as terras do Acre, em grande parte constituí
das por seringais, sofrem contestação por-parte da discri
minação de terras, criando embaraços para o Estado, 
dificultando-lhe o processo de desenvolvimento. E, de 
ano para ano, como notou o Prof. Jur_aci Peres Maga
lhães, paradoxalmente, "quanto mais recursos o Gover
no Federal destina para a Amazônia em programas espe-
ciais, menos o Acre tem podido deles beneficiar-se". Is
to, mesmo depois da criação do PROTERRA, com seus 
empréstimos fundiários Para o-desenvolvimento do meio 
rural e para a implantação de uma reforma agrâria. Até 
hoje não foi feito um só empréstimo para aquisição de 
terra, no Acre. Até mesmo financiamentos agrope
cuários feitoS em tOdo O Estado, poucos foram os benefi
ciados. 

Ao estudar o problema fundiário na Região Amazôni
ca, o citado Prof. Juraci Peres afirma que, "para o Acre 
se beneficiar de qualquer programa do Governo Federal 
terá que resolver um problema fundamental, qual seja, 
saber "o que" é de "quem" no Estado. E a única manei
ra de encontrar a solução ê proceder à discriminação de 
suas ten:a_s, espinha dorsal da questão." E isto tem sido 
difícil, Sr. Presidente, porque a formação jurídica das 
propriedades de terras no Acre difere da dos outros Esta
dos e mesmo do resto da Amazônia; atendendo-se ainda 
ao fato de _que as terras do Acre não são devolutas. 

Sr. Presidente, dois problemas nacionais sobressaem 
no momento dentre os demais pela sua importância, am
bos reclamando urgente solução: o problema fundiário, 
a exigir uma reforma agrária em profundidade; e o 
problema dos impostos, a reclamar uma ampla reforma 
tributária. 

Ambos refletem a situção caótica em que se encontra a 
política econôrilica e social do Governo. 

Em fins do mês de maio passado, o Presidente Nacio
nal dos Trabalhadores da Agricultura, José Francisco da 
Silva, responsabilizou a a tua! polítiCa social e económica 
pelo aumento generalizado, em todo o Pafs, dos conllitos 
de terra. São J50 milhões de hectares de terras, destacou 
aquele representante da CONTAG; "C6ri1roladas por la
tifundiários, terras improdutivas e sem cumprir sua 
função social, enquanto há lO milhões de familías sem 
terra querendo trabalhar". 

O Presidente da CONTAG é_ da mesma _opinião que o 
bispo do Acre-Purus, ao afirmar que a criação-de um 
Ministério Extrao_rdinário para Assuntos "Fundiários" 
não pode limitar-se ao assentamento de poucas famílias 
em alguma_s regiões onde explodem conflitos; faz--se ne
cessária "a decisão política da promoção de uma refor
ma agrária". 

Somente uam reforma agrária para-valer evitarâ assas
sinatos de trabalhadores, prisões arbitrárias, as queimas 
de casas, a destruição de lavouras, as ameaças de morte a 
posseiroS e O firit da atuação de certas autoridades com
prometidas com a expansão do latifúndio e com a perpe-
tuação da atual estrutura agrária, reconhecidamente in
justa. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• em aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Ouço V. E_x•, Senador Jorge 
Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- ~ exatamente nesse ponto que 
quero apartear V. Ex• A verdadeira reforma agrária, eu 
posso dizer até que como exemplo para o Brasil, foi feita 
no Acre, na administração do então mªjor, depois gene-
ral, hoje saudoso José Guiomard dos s:ãntõs, quando go
vernador no período 1945-1950, Há quem diga que foi a 
primeira reforma agrária feita neste País, foi um exemplo 
para todos nós, No Governo Geisel e_no Governo Fi
gueiredo foram desapropriadas no Acre uma área supe
rior a I milhão e 200 mil hectares, quer diz_er, para um~ 
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população que alcançou, ainda, 400 mil habitantes, área 
superior a âC um p"afs comá Formosa, que tem apenas 1 
milhão de hectares de terra agricultável, para uma popu
lação de 18 milhões de habitantes. Veja V. Ex• o contras
te. A reforma agrária foi feita, o que precisa ser feito 
agora é racionalizar, o que é preciso ~levar gente para lá. 
E como V. Ex~. disse inicialmente, levar gente do Nor
deste, ou do Sudeste ou do Sul ou do Centro~Oeste, 
dando-lhe melhores condições, porque piores condições 
sentiram os nossos antepassados; já hoje, pelo menos, o 
migrante vai de caminhão ou de avião, mas, naqueles 
tempos, eles apanhav_am o impaludislno mal chegavam 
no porto de Belém ou de Manaus. Hoje, o Acre é um pa
raíso, posso dizer a V. Ex', e V. Ex• não ignora isso, em 
se comparando com os tempos do início da sua coloni
zação. 

O SR. MÁRIO MAIA - Gostaria que fosse _esse pa
raíso. 

Agradeço, nobre Senador Jorge Kalume, a sua inter~ 
venção, e não me nego de estar de acordo com V. Ex•, no 
que diz respeito ao trabalho pioneiro do saudoso Sena
dor José Guiomai-d dos Santos, um líder inconteste do 
seu Partido no Acre e co-nhecido, nesta Casa, pela sua 
eficiência- por longos anos de legislatura. De fato, ele foi 
um pioneiro, Oeste particular, desapropriado o seringal
eii:ipresa e fazendo as- Primeiras colonizações através das 
colónias- QUe ele criou, Cust6dio Freire, Achiles Peré, e 
outras mais de todos nós conhecidas lá. 

O Si:- Jorge Kalume - Apenas para complementar: 
eu, como discípulo do ex-Senador José Guiomard, tam
bém comprei mais de 300 mil hectares e distribuímos. O 
que aconteceu? A maioria não estava conscientizada e 
vendeu a terra por qualquer preço. O que é preciso, meu 
nobre Senador, é conscientizar e educar o povo. 

O SR. MÁRIO MAIA - Correto, mas como cons~ 
cientizar- e educar o povo? Exatamente através da refor~ 
ma agrária. Não se pode dízer que houve reforma 
agrária -pelo simples fato de se distribuir indiscriminada
mente lotes de terra de tantos hectares. Isso não faz sen
tido, se o. cidadão não tem meios próprios de explorar 
essa terra. Se a terra locada naqueles distantes, nos aden
trados do nosso oeste brasileiro é repartida e levado para 
lã o migrante do Nordeste e do Centro-Sul do País, ele, 
em lá chegando, dizer-se "está aqui a sua terra, a sua ri
queza", isto não faz sentido. A verdadeira reforma 
agrária tem que ser a distribuição racional de terra, dan
do aos parceJeiTos a gleba, de acordo com a sua capaci~ 
dade de exPiei raçãO, dando-lhe a assistência creditícia ne
cessária para que ele explore a terra racionalmente, e não 
só a terra como a riqueza encontrada nela. V._Ex• sabe 
bem que a nossa mata é constituída, em grande parte, de 
madeiras nobres, como a itaúba, a maraçanduba, a cas
tanheira, o pau d'arco, o pau-marfim, a cerejeira, o m-õg
no, o umari, o Cedro. Pois bem, essa madeira simples
mente é derrubada, como V. Ex• é testemunha disso por
que é proprietário- de terras, seringalista, administrador 
de seringais, sabe como se põe o raçado lâ, e simplesmen
te é ateado fogo sem o míniriio planejamento da explo
ração racional dessa riqueza. _ 

A reforma agrâria para valer seria planejar, primeiro; 
a recepção do!> migrantes, o translado desse migrante em 
veículos apropriados, quando ele seria recebido em de
terminados locais com assistência médica, com assistên
cia social, e, dali, ele tomaria o seu destino já para a Pro
priedade que lhe teria sido distribuída, mas sabendo de 
antemão o que ia fazer, sabendo que lá ia encontrar o 
posto médico, encontrar escola e sabendo, principalmen
te, que a sua propriedade estava ligada ao centro consu
midor através de-estradas vicinais que permitisserri o es
coamento permanente de sua produção. 

O Sr. José Fragelli- Permite v: Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Ouço com prazer o nobre 
Senador José Fragelli. 



Junho de 1983 DIÁRIO bó CONGRES.SO NACIONAL (Seçãoii) 

o Sr. José fragelli - O aparte e ápenas para cofifir
mar o aparte dado pelo nobre Senador Jorge Kalume. 
Quero dar outro exemplo, talvez devido a sua proximi
dade dos maiores centros nacionais, 'ou pela qualidade 
da terra, embora saiba que a do Estado do Acre é exce
lente, lembrando o caso da Colônia de Dourados: --300 
mil hectares, no tempo do Presidente Getólio Vargas, fo
ram distribuídos em lotes de 30 hectares. Aconteceu exa
tamente o que disse o Senador Jorge Kalume: os quere
ceberam essas terras foram-nas ttailsferíndo através dos 
anos. Nem s_e diga que Dourados é tão longe quanto O 
Estado do Acre, Dourados estã bem mais perto dos 
grandes centros consumidores do Pais, e hoje, de fato, é 
uma das regiões mais produtivas do País, 'com terras ex
celentes, porque são uma continuaçã-o das terras rlás ao
norte do Estado do Paranâ. Pois bem, hoje, cju<i.se áão e
xistem mais os primitivos proPrietârios. Jã tenho 
lembrado aqui, muitas vezes, o que disse Nestor Duarte, 
no seu livro "A Ordem Privada e a Organização Pciitiica 
Naciotlal", livro que, infelizmente, perdi, maS que ·conSi
dero um dos mais interessantes sobre a SociOlogia Políti
ca brasileira. Nestor Duarte dizia que-uin problema mais 
grave do que o analfabetisnio no Brasil era o nomadisffio 
do homem brasileiro, que rião se fixa em determinado lo
cal. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador, isso não se
ria decorrente da falta de--3ssist!ncia? 

O Sr. José Fragelli- V. Ex• fãla -em- reforma agrãria, 
mas uma reforma nos termos em que V. Ex.• esboçou aí 
simplesmente quebra o Brasil. Não hã recursos para ir 
tão longe. Além di.!!SO," si. "Presidente e Srs. Senaâores., eu 
assisti, vi homens receberem títulos de propriedãde em 
Dourados, depois a administraÇão de Fernando cOrrêa 
da Costa deu outros títulos em Rondon6polis, terras 
muito boas, e depois vários deleS receberam títulos que 
dei, como Governador, na região de Cãceres, didos 
sobretudo pelo Senador Benedito Canelas, mOstrando 
que aquela observação de Nestor Duarte, desse noma
dismo do homem rural brasileiro, é um fato. Ele anda 
tremendamente. Durante 6 meu GoVerno, várias veies 
discuti o assunto com o Senador Benedifo-Canelas. Mui
tos dos que tinham recebido títulos na área de Cãceresjá · 
estavam em Rondônia, a caminho do Acre. Esse é um 
problema extremamente complexo, um problema legal e 
institucional. Quando entrei no Governo do Estàdo assi
nei vários títulos 5, 10 e 20 hectares, já 'que não era possí
vel fazer uma distribuição em igual n-úmerO de hectares, 
em virtude da ocupação da terra por muitos desses nos
sos rurícolas, gente de todo o Brasil, não só do Norte, do 
Nordeste, mas do Brasil inteiio. Corria cada qual jâ esta
va na sua gleba, e era um trabalho muito grande, vamos 
dizer assim, ajeitar cada um na sua gleba, não foi possí
vel dar, por exemplo, 10 hectares para todos ou 20 ou 30, 
e todos, em geral aceitavam porque- aquele que se fixa 
numa gleba ele quer ficar naquela. Então chamei meu 
Secretário de Justiça e disse: Diante do fato do nomadis
mo dos nossos rurícolas, vamos ver se damos um jeito de 
impedir que esses homens vendam, com facilidade, os lo
tes que recebem. Mas não foi possível, porque é uma 
questão de direito civil. Ninguém pode imped-ir a-trans
missão dessa propriedade. Até hoje é uma questão inso
lúvel. Acho que quantas colônias formarmos como a de 
Dourados, como essa do Acre a que V. Ex• se referiu, e 
essa a que se referiu o Senador Jorge Kalume, quantas 
formarmos, quantas colónias que dentro_de lO, 15 anos, 
estarão simplesmente desfeitas, vendidas a proprietáiíOs 
maiores, transformadas, quase sempre, em terras d~ 
criação e não em terras de lavouras. Esse é um fato co
mum! Repito: a questão da reforma agrária é de uma 
complexidade tremenda, basta ver a reforma agrária ita
liana que foi iniciada, Sr. Senador, com todos Os recur
sos. Tenho alguns livros sobre isso, tenho ilustrações, de 
como a Itãlia procurou fazer a sua reforma agrária, ins-

..,..,. tal~úldo tUdo, riã6 apenas post~s de saúde, não apenas 
dando máquinas, mas grandes arrUazéns, com têcnicos, 
com agrônomos, com veterinários, e a reforma italiana 
quase que se esvaiu, e num território pequeno! A questão 
da reforma agráiia ê extremamente complexa. Acho que 
a- ffiãrieit-a peJa qual o Governo está proCurando, não 
digo solucionai', mã.s- mitigai' esses conflitos, acho bas
tante válída. Seria interessante que se fixasse muito bem 
o que agora está sendo dado e a quem está sendo dado, e 
daqui a cinco anos apenas se apurasse quem está nessas 
terras, se-os proprietários oríginais ou oUtros. TCmos que 
atender também a nossa formação social, histórica, a 
psicologia do homem brasileiro. Se me permitir, Sr. Se
nador, vou acrescentar mais o seguinte: corn-e-cei com 
uma pequena fa-zenda perto de ~quidaiJana. 

O SR. MÁRIO MAIA- Pediria que o aparte de V. 
Ex~ fosse conclusivo, porque a Mesajã estâ me advertin
do do tempo. 

O Sr. José Fragelli- De uns tempos para cá, sou tre-
~men:damente assediado pelos pequenos proprietários de 

10, 20, 25 hectares: .. Dr., compra as minhas terras". 
Sabe quem é que quer vender as terras? Não é tanto o 
dono da terra, ê a dona da terra, a mulher do pequeno 
proprietário, que não quer ficar na fazertdinha de jeito 
nenhum, ali pert:inho da Cidade de Aqu!dauana. Quan
do cheguei, uma mulher quase me agrediu: ""O Sr. tem 
que ficar com a nossa terra de qualquer maneira, porque 
não suporto mais ficar aqui." O dado psicológiCo, a 1n
f1uêncía da co"municação, a influência do rádio e da tele
visão, tudo isso deyeria ser devidamente estudado, para 
-darmos uma solução ao problema da terra. Perdoe-me 
V. Ex~ pelo alo~gado do aparte. Como dizia, estaques
tão ê tremendamente complexa, uma questão institucio
nal muito importante. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Josê Fra
gelli, estou ligeirainente em desacordo com V. Ex• no 
que respeita ao nomadismo dO nosso- rurícola. Esse no
madismo não ê um instinto do homem rurícola, mas 

_uma necessidade sócio-econômica. 

O Sr. Aderbal Jurema - De sobrevivência ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Ele migra para sobreviver e 
ay~ova está em que não se vê, praticamente, migração 
do Rio _G_rande do Sul para o Nordeste, não se ~ê mi
&raç"ão ·ao paUlista para Õ Nordeste, mas uma migração 
quase que permanentement_ç maciça do_ Nordeste para o 
Centro-Sul do País - para São Paulo e para o Rio 

- Grande do Sul. Então, é o -~nstinto de sobrevivência. Ele 
encontra meiq . .de sobreviver e melhor amparo nas re
giõ~ mais ~-~senvolvid~s. A nossa tese é~ a de que o Poder 
Centrar, a Uniã_o, o poder nacional, estatal, dê assistên
cia a esse horriiril;-nO lUgar onde ele nasceu e cresceu, e 
que não haja necessidade dele migrar do seu habitat para 
procurar melhores dias em outras paragens. t isto que 
nós defendemos para a reforma agrária no Nordeste, ri. o 
CentrÕ-Oeste e na ~e_gião NQfte; que se dê assiStênéia e
fetiva e não acredito que o Brasil vã quebrar se investir 
maciçamente no ho-inem, na sua· saúde-e no seu conheci-

-- menta. Ele poderá_ quebrar ê com essas obras l;l"lirabolan
tes que não deraln resultado algum até agora, como a Pe

_rimetral Norte, como a Transamazônica, como a Ferro
víã dO Aço, que até agora não deu resultado p_ositivo al
gum para a população. Se houver planificação no senti
dõ de dar assistência a esseho.mem, ai sim, ele pode se fi
xar rea~rp.ente,_e vai preferir ficar na sua gleba a mourejar 
n_os arredores das grandes cidades, inchando essas cida-

. _ . des, e_demaciando~as e criando cada v,;_ mais o ciclo vi
cioso dQ problema sócio~econômico. 

Sr. Presidente, concluo lendo o último perfodo_çio J11eU 
discurso. - . 

Não basta que o Governo centre suas preocupações 
em reduzir as tensões oriundas das disputas em relação à 

Sâbado4 2191 

posse legal de terras, particularmente graves nas frentes 
pioneiras. 

Não basta, tambêm, consolidar toda a legislação fun
diáfía- eXistente. Tais pontos da questão agrâria s-ão, evi
dentemente, importantes, mas não os ma_i_~ imperativoS. 

O Problema fundiário envolve aspectos mais cruciais-e 
urgentes, como, o da implantação de uma sis_temáti~a e_
ficaz de cobrança do Imposto Territorial Rural de inú
meros donos de terra de exploração, que não desejam 
transformá-la em terra de trabalho, vale dizer, de_ pro
prietãrios áe-_ terra que se recusam utilizar conveniente
mente seu patrimônio territorial. 

O prOb!em<l fuildiário reclama, sobretuCI.o, para sua 
_solução, a firme_d~~isão, da parte do governo, de promo
ver uma reform_a a~rárla_justa ry.q_ ~ais, que possibílite ao 

-homem do campo o acesso à terra e condições favorâveis 
para seu cultivo. 

Antes de terminar, Sr. Presidente, deixo aqui o meu 
voto de confiança, o meu voto de esper'ªnça no General 
Danilo Venturini. Que S. Ex', à frente do MiniSterio Ex
traordinário para Assuntos Fundlârios, promova real
mente, através desse .MiniStêrio, a reforma agrâria que o 
Brasil está esperando há tanto tempo. (Muito bem!) 

o-sR:PRESIDkNTE (Moacyr baila)- Está ftnda a 
Hora do Expedien-te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 458, de 19.83), do Projeto de Resolução n9 I, de 
1982,-que autoriza a Prefeitura Municipal deGalile-

• ia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis 
milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecen
tos cruzeiros.) 

Em discussão a- redação final, em turno único. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos te(mos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

~ a seguinte a redaç-ão final aprovada 
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 1 ~ de 

1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
----~ .Presidente, promulgo a seguinte 

RESÓÜJÇÃO N9 , DE 1983 

AutOriza a Prefeitura Municipal de Galiléfa~ Esta~ 
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor âe Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, 
quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzei~ 
ros.) 

O Senado Federal ·resolve: 

Art. 19 E.a Prefeitura Municipal de Galilêia, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
~da a contratar oper~ções de crédito no valor global de 
Cr$ _36.593.900,00 (trinta_e s_eis milhões, quinhentos e no
venta e três mil_e novecentos cruzeiros), correspondentes 
a 35-.0QQUPCs, considerado o valor nominál da UPC de 
CrS ~i .045,54 (um ffiil, qu.are~ta e cinco cruzeiros_ e cin· 
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qüenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto à 
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de_ agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinadas à construção de 100 
(cem) unidades habitacionais de interesse social e exe~ 
cução das obras de infra-estrutura urbana necessârias 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nº 457, de 1983), do Projeto de Resolução n~ 12, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paula 
Cândido, Estado de Minas GeraiS; a contratar opew 
ração de crêdito no valor de CrS 18.296.950,00 (dew 
zoito milhões, duzentos e nov.enta e seis mil, novew 
centos e cinqüenta cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em tufno único. (Pau~ 
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, dew 
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprovaw 
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Resolução n9 12, de 

1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do · art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

. , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO w- ; DE 1983) 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândiw 
do, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no ,·alor de CrS 18.296.950,00 (dezoito mi~ 
Jhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cin~ 
qüenta cruzeiros.) 

O Senado Federal_ resolve: 

Art. J9 t a Prefeitura Municipal de Paula Cândido, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resow 
lução n9 93, de I [ de outubro de 1976, do Senado Fedew 
ral, autorizada a contratar operações de crédito no valor 
global de Cr$18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e 
noventa e seis mil, novecentos e cinqüenta cruzeiros), 
correspondentes a 17.500 UPCs, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco 
cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em ju
lho/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Ba:ncó 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à consw 
trução de 50 (cinqUenta) unidades habitacionais de inte
resse social e execução das'obras de infra-estrutura urba~ 
na nece_ssárias, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Centrai_ do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nll456, de 1983), do Projetá de Resolução nll 30, de 
1983, que autOriZa a Prefeitura Municipal de Itiqui
ra, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 81.123.270,29 (oitenta e um 

D1ÃR10 DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e setenta 
crUZeiros e vinte e nOve centavos). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação final dada como aprovada, de conformidade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a següinte a redação final aprovada 

Reda~ào final do Projeto de Resolu~o nll 30. de 
1983. 

Faço saber qu~ o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão", e eu, 
-----• Presidente, prOmulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira, Esta~ 
do de Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 81.123.270,29 (oitenta e um milhÕes, 
cento e vinte e três mil, duzentos e setenta cruzeiros e 
vinte e nove centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> f: a Prefeitura Municipal de Itiquir~, Estado 
de Mato Grosso, nos termos do art. 211 da Resolução nll 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
81.123.270,29-(oitenta e um milhões, cento e vinte e três 
mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nove centavos), 
correspondentes a 41.045,77 ORTN, considerado o valor 
nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, novecentos 
e setenta e _seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vi
gente em julho/82, junto à Caix:ã Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção 
de galerias pluviais, guias, sarjetas, e aquisição de equi
pamentos para coleta de lixo, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 50, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 459, de 

_ 1_983, COipvoto vencido do_ Senador José Fragelli), 
que autoriza o Governo do Estado do Piauí a eleVar 
em CrS 453.256.608,00 (quatrOcentOs e dilqUerita e 
três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil, seisw 
Centos e oito cruzeiros) o montante- de sua dívida 
consolidada, tendo 

--PARECER,-sob n~> 460, de 1983, dU:-ComisSãQ 
-de Constituic;ão e Justiça, pela constitucionali-

dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Concedo_a palavra ao nobre Senador He_lvídio ~u)_)es. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- Pl. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O PrQjeto de Resolução n~' 50, de 1983, ora em discus~ 
são, cuida de autorizar o Governo do meu Estado a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
453.256.608,00, destinados à reforma, ampliação e equi~ 
pamento de III pequenos estabelecimentos penais. Esses 
recursos serão alcançados junto à Caixa Económica Fe
deral, mediante a utilização de meios financeii'Os do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 
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Cumprindo-se hoje a última oportunidade para falar 
sobre a matéria, deixo explícito que esse valor modestís
simo representa, aproximadamente, quatro milhões de 
cruzeiros para cada um dos estabelecimentos penais que 
_estão a. reclamar reforma, ampliação -ou equipamento. 

AO ensejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lembro que 
foi o então Governador Petrônio Portella que, com a sua 
fornlação haurida na Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil, entendeu de modificar o trisfe 
panorama, a terrível situação carcerãria do Paiuí fez a~ 
pfiCação de recursos compatíveis, natüralmente, com as 
possibilidades do Estado àquela época e edifiCou dezenas 
de pequenos estabelecimentos penais no interior do nos
s-o Estado. 

Posteriormente, com recursos obtidos junto ao Minis
tério da Justiça, o Governo do Piauí edificOu uma mõ
derna penitenciãria nas imediações de Teresina, do tipo 
agrícola, no Governo, se não me falha a memória, do 
saudoso Senador Dirceu Árcoverde. 

O Governo atual estã na contingência de, com recur~ 
sos próprios, melhorar o sistema carcerário interiorano, 
jâ que não dispõe dos meios materíals indispensãveis 
para a construÇão de estabelecimentos condignos, pelo 
menos nas principais cidades do Piauí. 

_ Na oportunidade em que o Senado discute a autori
-za-ção para a contratação desse empréstimo, vejo tafn
bém na solicitação do Governo do Piauí uma sugestão, 
sugestão que é ender 
deve, apesar das dificuldades financeiras por que passa o 
País, fazer investimentos nesse im-portante setor da vida 
dOs EStadÕs. 

As cidades de Floriano, Picos, Parnaíba, Campo 
Maior, entre outras, reclamam estabelecimentos penais 
condignos, que ultrapassam a capacidade financeirã do 
ffieu Estado. O Ministério da Justiça, através do Dr. 
Ibraim Abi-Ackel, hã de fazer aplicações imediatas, sem 
necessidade de mais estudos, pois que o problema jã está 

-exuberantemente estudado, para atender a essa necessi~ 
dade que, se é dos grandes Estados, seédeSão Paulo, do 
Rio de Janeiro;--de Minas Gerais, é também dos peque
nos Estados. A criminalidade, utilizando, também, das 

-modernas vias de comunicação, chega a todos os recan
tos do País com facilidade extrema. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao tempo em que faço 
o encB.nlin-haffienio da votação desse projeto de interesse 
do fiauí, eu me ~irijo aó Ministro da Justiça, 
lembrando-lhe a conveniência, e, mais do que a conve
niência, o dever do Gõverno Federal em atender às rei
vindicações do Piauí em matéria penitenciãria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão a matéria (Pausa.) 

Não havendo ma_is quem queira usar da palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Não havendo quorum para deliberação, fica adiada a 
votação para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 54, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~> 472, de 
1983), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Mon~ 
te Alegre de Minas (MG) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e 
cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, qui
nhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos), 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob nos 473 e 
474, de 1983, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Municípios. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Paussi.) 
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Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Face a inexistência de número, fica adiada a votação 

da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 6: 

Discussão, em turno 11riiCO; do ProjetO de Reso~ o 

lução nC? 55, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'l475, de 
1983), cji.J.e autoriza a-Prefeitura M:Unidpaf d.i Cida
de de Recife (PE), a elevar em Cr$ 179.960.500,00 
(cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessen
ta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 476 e 
477, de 1983, das Co_míssões: 

- de Constituição e Justiça; e 
- de Municípios. 

Em discussão o projetõ. (Pausá;) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em virtude da falta de "quorum" a matéria deixa de 

ser submetida ao Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estâ encer

rada a Ordem do Dia. Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS - PE. Pronuncia 
o seguinte discurso, sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Nesta tarde, em que o número de Senadores não conta 
para o relevo desta sessão, quando ouvimos o Senador 
Milton Cabral fazer um relato objetivo e cheio de suges
tões sobre a sua viagem a Formosa, de Chiang-Cai~Che, 
quando depois tivemos o brilho da palavra do Sen.ador 
Mário Maia, dissertandO sObre os problemas fundiárioS 
de seu Estado, o Acre, aparteado, com não menos bri
lho, pelo seu colega de representação do Acre, o Senador 
Jorge Kalume e pelo Senador do Mato Grosso do _8_ul, 
José Fragelli, quando depois assistimos à discussão de 
um projeto, na palavra abalizada do Sênador Hefvfdio 
Nunes, sobre o sistema penitericiário de seu Estado. 

Aqui chego, Srs. Senadores, antes de entrar no assunto 
a que me proponho nesta tarde para dizer ao Senador 
Fr~eiii, ao Senador Mário Maia, aO Sei13.dor JOrge Ka
lume que o problema da reforma agrária- Vem de muitos 
anos se arrastando neste País, não apenas no Acre, Semi
dor Mário Maia, más em-todo o território nacional, de 
dimensões continentais. Taíú.O --que foí com esperança 
que recebi a indicação do Ministro VentUrini Para, eÍn 
carãter extraordinário, tratar desse magno problema, 
porque não podemos, e digo isso mais conlo professor 
do que propriamente como parlamentar, acreditar em 
uma reforma agrária por deCreto. Não se muda uma es
trutura fundiária apenas Por decreto, sobretudo rieste 
País que tem uma tradição_ colonial e imperial de Senh-a-~ 
res e escravos. Não se pode mudar a sistemâticã. fun
diária através de decreto, põi"que reforma implica num 
processo de mudança, e o instrumento dessa mudança, 
hão de reconhecer os Srs. Senadores, é a educação, não a 
educação das primeiras letras, porque o que vem aconte
cendo neste País, nas regiões sUbdesenVolvidas, é que as 
campanhas de alfabetização têm em parte fracassado, 
porque alfabetizam o homem, e eu P.ergunto: para q_uê? 
Depois de algum tempO, ele não consegue usar aqueles 
instrumentos, aquelas técnicas que recebeu na escola, e 
se dá o processo inverso, como se e~e fosse um avião que 
desce num campo e precisa faZer a retrOversão dõs moto
res. Ele desaprende o que aprendeu, 

fortanto, ilustres colegas, tenho impressão de que não 
é só no Acre, não é só em M-ato Grosso dõ Stil, onde V~ 
Ex•, o Senador José Fragellí, assinalou o problema do 
nomadismo, esse nomadismo que poderia, por uma ex
tensão sociológica, dizer que é uma participação da he-
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_.rança indígena, mas ess~.nomadi~mo é, sem dúvida, uma 
conseqUência da falta de preparo do homem para rece-
ber a terra, da falta de condições, que os militares cha
mam de logísticas, para trabalhar a terra. Por isso, meus 
nobres Colegas, solidário com- as suas preocupações, 
quero, desta tribuna, dizer que lá, em Pernambuc~, tam
bém nós lutamos com esses mesmos problemas, com a a
gravante de que Pernambuco tem uma região pequena, 
estreita, tradicionalmente ocupada pela cana-de-açúcar, 
e o resto do Estado vive o drama de ser uma região geo
gráfica e geologicamente semi-áiida. 

Srs. SenadOres, venho aqui para cumprir uma missão, 
porque toda vez que nós, parlamentares, subimos nesta 
tribuna, não queremos O brilho da palavra fácil, mas, 
siin~transmítir um recado dos nossos companheiros de 
Pernambuco, -de Sergipe, do Acre, do Piauí, de Mato 
Grosso do Sul, porque somos aqui os privilegiados, pois, 
designados pelo povo, eleito, ou escolhidos, aqui nos en
contramos para cumprir missões. E hoje; venho aqui, 
como parlamentar de Pernambuco, trazer ao conheci
mento desta Casa os protestos que já estão em praça 
pública, no meu Estado, contra o abandono em que se 
encontra a música popular brasileira, abandono que nós 
podemos objetivar através do uso exagerado, nas rádios 
e nas- televisõe;s deste País, da músíca estrangeira. ~ fácil 
constatar o que afirmo, não preciso nem citar o manifes
to que recebi, assinado pelos compositores de todo o 
País; Pedro de Lima, Dewett Cardoso, Paulo Marques 
Pessoa, Sidraque Barbosa, Francisco Bezerra de Melo, 
Erondi Bafbosa, Alberto Kelly, Maestrq Duda, Getúlio 
Cav_alcanti, e outre~s, que dirigiram, em nome do Presi-
dente- da cõJnissão de Compositores do Nordeste, as 
suas reivindicações, numa reunião em fins do ano passa
do, em que eles pediam para modificar o Decreto n~" 

50.929, de 8 de julho de 1961, que reSl:lla a contr:atação 
de artistas éstrarigeíros-pelas emissoras de rádio e televi
são, teatro"s, boã.tes, estabelecimentos congêneres, e dâ 
outras providências. 

Por falar nisso, em 1950, quando estive a primeira vez 
em Buenos -ÃÚ-~~. havia um decreto do Governo Perón 
que estabelecia a _quota de música e!!lrangeira que pode
ria ser executada em qualquer casa de espetâculo. Aqui, 
nós temos observado que a música estrangeira entra dia.:
riamente nas novelas de todas as televisões, que a música 
estrangeira- entra diariamente nas rádios, não só AM, 
sobretudo FI\:f. Qualquer um de nós que for para casa 
daqui~a pouco e mandar ligar o rádio de seu carro para 
uma estação FM. ouvirá somente música estrangefra; de 
raro, música na.cio~al._ ~sso concorre para o empobreci
mentO dos artistas, Porque toQos eles vivem na épo~a das 
comu~icações, da reproduçã_o nas rádios e nas televisões, 
que são hoje os instrumentos de maior divulgação, de 
maior comunic2:ção de tudo que se faz em matéria de 
música:. 

Não vou ler, mas vou_juntar ao meu discurso o que 
propõem os compositores do Nordeste. Eles pedem ape
nas que ao invés de estarmos na sítuação atual de que a 
música estrangefra- vejam bem- tem direito a 50% e 
fica 50% para todos os compositores brasileiros, ela se 
reduzíria, pelo menos, a 30%. 

Não é nenhum sentimento nativista, nacionalista, xe
nófobo, não: t=: a realidade da nossa música. Jâ chegain 
os royalties que pagamos de outras coisas de que a tecno
logia brasileira ainda não conseguiu libertar-se, Mas, 
hão de reconhecer os Srs. Senadores que a música popu
lar º-rasileira, que nós conhecemos desde um R~berto 
Carlos até um -Chico Buarque de Holanda, não precisa . 
tomar nada emprestado à musica popular estrangeira. 
Eles têm o cuidado_ de di~er que a música clássica- ve
jam o respeito - não entra nas restrições aqui s-olicita-

- das com relação à -~adiodifusão. Mas, quanto à música 
P<?Pular, não se co_mpreende que num país em que 'se pa
gam royalties por tanta coisa, nós continuemos a pagã-lo 
pela música popular estrangeira. 
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O Sr_._ Passos Pôrto - V. Ex' permite um aparte? 

O Slt AóERBAL iUREMA - Com muito prazer. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Aderbal Jure
ma, realmente V. Ex' traz à Casa um assunto quê deveria 
ser discutidõ aqui a nível de Senado. Tenho a impressão 
de que há um outro problema que é muito mais grave do 
que a participação das músicas nos programas radiofôni ... 
cos brasileiros. Trata-se do problema das fábricas de dis-
cos·- no Brasil, todas elas multinacionais. São elas que 
controlam a produção de música popular no Brasil, são 
elas que têm o poder de selecionar os cantores, quais os 
que elas devem promover. De modo que veja V. Ex' que 
o fenômeno é muito mais grave. Eu, em princípio, atê: 
que não sou contra a participação da música estrangeira, 
visto que a música é universal, ela, em qualquer país do 
Mundo, entra, como a música brasileira hoje está pene
trando também nos mercados internacionais. Hã, inclu· 
sive, uma lei feita pelo Congresso, a chamada Lei Hum
berto Teíxeira, que incentivou as excursões artísticã.s de 
conjuntos do Brasil, sobretudo na época em que ele foi 
deputado, que teve uma importância muito grande na di
vulgação da música popular brasileira. Mas eu acho que 
deveria chamar a atenção de V. Ex• para o problema da 
indústria de discos, que no Brasil é quase toda estrangei
ra. t justainente essa indústria de discos que controla a 
divulgação da música popular, porque a ela é que cum
pre a divulgação, a distribuição e a venda do produto 
musical no Brasil. Veja V. Ex' como o problema vai-se 
encal)linhan_do para outras causas que não sejam somen
te as da divulgação da música estrangeira em programas 
radiofónicos. Era esse o pequeno aparte que gostaria de 
dar, como subsídio modesto ao discurso de V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREMA- Senador Passos Pôr
to, eu ia chegar lá. Eu -ia Chegar ao problema das fábricas 
de discos, porque, como nordestino, sobretudo pernam
bucano., posso até trazer um dado a V. Ex.• A única em
presa autenticamente brasileira que fabrica dis-cos neste 
Pais está fech3ndo as portas em Pernambuco, a Ro
semblit. As outras empresas são todas multinacionais, 
como" disse_ V. E~• Nós estamos justamente nesta luta, 
porque pretendo transformar ... 

O Sr. Passos Pôrto- Rosemblit deve ser estrangeira. 

O SR. ADERBAL JllREMA- é brasileira. Há tanta 
gente com nome estrangeiro no Brasil... Ele é um judeu 
brasileiro com mais de 50 anos no Brasil. De maneira 
que se nós formos, através de sobrenome, Senador Pas
so-s Pôrto, identifiCar--a nacionalidade, ficamos em difi
culdade até com eminentes figuras do Governo e do Se-
nado.. -- -- -

Quero dizer a V. Ex• que o problema é não só nas 
fábricas de discos, mas, também, na reprodução. A 
fábrica vende os discos pela divulgação que os ~'disc
jockeys" fazem no rádio e pelo uso na televisão; hã até 
fundo musical de novelas, fundo musical de qualquer a
presentação ou anún-éios em música estrangeira. Nós 
não queremos proibir, mas queremos limitar, porque nós 
iiOS ~aeVemos ci1idai.-- A8:amenon Magalhães, certa vez, 
quando não conseguiu receptividade nos seus pleitos ao 
GoVerOo -federal, em 1951, governando Pernambuco 
pelo voto popular, dizia: ''Vamos-nos coser com as nos~ 
sas próprias linhas". 

Poís bem, Senador P:ãSSõs Pôrto, o que =eu quero é aju
dar a música popular brasileira, porque, até, um dia des
ses, eu não consegui gravar bem, mas acho que eu ouvi a
núncio cantado em inglês, não era em português, quando 
é-proibido, porque todas essas estações de râdio e televi
são são concessões do Estado, elas não são propriedades 
de ninguêm. E eu ouvi um anUncio Cãntado em inglês. 
Naturalmente que a direção da rãdio, ou da televisão. 
não Se apercebeu da gravidade do fato, mas, nós, Sena~ 
dores, que vivemos preocupados com a nacionalização 
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dos nossos valores, sobretudo a sobrevivência deles, nós 
temos que, da tribuna do Senado, dizer que estamos re
cebendo sugestões de todo o País, das organizações dos 
músicos brasileiros, para que possamos apresentar a esta 
Casa, aihda este ano, um projeto, sem nenhum radicalis
mo, que situe a música popular brasileira em primeiro 
1 ugar e não ~m igualdade, como ela se encontra, de 50% 
para a música brasileira e 50% para a música estrangeira. 
Acontece que a música popular brasileira é de um país 

só, e a estrangeira vem de todos os países, e acontece, en
tão, que há uma preferência, às vezes, nessa divulgação, 
pela música estrangeira, como vimos com a morte da
quele hippie dos Estados Unidos. Por que essa preferên
cia? Por causa do volume de propaganda. Então, esses 
artistas estrangeiros dominam a nossa juventude, pelo 
volume da propaganda, o que não acontece com os artis
tas nacionais. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com prazer. 

O Sr. Helvídio Nunes- Eminente Senador, no instan
te em que V. Ex~ defende, com muita sensibilidade, com 
muita ênfase, a música pOpUlar brasileira e a necessidade 
de que os podere.<; públicos a protejam de uma maneira 
mais efetiva, peço permissão a V. Ex• para recordar a 
passagem, por esta Casa, de um ilustre coestaduano de 
V. Ex•, o Senador Paulo Guerra, que, muita sensibilida
de artística, ofereceu um projeto que tramitou nesta ca: 
sa, autorizando a criação de bandas municipais no inte
rior deste grande País. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Lembro-me deste 
projeto. 

O Sr. Heh'ídlo Nunes- E o-S_e_n_ador_P_a_ulo Guerra fez 
uma coisa curiosa, justificou o seu projeto com a letra de 
"A Banda", de Chico Buarque. V. Ex•, como bom per
nambucano, hoje, trata de uma maneira mais abrangente 
do problema, e quero servir-me desta oportunidade para 
me solidarizar com a posição que V. Ex• assume, nesta 
tarde, em defesa de um grande patrimônio que é a músi
ca popular brasileira. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Agradeço a significa
tiva solidariedade do Senador Helvídio Nu_n_es, que in
corporo ao meu discurso e que levarei ao conhecimento 
das organizações dos músicos e intérpretes deste Pafs. 

Ainda no dia 19 de maio, próximo passado, no históri
co Pátio de São Pedro, da Cidade do Recife, diante da 
Catedral barroca que Já se ergue com mais de 200 anoS,
os músícos de Pernambuco, do Nordeste e de outras re
giões, com o Maestro Duda, Maestro Guedes Peixoto, 
Getúlio Cavalcante, e o conhecido Zé Ketti, fizeram em 
ato público, de grande concorrência, um_ protesto e um 
apelo, protesto pela invasão da músíca- estrangeira no 
Brasil, e apelo às autoridades executivas e legislativas_ d<? 
País, para que defendam a sua causa, uma causa humil
de, mas de grande significaçã_o culturaL 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA- Pois não, permitO -o 
aparte ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- Já quando V. Ex• está encer
rando as suas palavras, efetivameitte, _o i:tssuilfci que V. 
Ex~ está abordando, pela sua relevância, merece um·a 
profunda reflexão. E., quero dizer ao eminente colega A
derbal Jurema, que, embora a arte, da qual faz parte a 
música, não pertença apenas a um país, mas ao mundO 
inteiro, todavia, a sua tese é digna do nosso apoio, e a 
Casa já se manifestOu sobre isso. Estou cerro de que V. 
Ex• mesmo encaminhará uma proposição regulamentanM 
do essa matéria, para que a música popular brasileira te
nha uma maior preferência, pelo menos, nas rádios e nas 
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TVs, c_omo uma prova do nosso-apreço não só aos nos
so~ ·patrícios, como, também, em homenagem a nossa 
cultura. Era o que tinha a dizer. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Agradeço as palavras 
de V. Ex•, que vêm reforçar o meu pronunciamento, nesM 
ta tarde, e q):lero concJuir o meu !fiscurso citando, aqui, 
um trecho da carta qUe rec_ebi do Presidente da Cernis-_ 
são de Compositores do Nordeste, o compositor e radia
lista Eron Vianna, em _que ele diz: 

"Os artistas da nossa Pátria sabem que mudar 
essa estrutura viciada que está prejudícando de to
das as formas a nossa comunidade é muíto di_ffcil, 
mas confiamos que o Congresso Nacional não dei
xará de nos escutar." 

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

--DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. A
DERBALJUREMA, EM SEU DISCURSO. 

Reunião da Comissãó de compositores do Nordeste 
realizada no dia 18/12(82, com objetivo de propor junto 
ao Governo Federal, uma maior valorização da MPB. 

A reunião foi presidida pelo seu presidente o composi
tor Eron Vianna e assistida pelos signatários que vota
ram por unanimidade a proposta que segue abaixo dis
criminada: 

J<:>) Modificar o D~creto 50929, de 8(7 (61 que regula 
a contratação de artistas estrangeiros pelas emissoras de 
rádio e televisão, teatros, boites e estabelecimentos con
géneres e dá outras providências. -

~) No artigo 5 desse decreto, está assegurado que 
"ãs gravadoras ficam obrigadas,- ao organizarem suas lis
tas de lançamentos de música popular, a obedecer ao cri
tério propqrcionat de um disco nacional de qualquer tipo 
ou rotação, com gravação ou gravações de músicas bra
sileiras, para cada disco estrangeiro de_tipo ou rotação 
correspondente dos seus suplementos de novidades", fi
cando assim a música estrangeira em condições d_e igual
daâi:: com a nossa música ·em 50% para cada uma. 

-3Q) No parágrafo único desSe de_creto ficou assegura
do a execução de 50% de músi_c_a estrangeira_ nos progra
mas das emissoras de radiodifusão, o que não condiz 
com nossa_ realidade a tua!. 

4Q) Por estar ainda em vigência esse decreto é que há 
uma completa dispersonalização da nossa cultura, bem 
como da nossa arte musicai. Nas programações diurnas 
.de muitas emissói"aS se executa rUuita rilúsica estrangeira, 
deixando a música brasileira para os horários noturnos, 
qüando a maioria da população está dormindo. 

5'9 Para corrigir essa ~distorção cultural, a comisSãO 
de Compositores do Nordeste oferece as seguintes suges
tões: 

a) Reduzir os 50% de_música estrangeira para 30%. 
h) Estabelecer que dentro dos 3Q%, um só país não 

possa usar mais que 10%, Para propiciar a população 
brasileira a oportunidade de tomar conhecimento ·com 
diversas culturas musicais e não fic_ar a mercê de um mo
nopólio. 

c) Dentr·o dos 70% di música br-asileira, estabelecer 
que seja obrigado uma porcentagem mínima para a gra
vação de samba em cada gravadora, bem como, para e e
xecução nas emissoras de radiodifusão, e também em to
dos .osJocais onde se usa música em público, para evitai 
que logo mais o samba caia no eSquecimento e fique res
tríto a música de carnaval. 

d) Estabelecer uma porcentagem mínima de gra~ 
vação e 'éX.eCução para as músicas regionais, para apre
servação de riqueza artística do nosso país, que começa a 
ficar ameaçáda. 

e) t imprescindível que 60 dias antes do carnaval fi
que estabelecido uma porcentagem mínima de execuções 
de músicas novas para os feStejos morriescos, para evitar 

Junho de 1983 

que o carnaval vire festa da saudade. Isto, tanto para o 
rãdio, como para TV. 

f) Para evitar a aberração do que está acontecendo 
de que compositores brasileiros estejam compondo em 
língua estrangeira, e tais músicas aihda são consideradas 
nacionais, doravante só serão consideradas músicas nos
sas, quando gravadas no nosso idioma. 

g) Discos e fitas-cOmercializados em idiomas estran
geiros, terão que custar no mínfmo 50% mais caro do que 
o disco nacional do mesmo tipo e rotação, ainda que se
jam gravados em nosso país, pois os mesmos são divul
gação de outra cultura. 

h) Não permitir que- doravante motivos brasileiros 
explorados na TV ou cinema, tenham fundo musical em 
outro idioma. 

i) Só se aceitará música estrangeirá como sehdo nos
sa, quando a mesma representar nossos rítmos e for gra
vada fora do nos_s_o país, quando o artista lá estiver resi
dindo, e for um autêntico ritmo nosso. Ex. samba, forró 
e frevo, que são expressões nossas. 

j) Estabelecer que nas escolas de dança, seja exigido 
50% de músic~ pátria. Execetuando~se o caso das escolas 
clássicas onde a· porcentagem poderá ser menor. 

I) As música~ clássicas não entram nas_ restrições 
aqui socilitadas com relação a radiodifusão. 

Recife, 18 de dezembro de 1982.- Erondí Barbosa 
Vianna, Presidente- Pedro de Lima- Dr. Dewett Car
doso - Alberto Kelly - Paulo Marques Pessoa - Maes
tro Duda - Sidraque Barbosa - ilegivel - Francisco de 
A. Bezerra de Melo- ilegível- Maria do C&.rmo- Perei
ra de Souza - Getúlio Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (Atmir Pinto)- Concedo a paM 
lavra_ ~o no~re Senad~~ Jorge KalumeA 

O SR: JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncià. o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
contenta-me côngratular-me com 6 Presidnete João Fi
gueiredo, pela prorrog?-ção do prazo da vigênciã ·do art. 
6~' do Decreto_ n~' 1.944, que isenta do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados, os táxis com motor a álcool. O 
prazo em questão terminava em 30 de junho do corrente_ 
ano -e foi prorrogado para 30 de setembro. - - · · 

Tenho sobejas razões para difundir medida tão alvis
sareira quanto necessária, porque senti tambêm que Sua 
Excelência atendeu ao ineu apelo através do telex que lhe 
dirigi e de meu pronuncià.mento na sessão do dia 2_de 
maio do corrente l.!,no, 

Nestas condiçõeS, a classe de motoristas do Brasil em 
especial da Amazônia, na qual se insere o Estado do A
cre, está de parabéns com essa providência benéfica do 
Presidente Figueiredo, em favor dos profissionais que 
por motivos diversos não tiveram condições de substituir 
se~s veíc~los- m~vidÕs a gasolina, pelo álcool, porque, 
em muitas cidades, especialmente o Acre, faltava estru
tura para abrigar esse novo combustível e a conseqUente 
-pe~mu~a. 

Sr. Presidente, Srs. Seiladores, ainda valendo-me desta 
oportuilídade, falarei sobre o Banco da Amazônia, cria
do nos idos de 1942, como instrumento para impulsionar 
a Região na qual se encontra sua sede. Teve seu apogeu 
no período da II Grande Guerra Mundial, quai1âo essa 
entidade creditícia se tornou responsável direta pela ati
vação dos seringais, então praticamente adormecidos, 
para produzirem borracha destinada aos países aliados. 

co-m 6 advento da paz, apesar das dificuldades enfren
tadas, o Banco continuou servindo e cresCen-do. Levado 
pelas circunstâncias, foi obrigado a proceder a mudanças 
na sua parte administrativa, objetivando atender melhor 
as exigências ditadas pela evolução dos tempos. Por isso 
em 1971, sofreu alterações estruturais em sua diretoriã., 
mantendo, contudo, o mesmo número de diretores. 
Devo esclarecer que o seu volume operacional vem auw 
mentando, não obstante o crescimento dos bancos ofi
cíalS como do Acre, Rondônia, Amazorias, Roraima, 
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Pará e Maranhão, surgidos posteriormente, isto é, na dé~ 
cada de 60, numa prova evidente do desenvolvimento ç.. 

conômico da grande área. 
Para corroborar e ilustrar o meu raciocfnio, Vale 

lembrar que o Banco da Amazónia, em 1972, realizou 
negócios com cerca de 800 milhões de cruzeiros, e em 
1982, decorridos dez anos, alcançou a elevada soma de 
180 bilhões de cruzeiros, operações realizadas com o 
mesmo número de direcores de quinze anos atrás. Como 
o Banco da Amazônia, os seus símiles obtiveram desem~ 
penha de suas atividades, podemos dizer, no mesmo rít
mo. Esse progresso deye ser creditado ãs mutações por 
que vem passando a Região Amazónica, com aS f3cilída
des injetadas, muito especialmente, pelos governos revo~ 
lucionários, contribuindá para diversificar-se i i;üa eco~ 
no mia que ·antes repousava, em maior escala, no extrati
vísmo gumífero. 

Fui um de seus diretores de junho de 1976 a julho de 
1978, ejã nesse período, sentindo o crescimento do ban
co, propus a meus pares a necessidade de aumentar~se o 
seu quadro diretor. Com o passar dos ânos, mais se ro
busteceu em mim o acerto da medida. E agora, quando 
vejo esse instituto_- creditíCiO -se agitando muito rna.is, Su~ 
geri, com o apoio da Bancada acreana no Congresso Na
cional, ao Sr. Ministro Mário Aridreazza o aumento do 
seu corpo diretor, atualmente composto de- cincõ -dlretO
rias, exclusive o Presidente, (Admlnistrâtiva, Câmbio, 
Crédito Geral, Financeira e Crédito EspecialiZãêio) para 
um total de sete diretorias, desdobrando-se a do Crédito 
Especializado em Crédito Rural e Crédito lndusfrial e 
criando_~se a de Infra~Estrutura e Serviços. 

Esse .desdobramento é necessário e benéfico para po
der acelerar ainda mais o seu natural crescimento com 
maiores vantagens para o banco e os usuários. 

O assu~to foi abrigado pelo Ministro Mário Andreaz
za, fazendo-nos acreditar, eu e meus companheiros de 
Bancada, que ainda neste semestre tudo se cristalizará 
por meio de Mensagem do Presidente Figueiredo, ofere
cendo à Amazónfa,-através de seu Banco, uma estutura 
mais eclética para atender convenientemente às necessi
dades de sua expansão. E não foi diferente a receptivida
de que encontrei por parte do Presidente Carlos Lango
ni, do Banco Central, a quem entreguei no dia 4 de maio 
o estudo dessa desejada ampliação que ensejará a pre
sença de todos os Estados amazónicos, inclusive os Ter
ritóríos -de Roraima e Amapá. A alegria experimentada e 
a confiança que merece de minha parte o Ministro Mário 
Andreazza, contribuíram para que_ eu fizesse este registro 
até como agradecimento, pois representa algo de funda
mental para corresponder aos nossos reclamos e aos do 
banco, conSiderado organismo da Amazónia. Espero re
tornar, até o fim deste mês, à Tribuna do Congresso Na~ 
cional, a fim de dar as boás vindas à Mensagem e agrade
cer a acolhida dos Srs. Congressistas a -esse ãsSurúo im
portante para a economia amazônica. 

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

O SR. PRESlDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente,_ Srs. Senadores: 

Desde que cheguei a esta Casa retomei a luta, irÍicíada 
quando na Chefia do Executivo estadual, em favor de se
cular reivindicação do meu Estado - a construção do 
porto marítimo do Piauí. . 

Recordo que na oportunidade inicial em que me pro
nunciei sobre o assunto, no primeiro semestre da Sessão~ 
Legislativa de 1971, comecei com escorço histórico das 
batalhas verbais que, desenroladas em diferentes Ple
nários, culminaram com a permuta de extensa e rica fa:i: 
xa de terra do Piauí por cerca de cem quilômetros de es
treita faixa litorânea do Ceai'-L 

De 1971 a esta parteja mais de(x.ei de cobrar, em todas 
. as ocasiões necessárias, providências dos setores respon-
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sáveis pela construção, certo de que, a cada dia que pas· 
sa, parece ganhar mais importânciã o Porto de Luís Cor
reiã no conjunto de medidas aceleradoras do processo de 
desenVOlvimento do Piauí. 

__ De outra parte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ii Os di
versos ensejos em que abordei a metéria, sempre fiz ques
tão de realçar, por dever de justiça, a dedicação indormi
da e decisiva partícijjação do Dr. Josê Mârio.Üe Pires Re
bel\o, nos estudos preliminares, nos atos decisórios, e 
nos tabãlho-s de realizaçãO das obraS do p-ori:o ma-rítimo 
piauiense. 

Recordo que em carta que me dirigiu, datada de 4 de 
fevereiro de 1981, lamentou:-- -

"Nosso porto ... sofre forte assoreamento de argi
la carregada _em suspensão pelo rio Igaraçu. O pro
cesso exato de como acpntece ainda não está perfei
tamente esclarecido: - se pela penetração da água 
do do, atravês_do Molhe Defletor ... , o qual desvia, 
durante a maré vazante, as águas do Rio Igaraçu na 
direção da Pedra do Sal e, portanto, do Maranhão; 
se no retorno dessas águas, durante a maré enchen~ 
te, as correntezas levam-na para a bacia de evolução 
do porto onde, pela mansidão dos fluxos e tranqüili~ 
dade das ondas, aliadas ainda a fenômenos de flocu
iação da ariila-na água salgada, ~ material barrento 
em suspensão na água do rio se deposita~·. 

As apreensões então manifestadas, sobretudo as solici
tações-endereçadas ao Ministério dos Transportes'e à 
EffiPfe53 de Portos do Brasil S/!).- PORTOBRÁS, fe~ 

- li:imente, não foram em vão. 

Assim é que do Ofício PRE/304/81 da POR~ 
- TOBRÁS, datado de 14 de maio de 1981, extraio o tópi

C<? seguinte, cuja signífíCaçãc) é desnecess~ia- eXaltar:-

•• ... ii:Jfõrmo qui com o intuito de detectar a cau
sa do problema, já se encontra no local uma equipe 
de técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Hi
drov:iárias - fNPH, -que imediatamente iniciará 
uma série de medidas de transporte de sedimentos, 
inclusive através da utilização de "radiois6topos em 
convênio com- a NUCLEBRÁS, parã idenÜficar as 
possíveis causas." 

Sr. Presidente e Sr. Senadores, em obediência à linha 
que impus a este pronunciamento, importa transcrever, 
pela autoridade d_a_ fonte e importância da informação, 
trechos do artigo Luís Correia: PORTO APOIARÁ IN
DÚSTRIA DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL, publicado 

- pela PORTOBRÁS, setembro-outubro de 1981: 

"Fora._m concluídas pela PORTOBRÃS as obras 
dos molhes de abrigo e acesso do Porto de Luís Cor
reia, localizado no Estado do Piauí, estando previs
to para o início de 1982 a execução do cais de atra
cação e as instalações de acostagem - molhe de 
contenção e terrapleno. Inicialmente, Luís Correia 
d~veria ser um Porto" continental, situado dentro do 

-- estuário- dei lHo Parnaíba e permitirido o aCesso de 
navios de apenas 5 m de calado. Estudos em modelo 
reduz_ido, rCãlizados pelo Instituto de Pesquisa Hi
droviáríos - ONPH, da POR.tbBRÃS- mostra
ram a viabilidade técnica de se optar por um porto 
externo, protegido por molhes, dando acesso a na
vios de maíor calado e propici;,mdo a conexão com a 
navegação interior, que poderá fázer o transbordo 
de cargas diretamente para os grandes navios, tra
zendo grande economia na operação portuária". 

"Pela_sua natural ligação com a navegação flu
vial, o Porto de Luís Correia- previsto para entrar
em operação em 1983- deverá cons!:!_tuir-seem im
portante instrumento de apoio à criação de um pólo 
de desenvolvimento do Estado do Piauí. As pro-
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jeções de carga do Plano Diretor, recentemente con
cluído, demons!ram que grande parte da movimen
tação total do porto serão constituídos de derivados 
de petróleo. Os gfailêis S61idos também têm expres
são significativa, principalmCOte trigo e sã.l. Outras 
cargas relevantes são constituídas por óleos vege
tais, exportados sob ~t;>rma de granéis líquidos e as 
Cerãs vegetais como ~rga ge.ral. 

Com ã erifi3.d~ em operação das eclusas da Boa 
Esperança,--·~· _qUe pernlíiirão a criação de uma hi
drovia com cerca de 1.300 km de extensão, ·a tendên
cia_ será a utilização em larga escala da navegação 
interior na região." 

Diante dos fatos narrados, Sr. Presidente, pois que fa. 
Iam da viabilidade técnica e de acesso do porto externo a 
navios de maior calado, de "grandes navios'\ não vejo 
como explicar temores relativos à construção do Porto 
de Luís Correia, com apenas 'VZ metros de calado, ade
quado apenas a pequenos navios que não existem mais, 
ou a barcos de pesca". 

O que sei ao certo, mesmo porque mais uma vez conto 
com a incansável colaboração do piaUiense e parnaibano 
Mariotte Rebello, é que a concorrência para as obras fi
nais do Porto de Luís Correia ai_nda não foi aprovada. 

Todo o Piauí sabe que o edital de concorrência foí so
lenemente assinado em Parnaíba, em junho de 1982, pelo 
Próprio -e -ati.iãl-MiiiiStro Cloraldino Severo. 

Pois bem, cumpridos os trâmites legais, a concorrência 
foijU\gada, mas o relatório indicativo da empresa vence
dora, apesar de decorrido considerável lapso de tempo, 
einda não foi apreciado pelo Presidente da POR
TOBRÃS. 
~que o Dr. Arno Oscar Markus, antes de fazê.. lo, de

Cidiu, por razões que desconheço, ouvir previamente o 
Ministro dos Transportes. 

Certo é que permanecem inconclusas, em que pese um 
ano transcorrido da realização dã. concorrência, as obras 
finais do porto marítimo do Piauí. 
Disse~me Mariotte Rebello, em carta de 26 de maio 111~ 

timo: 

··A concorrência estã feita, a verba não é da 
PORTOBRÁS e deve ser usada -se não fOr neste 
empreendimento por certo será em um outro." 

Daí, Si". Presidente e Srs. Senadores, a solicitação, o 
sentido do apelo que hoje dirijo ao Ministro Cloraldino 
Severo. O Piauí,-há mais de cem anos, espera e reclama. 

Os piauienses querem o porto para grandes navios. E 
aguardamos, como providência que já tarda, a decisão 
do Ministério dos Transportes. -

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a Pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente:, Srs. Senadores: 

O Ministro Hélio Beltrão, uma das figuras mais lúci
das do atual Governo, talvez se tenha surpreendido com 
as preferências populares demonstradas em recente pes-
quisa de opiniãO Pública, apontando·O como preferido 
n_uma eleição indireta para a Presidência da República. 

Além de sua afabilidade e bom humor, Hélio Beltrão é 
um homem franco, fiel à benção de. Heitor Beltrão, que 
conhecemos quando integrava a Câmara dqs Deputa
dos, Como representante do antigo Distrito·Federal. 

Recentemente, falando aos empresários na II Reunião 
Plenária da Indústl-i8. dO Rio de Janeiro, Beltrão advertia 
que os brasileiros estão se transformando_ em agiotas do 
seu-próprio ~esenvolvimento e, por isso mesmo, vão aca
bar _-v-ítimas desse comportaffiento. 

"Se os fatos não mudarem -acrescentou- acabare
mos comendo ORTNs." 
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Em seguida, passou a sustentar a imperiosa necessida~ 
de de uma reforma administrativa, que nos curte de um 
impiedoso processo centralizador. 

"O processo de centralização no País - disse ê 
centenãrio. ~ um fato antigo, um processo crônico 
que se alímenta a si próprio. A centralização -de po· 
deres decisórios- no Br_asil p reduziu o esvaziamento 
dos Municípios e dos Estados e tornou ioviâvel a 
Federação. Este é ·o problema mais grave do Brasil. 
Os demais são subprodutos." 

Exemplificando, sustentou que a assistência médica 
não pode ser federal, pelas suas peculiariedades regio
nais. Mas muitos problemas regionais se tornam federais 
porque o Governo Central vem-se insinuando neles, com 
a melhor das intenções e·acaba federalizando-se, ou me
lhor, centralizando-os. Enquanto isso, certos problemas 
foram entregues a verdadeiros equidermes administrati
vos que sequer conseguem resolver pequenos problemas. 

Propõe o Ministro uma cruzada descentralizadora. A
derimos a ela. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Marco Ma.ciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS- PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. S_enadores: 

Está-se realizando, em Brasília, promovido pela asso
ciação brasileira de museologia, presidida pela Dr' Neu
za Fernandes, o VIII Congresso_ Nacional de museus, 
que reúne, entre profissiOnais no assunto, políticos, téc
nicos, dirigentes g'óVCinainentais, jornalistas e estudan
tes, mais de 200 pessoas. 

Ã abertura do congresso estiveram presentes, entre 
muitas e representativas figuras, o secretário de cultura 
do MEC- professor Marcos Vinicius Vilaça ~.a pro
fessora Y eses Amoedo Passarinho, que representou a 
Ministra Esther de Figueiredo Ferraz, o Deputad.o Rô
mulo Gaivão, o Ministro Guído Mondim e do Ternário 
do encontro constam temas relativos,_ não sQ ao desen
volvimento das atividades de museologia, bem assim 
sobre a formação e regulamentação da profissão. 

Como político --_dedicado, conseqaentemente, aos 
problemas de interesse cívico - percebo a relevânéia: de 
um congresso dessa natureza. 

Quero referir-me, sob essa perspectiva, aos aspecto 
substancialmente sociais e, portanto, políticos, da mu
seologia, à sua importância nítida no elenco de uma polf
tica cultural- que, por seu turno, é de vital significação 
para o país. 

Com efeito, o qtie é uma naçãO senão primof-dialmen
te, essencialmente, uma realidade histórico-cultural? 

A nação - disse-o Renan em sua bela e lapidar fór
mula- "é uma alma, um princíPIO-espiritual". E com
pletou: f: a posse em comum de um rico legado de recor
dações; é o consenso atual, é o desejo de viver juntos, a 
vontade de seguir acrescentando a herança recebida pro 
invidiso". 

Noutras palavras, a Pátri-a é o sonho do futuro com-. 
partilhado - como o fronde imenso de uma ârvore 
lançando-se para o alto, mas com o tronco solidamente 
plantado, firmado em raízes profundas que lhe dão a sei
va vital. 

Vem daí a enorme importância cívica -do conhecimen
to do passado do país, o seu inestimável acervo de reali
zações históricas, artísticaS, científicas ou técnicas. Vem 
daí a significação do museu como instituição criada pre
cisamente para conservar, estudar, valorizar por todos 
os meios e essencialmente expor para a educação e- se 
quiseram - deleite do público esse mesmíssimo inesti
mável acervo. 

O museu tem, como é sabido, um carãter fundamen
talmente docente e pesquisador. 
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É iO.stituição que tem significação dialética- no mais 
puro sentido socrático-, vale dizer, busca o diálogo, ra
ciocina, expõe, questiona, instrui. 

Das suas três principais fuO.ções, que s_ão conservação, 
estudo e e~sino: é nesta última que o museu realiza ple
namente sua repercussão social, sendo também a mais 
importante, dado que as outras duas estão endereçadas a 
esse fim eminentem~;:nte educativo. 

Ao lado dessa magnífica função pedagógica, o museu 
tem correlatamente uma missão cívica, e a conjunção de 
ambas é_que lhe dá uma clara e forte dimensão política. 

Ainda dentro desse eixo de coordenadas políticas, vale 
observar que instituição cultural por excelência, o museu 
vem, ainda, ao encontro dessa aspiração dos nossos dias, 
de inequívico caráter democrático, _que é a busca da edu
cação permanente. 

i\. educação, como sabemos, é um meio de atingir a 
plenitude humana, e como tal, configura-se como direito 
de todos. 

A nossa era é cada vez mais a era pedagógica, até por
que parece claro a todos o entendimento de que "só na 
cultura o homem vive uma vida verdadeiramente huma
na"- consoante frase do papa João Paulo II, inspirada 
em multissecular ensinamento tomesia, coincidente, de 
resto, com a_ mais moderna acepção tropológíca do ter-
mo cultura. 

A educação- vale dizer _ _a cultura- é uma ve!dadei
ra interiorização da razãQ. Nela se conjugam admiravel
mente os valores da tradição e do progresso, visto que 
por ser capaz de receber a_her_ança.dos seus_ antepassa
dos, de compreendê-la e assimilá-la, é que o homem se 
capaCita a melhorá-la _e desenvolvê-la. 

"O Cj_ue funda a humallidade'~- _:.diz-nos Jean Lacroix 
~ "é o dever que cadã um tem de transmitir aos ~indou
ros aquilo que recebeu dos antepassados- e aperfeiçoá
los." 

A noção de herança cultural é a categoria fqndamental 
do homem, pois é pela interíorização do passado que o 
indivídu() adquire a sua própria consistência. 

Esse processo de transmissão de uma cultura nos dota 
de memória- e a memória, como o demonstraram filó
sofos os mais diversos, das mais distintas latitudes e épo
cas - é a própria espiritualidade do homem. 

Nessa ordem de idéia~ •. a educação dos adultos, a per
manente e onímoda reciclagem é mais do que uma possi
bilidade: é uma necessidade, pois somente assim será viá
vel a transformação social sempre almejada, rumo ao de
senvolvimento. 

1:. hoje Iugar~comum que a educação é um investimen
to em capital humano, que o capital humano é a princi
pal riqueza de um país, que a educação_ deve ser ampla, 
aberta, permanente e não estritamente especializada. 

Todas essas idéias convergem para a temática inicial
mente suscitada, referente à importância do museu como 
instituição educadora e como fonte de preservação da 
memória- riãcional. 

Insisto ainda no inumerável valor social dessa função 
museológica, pois é a partir da consciência das raízes que 
emergem os mais fortes, os mais sólidos sentimentos pa
trióticos - que são a própria alma, o própriO arcabouço 
espiritual de uma nação. 

Proteger, restaurar, divulgar os bens do patrimônio 
- cultural brasileiro, propiciando à comunidade nacional 

melhor conhecimento, maior participação e vivência dos 
valorC! que_lhes são imanentes- eis uma belíssima tare
fa da mais alta signficação cívica. 

Essa, aliás, tem sido a orientação que tem imprimido 
-à frente da Secretaria de Cultura do MEC-o Profes
sor Marcos Vinícius. Ele, com a visão_larga e o tirocínio 
administrativo que o caracterizam, vê a cultura não ape
nas num conceito amplo, mas, de abrangência, onde 
consideram-se tanto os bens móveis e im-óveis plenos de 
valor históriCo e artístico, quanto os Bens de produÇão 
cultural. Dentro desse quadro e, interpretando-se o real 
significado dos museus para a vida da nação, foi instituí-
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do, em fins do ano passado, por sua iniciativa nacional 
de museus, visando a dinamizar, valorizar, revitalizar, 
enfim, tornar viva a atividade museológica do País. 

Tem-se, dessarte, a visão abrangente_ que permite uma 
. política de desenvolvimento do fazer cultural de 1.1ma 
gente. 

Vive-se o tempo de entendimento de que a cultura ê 
matéria-prima da educação, cabendo-lhe criar processos 
de aprCdizagem adequados à realidade de hoje. 

Sr. presidente, Srs. Senadores, de tudo isso, decorre, a 
meu ver, a necessidade cada vez maior- na complexa e, 
portanto, crescentemente especializada so_ciedade de 
nossos dias - de cursos voltados para a formação de 
quadros, vale dizer, de museológos. 

_Como corolário do que se afirma, torna-se também 
impostergável o adequado e justo reconhecimento da 
respectiva profissão, tarefa, aliás, a ser compartida pelos 
poderes Executivo e Legislativo. 

A respeito convêm lembrar que a Câmara dos Deputa
_dos vem de aprovar projeto de iniciatiVa do ilustre Depu
tado Álvaro Vale, com substitutivo de seu eminente par 
- Rómulo Gaivão -, dispondo sobre a desejada regu
lamentação da carreira de museólogo. 

Estou certo de que, agora, a profissão terá, em sua tra
mitação, no Senado Federal, o mesmo apoio obtido na 
outra casa de representação popular, de sorte que se pos
sa, no Brasil, dar o justo reconhecimerito a tã-o desapare
cida, quanto relevante, atividade. 

Tudo isso se impõe para que se faça da melhor forma a 
correta administiação e ·operação dos museus, e seus 
acervos, graças - friso - à existência de pessoal devida
mente formado e habilitado profissionalmente. 

Não estaria exagerando se dissesse que essas medidas 
compõem um quadro de aperfeiçoamento institucional 
-e por que não proclamar- democrático, que se alme
ja para a Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Nesse momento histórico em que vivemos, agora que 

o nosso País gradativamente supera uma encruzilhada de 
decisiva importância para o seu destino de nação, agora 
que o Brasil delineia o seu perfil democrático e__busca 
mais largos e mais vitais horizontes de possibilidades e 
realizações - é, sem dúvida, fundamental a tomada de 
consciência da necessidade de preservação da memória 
nacional. -

A Museologia, de par com sua inestimável função pe
dagófica, tem um importante papel nessa dimensão· cívi~ 
ca, vale dizer política - na mais alta e mais pura 
acepção do termo. 

Em face dessas razões e pelo ternário e objetiv9s do 
Vlll Congresso Nacional de Museologia, é que entendi 
de produzir este registro no Senado Federal, ao tempo 
em que expresso a certeza de que venha o referido con
clave contribuir para um melhor conhecimento da ativi
dade e oferecer ao País e aos seus governantes valiosas 
idéías e sugestões. 

Eram essas considerações que gostaria de fazer sobre o 
assunto. 

Muito obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao_nobre Senador Humberto Lucena, 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro· 
nuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A crise habitacional em nosso País é um fato mais que 
evidente e repercUte intensamente nas camadas sociafsjá 
sobremaneira sofridas em razão de uma política 
econômico~financeira que torna o povo brasileiro, a 
cada dia que passa, mais incapacitado para lutar por sua 
sobrevivência. 

Estamos nós a presenciar a falência do Sistema Finan
ceiro de Habitação onde se procura encontrar, inutil
mente, fórmUlas e mais fórmulas completamente distan~ 
ciadas da realidade brasileira_, Dilui-se rapidamente a 
perspectiva de qualquer do povo adquirir sua casa pró-
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pria pois que o Banco Nacional de Habitação de hâ mui
to afastou-se de seu objetivo primordial - o de ser um 
banco social - para se· tornar um banco de fins eminen
temente lucrativos. Vive, assim, o povo, entre outras tan
tas dificuldades, em meio a uina política h~btf..lcionai
permissiva apenas a uma min0rf8 priVHeS:iada qu_e_ iirida 
pode arcar com os percentuais astronómicos incidentes 
sobre as prestações relativas à aquisição de casa própria. 

E não se diga que o sistema financeiro habitacional 
adota os elevados índices nas prestações dos mutuários 
para com isso oferecer estimulas à construção civil. Sa
bemos, perfeitamente, que é no ramo da .construção Civil 
que vamos encontrar as maiores fontes de desempreio, 
e, simplesmente, porque estagnou-se, refreou-se, no es
paço e no- tempo, por força dessa mesma política 
econômico-financeira que, obstinadamente, prossegue 
sob uma gestão tão danosa à sociedade brasileira. Por
tanto, não podem os mutuâiiOS ôo-BNH continuar acei
tando o falso argumento de que as prestações escorchaTJ.
tes a que estão sujeitos resultãfãõ- erfl eStíinufos à cons
trução civil. Falso pressuposto que o cidadão brasileiro, 
por menos esclarecido que seja, não aceita mals_. -

Mas, não bastasse essa política habitacional que vai se 
esfacelando em suas metas, alguns segmentos de nossa 
sociedade, mesmo que possam parecer diminutos em-nú
mero de seus componentes, ainda sofrem a incompreen
são de certos organismos ligados ao Poder Executivo, 
pretendendo tirar-lhes o direito a um teta, a u'a morada
e por mais modestos que sejam. 

Acabamos de receber um abaixo-assinado dos mora
dores na Vila da Produção Mineral, no Bairro _C_ente
nârio, na cidade de CaiT)pina Grande, em nossa Paraíba, 
que se vêem envolvidoS ,em.~ng:ustiante problema habita
cional ameaçados que e!itã.ô de serem despejados de suas 
casas onde moram hâ mais de trinta anos_. 

Esses moradores~ funcionários do Departamento Na
cional da Produção Mineral, desde 1941, quando esse 
Departamento ainda pertencia ao Ministério da Agricul
tura, ofereceram o melhor de seus serviços ao país inclu
sive participando do esforço- de- guerra na: pesquisa de 
materiaís estratégicos. Pois, -hOje, a18Ulls áté já ap0seni8.~ 
dos, estão prestes a perder suas casas acionados_ que es
tão por um próprio órgão do Ministério da.AgríCultUia, 
a EMBRAPA. 

São apenas 17 residências hUrriíid6s que abrigam esses 
funcionários e séus dependentes. Desde 1948, quando fo
ram construídas essas casas, estão ela ?cupadas por esses 
servidores. Mesmo quando passou o Departamento Na
cional da Produção Mineral para o Ministério das Minas 
e Energia e, ainda, quando foi cedido _O Laboratório ae 
Pesquisa à Universidade da Paraíba, continuaram os 
funcionários residindo naq-Uelas casas e cuidando do pa-
trimônio imóvel do MinísiériO. ~ --- - -

Entretanto, agora, com a cessãó da área pela Universi~ 
dade Federal da Paraíba à EMBRAPA, para a insta· 
lação do Centro Nacional de Pesquisas dC Algodão;- eSse 
órgão do Ministério da Agricultura, o mesmo M:lõ.fsiêrio 
para o qual esses servidores ofereceram o melhor de: seus 
serviços, entendem que as casas devem ser desoCUPadas 
até_c_om a intenção de transformar algumas dessas resi
dências em galpões e depósitos. 

Não se pode conceber, de forma alguma, que o pró· 
prio Governo, por um de seus Ministérios, venha a desa· -
lojar quase vinte famílias, Como essas residentes na Anti· 
ga Vila da Produção Mineral, em Campina Grande, 
quando, esse mesmo Governo, pela voz autorizada de 
seu Ministro respoil.sável pela política habitacional vem 
a público dizer que não receberá nenhuma casa de _mu. 
tuário do BNH de volti, POis o mutuário enc<intr:irâ o-
amparo de que necessita. 

Não é cabível que servidores que ofereceram toda a 
sua existêi1cia ao Governo e que tiveram lnclusiv-e os seus 
serviços considerados corno de relevante interesse nacio
nal, à época da Segunda Guerra Mundial, venham,~ago
ra, a receber como prêmio, a ameaça de serem postos 
para fora de residências do próprio GOverno -e.que OCU· 
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pam hã mais de~ trinta anos. E servidores humildes que 
não ganham, em média, mais de cinquenta mil cruzeiros. 
Ao GovernO compete- fesolver os problemas sociais e 
não criá-los. 

Desta tribuna, apelamos veetilentemente a quem de di
reito para que seja encontrada uma solução no sentido 
de que cs funcionários do_ Departamento Nacional de 
Produçâo Mineral, residentes na Vila da Produção Mi
neral, em Campina Gránde, na Paraíba, permaneçam, 
com suas fa.míJias, morando nas ca:sas que ocupam desde 
1948, não lhes sendO negado o diieíto de adCjUirí~las em
bora entendamos que sc::ria o caso até de doação desses 
irrlóVeis a esses hUmildes sêrvidores em razão mesmo do 
usucapião urbano. 

Ei'a o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
- lavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o segu.inte dis(:u_rso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
venho, nesta opOrtunidade, dizer-lhes que a presença de 
quil.trO Ministros do Governo na região- do extremo
norte entre o Tocantins e o Araguaia, denominada BiCO 
do Papagaio, pode ser um fato louvável e digno de 
aplausos, mã.s que a inera distribuição de terras é solução 
precária, adotada a curto prazo, como um simples 
.. tapa-buraco". O verdadeiro equacionamento do 
problema de terras na região só se daria com a. criação de 
agroVilas devidamente equipadas. 

Pelo que entendo dos problemas da terra, conforme 
tenho vividO e~ vis-to pelo mundo, não veJO como as ten
sêies na região-do Araguaia-Tocantins possarri ser re
solv"idas com medidas imediatistas, como a _distribuição 
de lotes sob pressão dos acontecimentos. 

Apesar de o Governo demonstrar preocupação com a 
_ re:gi~o, hã rririito abandonada pelos poderes públicos, é 
preciso saber se a estratégia administrativa que ele adota 
é a melhor para·o fUturo. t necess~rio se pensar na colo
nização do Brasil, cujos 2/3 não estão ainda ocupados, 
"de fclrriia mais ampla. 
· __ Hã que ·se fazer com que o homem do campo viva em 

comunidades rUrais, mesmo que sejam peq~enas, como 
nas chamadas ruropólis ou agrovilas. Está provado que 
o homem é um animal gregârio. Não toleraria viver iso
lado. Precisa ter vizinhos e gozar das comodidades urba
nas elementares. lsto não se obtém com os colonos mo
rando uns longe dos outros. 

Tenho ainda a acrescentar que os lotes nas áreas de 
trabalho agrícola são geralmente a pequena distância 
dos locais de moradia. Além desses aspectos da organi
Zação do povoamento, aponto como sendo fundamental 
a consecuÇao de elementos essenciais para o trabalho do 
agricultor, tais como créditos, equipamentos agrícolas, 
ãimazéiiS, sifos e;fillã.lmente, a Coniercializa-ção-dos pro
dutõs. Para isso, seria necessâria a conStituição de coo
perativas que, iriícialrilerite, seriam -tutoradas até que as 
nascentes colônias fornecessem líderes para a sua gestão. 
- Era o que tinha-a dizer. (Muito bem!) , 

o-SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Na presente 
s_essão terminou ç_ prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução n\147, de 1983, de autoria do Se-_ 
nadar Henrique Santillo, que dá nova redação ao item 
XI do artigo 16 e à alín~ ''J" do artigo 419 do Regimen

--to Interno. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a 

illatéria sef{ despachada às ComisSões de ConstitUição e 
Justtça-·e Diretora. 

O SR. -~RESlDENT.~ (Alniir Pinto}":-- !'-fada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente ses
são, designando para a sessão ordinária de segunda-feira 
a seguinte 

· ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, em turno ún~co,.do Requerimento n? 678, çie 
19-8.3: de autoria do Senador Octavio Cardoso, solicitan-
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do, nos .termos do art. 3.67 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n? 3, de 1979, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
(RS) a realizar operação de crédito no valor de CrS 
25.000.000~00 (vinte- e cincõ milhões de cruzeiros). 

-2-

Votação, em turno único-, do Requerimento n9 679, de 
1983, de autoria do Senador Octavio Cardoso, solicitan~ 
do, nos termos do art. 367 _do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projéto de Resolução n9 104, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) a 
elevar em Cr$ 34.668.015,32 (trinta e quatro milhões, 
seiscentos e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e trinta e 
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 680, de 
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter· 
mos do art. 367 do Re&ímento Interno, o desarquiva· 
menta do Projeto de Lei do Senado n"' 14, del979, de sua 
autoria, que revoga dispositivo da Lei n9 5.449, de 4 de 
junho de 1968, os Decretos-leis n9s 672 1.273, respectiva
mente, de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dâ 
outras providências. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n? 682, de 
1983, de autoria do Senador Alexandre Costa, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 161, de 1981, 
que autoriza o Poder Executivo a alienar, à Empresa 
Agropecuária lndustiral e Colonizadora Rio Candeias 
LTDA., área de 33.000 hectares, no território de Rondô
nia, para a implantação de projeto de bovinocultura. 

-5-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela COmissão de Redaçào em seu Parecer n9 497, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 35, de 1982, que auto
riza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar 
operação de crêdito no valor de CrS 541.004.400,00 (qui
nhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e quatro
centos cruzeiros). 

-6-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n? _498, de 
1983), do Projeto de Resolução n'i' 97, de 1982, que auto~ 
riza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, Estado de 
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor 
de 3.356_506,00 (três milhões, trezentos e cinqUenta e seis 
mil, quinhentos e seis cruzeiros). 

-7-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 499, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 I IS, de 1982, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, Estado de 
Minas gerais, a contratar operação de crêdito no valor 
de Cr$_50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oi
tenta e oito mil e seiscentos cruzeiros). 

-8-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
peta ComissãO de Redação em seu Parecer n9 495, de 
1~83), do Projeto de Resolução n9 40, de 1983, que sus
pende a execução do art. 207 do Código Tributário do 
Município de Planalto, no Estado de São Paulo, com a 
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redação dada pela Lei Municipal n9 41, de 14 de agosto 
de 1977, do mesmo município. · 

-9-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n"' 496, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 42, de 1983, que sus
pende a execução do art. 320 da Lei n9 782, de 1967, do 
Município de Paraguaçu Paulista, no .Estado de São 
Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a. sessão às 17 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE 3I/OS/83 E QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Pronuncía o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, estive hã 
poucos dias no Nordeste. E cada dia mais difícil a si
tuação em que-a região se enContra. Tive ocasião de ana
lisar o problema da água. Em decorrência, resolvi pedir 
premência para um levantamento das fontes existentes 
em cada município e das possibilidades- de ampliá-las 
com urgência. 

O fato, Sr. Presidente, é que estamos a quase cinco 
anos sem invernos normais. Quase todo o semi-árido es
tá assentado no embasamento cristalino; são terrenõs ro
chosos, de impossível penetração pelas águas das chuvas 
e, portanto, com quase nenhuma formação de lençóis 
subterrâneos. Salvo áreas do Piauí, uma parte do Rio 
Grande do Sul e formações diversas no Estado da Bahia, 
normalmente a região semi-árida não dispõe de água no 
subsolo. Quando a seca e o sol inclemente bebem, conti
nuadamente, as reservas d'água acumuladas nos açudes, 
podemos chegar a uma situação de grande dificuldades 
como este ano. O problema já não é somente hídrico. ~ 
de natureza sociaL 

Já no fim do ano passado, cerca de 70 cidades dare
gião semi-árida estavam bebendo de 30, 40, 50 e até 100 
quilômetro de distânCia, água trazida em carros-pipas 
para atender às suas populações, Comunidades inteiras, 
com o seu sistema de abastecimento, antes com água en
canada, distribuída nas residências, estavam com suas 
instalações ociosas, por falta do precioso líquido. 

O Ministro Mário Andreazza vem se mostrando sensí
vel a toda essa problemática. Durante a sua gestão várias 
barragens, grandes e pequenos açudes foram construi
dos, aumentando ponderavelmente a possibilidade de re
servas d'água no Nordeste. Acontece, porém, que esses 
mesmos açudes, recém-construídos, nãQ tiveram oportu
nidade de receber a carga de água para o qual foram pre
parados. Realmente, a situação é aflitiva. 

Um levantamento geral das possibilidades dessas fon
tes deve considerar a certeza da falta de chuvas até o fim 
do ano, mas também a possibilidade de mais um ano de 
seca. Se no ano que vem, não éhover, suficientemente, as 
condições do Nordeste serão mais do que calamitosas. 
Sabemos que cidades como Fortaleza, talvez, precisem 
ser abastecidas com água de grandes ~istâncias, se tiv_er
mos mais um ano sem chuvas abundantes. 

O problema da água é hoje urgente. Não se diga, aliás, 
que não houve previdência nesse ponto. Nesses quatro 
anos o Ministério do Interior já entregou à população, 
novos açudes que aumentam de mais de 30% as reservas 
d'água no Nordeste, mas esses reservatórios não- tive
ram, sequer, a oportunidade de se abastecerem. 

O Nordeste é sui generis. O Vale do Jaguaribe recebe 
em média, por ano, cerca de 54 bilhões de metros cúbicos 
de água, mas, desse total, apenas O, 1% se infiltra. A for
mação de mananciais subterrâneos é, portanto, extrema
mente precária em quase toda a zona da seca. 
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Ainda há pouco, ouvimos do Senador Dinarte Mariz 
um· apelo dramático às autoridades: que se sensibilizem 
mais com os problemas da Região. Erros têm sido come
tidos através dos tempos. Depois de tantos anos acaba
mos descobrindo, agora, que a infra-estrutUra de água 
dos Estados nordestinos ainda não é suficiente nem para 
matar a sede do povo nas horas mais difícieis. 

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

O SR. JOSE: LINS - Com prazer. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador José Uns, todos 
nós aqui sabemos que V. Ex• ê um homem que tem vivi
do no NordeSte, tem dirigido órgãos da maior importân
cia, como a SUDENE e o DNOCS, além de ser um pro
fessor do mais alto conhecimento, de que todos somos 
testemunhas. Gostaria de aproveitar a ·oportunidade em 
que V. Ex'" está traçando um quadro da situação nordes
tina e 1p0strando que o Governo Federal é sensível a que 
se tome uma PrOvidência com relação ao que está acon-

---- tecendo no Nordeste, hoje, para lembrar-lhe que o que 
_v. Ex• está dizendo é absolutamente verdade: a estrutura 
hídrica que temos de água acumulada, ainda hoje está 
claro que não representa_ o suficiente nem para atender à 
necessidade -já não se fala ell! irrigaç?o - do gado e 
da população que necessita dessa água. É claro que se ti
véssemos mais rios barrados, mais barragens riesse rios 
na época normal dos invernos bons, o volume de· água 
acumulada seria o dob!O ou talvez o triplo do que tem 
hoje lá. O DNOCS foi ó_rgào que V. Ex• dirigiu, teve essa 
política durante muitos anos e construiu grandes reser
vatórios; depois, ele foi praticamente proibido de conti
nuar construindo reservatórios e, sim, aproveitar a água 
existente, tranformando-se naquela excelente estrutura 
de engenharia rural e de engenharia mesmo, que o 
DNOCS tinha, num órgão apenas para tentar a irrigação 
dos mananciais já acumulados. V. Ex• mesmo acaba de 
reconhecer que a quantidade acumulada é pouca e 
poder-se-ia acumular muito mais. Mas, nobre Senador 
José Lins, aproveito a oportunidade para lembrar a V. 
Ex'" que a convite nosso, da Comissão de Assuntos Re
gionais, no dia 16 próxímo, aqueles técnicos do CTA vão 
estar aqui para fazer mais uma vez uma exposição, por
que. muitos dos nossos representante são novos e ainda 
não tiveram oportunidade de ouvi-los. Gostaria de 
lembrar a V, Ex' e pedir o seu apoio, no sentido de que 
nós nos conscientizássemos e déssemos uma oportunida
de ao CTA, nesta hora dramática, e até poderíamos 
lembrar que, quando a doença ê grave_ demais se aceita 
qualquer remédio: quando o doente está mesmo desen
ganado, qualquer remédio que venham nos oferecer é 
util aceitar. Afinal de contas q CT A se propõe 11 =- com 
um bilhão e meio, se nàa me engano, este é o número de 
hoje - tentar fazer o inverno. Nobre Senador é fasci
nante a proposta! Quero pedir o apoio, de engenheiro 
para engenheiro. Vale a pena. A autoridade técnica dos 
homens do CTA é da maiOr fespeitabilidade. Se ilão foi 
tentado ainda, se não foi testado,_não é argumento para 
que não se tente. E se houver aquele risco que os per
namby.canos dizem "se cair um dilúvio na Zona da Mata 
arrebenta com tudo" que se provoque o inverno só no 
Piauí, que não tem nem um açude grande para arrom
bar, não tem nada que provoque inundação lá, porque 
até as cidades ribeirinhas são mais ou menos protegidas. 
Mas é hora de se tentar. Queria, ao mesmo tempo, apro
vei~ar o aparte de_ V. Ex•, sendo um Líder do Governo, 
para dizer que nós, da Oposição, aceitamos o apelo do 
Presidente Figueiredo, no sentido de nos uni_im-oS para 
uma ação imediata pelo Nordeste, porque daqui a mais 
um mês - V. Ex• sabe - nem no seu Estado, nem no 
meu, haverá mais água para a população beber. Quero 
congratular-me com V. Ex'" pela análise que faz, nesta 
tarde, da gravidade do problema do Nordeste. 

O_ SR. JOSt LINS - Agradeço a V. Ex• Tão bem, 
quanto eu, ou melhor do que, V. Ex• conhece a proble
mática da região. 
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Quanto ao trabalho do CTA, V. Ex' tem razão. Ele 
rr:terece o nosso apoio. Dois projetas estão em desenvol~ 

-vimento pelos seus técnicos: o MODARTE c:: o MOCLI
MA. 

O MODARTE está dirigido para a formação de chu
vas artificiais. ~uma técnica que vem sendo estudada em 
vã rios países da Europa e nos Estados Unidos, com al
guns sucessos, mas todo ele, ainda, no campo da pesqui
Sa. Não há mOtivo para que não apOielnos os estudos do 
CT A, embora, nobre Senador Alberto Silva, os seus be
nefícios ainda estejam no bojo do futuro. 

O segundo projeto intitula-se MOCLIMA. Pretende o 
CTA jogar uma camada_de pó de carvão a certa altura, 
sobre o mar, para provocar uma maior concentração de 
calor na água e, assim, uma maior evaporação. 

Dessa fonna haverá maíor forrriação de nuvens que, 
em posição de ventos propícios. poderiam buscar a Re
gião~ E: U:rria nova experiêncifJ,. 

0 Sr." PassoS Pôrto - _Permite V. Ex.' um· aparte? 

O SR. JOSt UNS- Concederei, em um mome-nto, 
o aparte a V. Ex• 

E um outro estudo que merece apoio. Tenho conheci
mento de que pesquisas semelhantes têm sido fCitas pelos 
eurõ-peus. 

_ Não com o sucesso que seria de desejar. Mas, como ai
-guém já disse, que se os sábios, e os pesquisadores, não 

tivessem ousado em busca de coisas que parecem im
possíveis, muitas das conquistas atuais, rlão estariam ho
je, à disposição- da humanidade. 

Esiou com V. Ex', o CTA merece o nosso apoio. O 
Governo Federal, através da SUJ:?ENE, está participan
do dessa pesquisa e poderá incentivá-las, 

Concedo o_ .aparte que me pede o Senador Passos Pôr
to. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador José Lins, estou 
ouvindo com muito respeito e atenção o discurso de V. 
Ex•. Ouvi há poucos instantes o discurso do ncibre Sena
âor Din-arte- Mariz, e fiquei a meditar uma sélie de coisas 
que tenho pensadO e 4aminado ao longo de minha vida. 
Lembrei-me até que, há uns 40 anos, desci no Nordeste, 
então técnico da Secretaria da Cultura da Bahia, numa 
situação como esta, acompanhado do então Ministro 
Horácio Lafer, da Fazenda, e de João Cleófas, da Agri
cultura, ouvindo a mesma retórica destes dias: situação 
de flagelo, a solidariedade nacional em torno do proble
ma do Nordeste, a fome campeando, a falta de água, atê 
para uso dolnéstico, e as promessas de sempre, de todos 
os Governos, de todas as situações, que dariam a s_olução 
ao problema nordestino, -em defrnitivo, Quem tiver pa
ciência, ou a vocação de pesquisar os Anais do Congres
so - da Câmara dos Deputados e do Congresso :....__ ao 
longo do período Republicano, ao longo do Império, ha
verá de encontrar a mesma retórica, os meSmos díscur
sos, em torno de soluções de emergência, em torno de so
luções paternalistas para se dar uma solução, a um 

1problema de natureza técnica, mas de conteúdo eminen
temente político. O nobre Senador José Uns é Engenhei
ro CiVil e -sãlie (rue muitO mais grave que o problema da 
seca é o problema do degelo, que a Europa encontra ao 
longo de sua vida e sempre encontrou solução. O proble-
ma das secas é um problema que tem solução técnica e 
está configurado, através de prÕjetos que já foram enca
minhados aos órgãos do Governo; ao DNOCS, ao Mi~ 
niStérl6 da Agricultura, ao então Ministério de Viação e 
Obras Públicas, Recentemente, no dia em que os Gover
nadores silenciaram, o DNOS traz um projeto de grande 
importância para a solução definitiva do problema. Mas, 
inegavelmente, o que ocorre é o seguinte: nós não tem-os 
tido um encontro de consciência para dar- uma solução 
ao problema. Procura-se através, por exemplo, de uma 
solução que o ilustre Senador Dinarte Mariz quer, de es
tabelecer um limite- conStitucional de recursos para o 
Nordeste, como se fosse resolver. Isso já existiu; a Cons
tituição de 1946 tinha esses recursos destinados atravês 
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de um dispositivo constitucional e os recursos iam para o 
Nordeste para fazer palácios, obras bonitas, prédios lin
dos, bonitas delegacias de policia, bonitas penitenciárias, 
bonitos palácios de veraneio, bonitas festas, bonitas 
obras no litoral, uma pavimentação linda nas capitais, 
grandes clubes, mas nunca s~encaminhavam os recursos 
para a solução defiriitlva do problema das secas, porque 
isso não dava repercussão política, repercussão eleitoral. 
Esta é que é a verdade. Temos que fazer uma autoc-rítica. 
Todos nós Nordestinos precisamos nos unir ·para dar 
uma solução definitiva. E essa solução vai-se encontrar 
nos dois grandes problemas, que nós ontem aqui discuti
mos. Um, o problema fundiáriO, que rião ioi resolvido 
no Nordeste, e o outro, os recursos hídricos, que têm de 
ser canalizados, sobretudo pelo rio São Francisco, que é 
o rio que tem descarga capaz de abastecer o Nordeste. 
Nós, até hoje, não procuramos dar uma solução, por 
exemplo, para água do mar na região, transformá-la em 
água doce para abastecimento da população da região. 
Não se procuram inovações técnicas para dar solução a 
um problema que está aí para ser resolvido. Agora, toda 
vez que há uma crise, recursos imensos são _destinados à 
região, são canalizados para obras que, muitas vezes, 
não vão responder à solução do problema da região 
semi-ãrida. DevO até decliifar, f:ffi nome da justiça, por
que temos aqui neste plenário, hoje, um homem que pro
curou solucionar, que foi o Senador José Lins que, 
quando Superintendente da St.ltiENE, criou Õ PrÕ)eto 
Sertanejo. b um projeto pequeno evidentemente, mas foi 
uma das iniciativas-ao longo desses anos. Uma iniciativa 
que tentou ajudar a resolver o problema do semi-ârido. 
De modo, Senador, que lhe digo que não tenho encan
tos, nem esperanças nessas soluções de natureza consti
tucional, que não São destinações de fecUrSOS que Vão re
solver. Enquanto o Nordeste e o País não compreende
rem que é um problema social, que deve ser resolviáo 
através da modificã.ção da estrutura fundiária, dâ ·estrá
tura económica da região, não vai adiarltar nada. 

Lembro-me, como hoje, de quando o Superintendente 
da SUDENE Celso Furtado lançava _o Programá da CO
DENE. L,embro-me de quando ele declarava que a seca 
não era o problema fundamental, a seca era um subpro
duto do Nordeste. Nin-gUém -fez nlelhOr diagnóstico- do 
Nordeste do que o eminente Economista CelSo Furtado. 
Na hora da aplicação dos recursos, dos incentivos fis
cais, foram para lá indústrias alienígenas que usam insu
mos que não são da Região. Eí.l vejo oS recurSos des_r)t;n~ 
didos pelo Governo da Bal!1a, pOI- exemplo, no projeto 
industrial em Feira de Saniana. Lá hâ uma fábrica de 
pneus de uma firma cearense dos Macedos. 

O SR. JOSf: LINS - É verdade. 

O Si. Passos Pôrto - A borracha é do Amazonas- ou -
importada, intalada do Distrito de Subaé, em Feira de 
Santana, a outra indústria usa ínsumos importado da 
Amazônia, outras do sul do País, outras são sucursais de 
multinacionais do Sul que vão para o Nordeste para ter 
os benefícios dos incentivos fiscais. Este é o quadro. Veln 
aqui o nobre Senador Milton Cabral e nos declara que 
sessenta por cento do parque industrial da Paraíba está 
todo paralisado. Por quê? Porque são indústrias artíti
ciais, que não geraram nein empregos. Devo declarar a 
V. Ex~s o caso de Rondônia, esse projeto de colonização 
que redundou num Estado, empregou mais gente no 
Brasíl do que todo o programa da SUDENE, ao longo 
desses 30 anos porque a SUDENE realmente gastou 
muito mais do que proporcionou em geração de empre-· 
gos. Nobre Senador, este é o meu pensamento sobre a 
problemática da nossa Região. Fico muito triste po'r ver, 
a cada dia, os discursos se repetirem. Eti gostaria de que 
se fizesse uma rememoração dos Anais do Congiesso 
Nacional, para verificar o que foi dito em 1_910; o que foi 
dito em 1920; o que foi dito pelo Imperador; o que foi 
dito pelo Presidente Médici; o que foi dito pelO PreSiden
te Costa e Silva; o que foi dito pelo Presidente Getúlio 
Vargas; o que foi dito pelo Presidente Juscelino. Todos 
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os Presidentes foram para lá dizer;, .. este é o problema 
maior". Quando vqltam não sei o que ocorre. Recursos 
vão para lá mas são empregados _em delegaci~s de poli
cia, erp. hospitais, em prédios bonitos, em paláçios, em 
obras de fachada etc. E as obras do semi-ârido e a agro
nomia da região semi-árida não têrD solução, em que 
pese todos os recursos técnicos. E os técnicos têm uma 
solução para ela. O que faltou, realmente, foi decisãO 
política brasÍleira, sobretudo nordestina, de dar solução 
em definitivó para o problema nordestino. V. Ex• me 
desculpe por ter feito um discurso paralelo, mas seria o 
aparte que gostaria de ter dado ao no_bre Senador Dinar
te Mariz. 

O SR.-JOSÍ LINS - Tenho Senador Passos Pôrto, 
que agradecer a V. ~xf- pelo precioso aparte que fez ao 
meu pronunciamento. E inegáve1 que precisamOs de á
gua. Mas a água não é a únic~ _c_oisa de ,que precisamos. 
Se a água fosse o móvel de tudo, a Amazônia seria certa
mente a região mais desenvolvida do Pais, e o Maranhão 
estaria em melhores condições do que o Estado de São 
Paulo. Mas a água é necessãria. Sem ela nada poderemos 
fazer. Não a água parada; não a água acumulada nos 
açudes longe da raiz das plantas, fora da terra que deve 
ser plan1ada. Hoje temos uma obra imensa, mas inaca
bada. 
- É preciso que tenhamos o perfeito entendimento disso. 

Concordo com V. Ex' Só podemos continuar essa obra, 
irrigando a terra, com decisão política. O mesmo se dá 
com o dinheiro. 

O nobre Senador Dinarte Mariz volta a sugerir uma 
parcela de recursos, imposta pela Constituição no Orça
mento _Federal, a ser obrigatoriamente aplicada no Nor
deste. 

Sou mais por uma: solução política, definitiva. Sei, 
como_ V. Ex~. que durante muito tempo a Constituição 
previu a apHcaçãO de 3% daquefe Oi-çamento no Nofdes
te. Ess.es recursos nunca foram aplicados em seus objeti
vos. Não basta prever recursos na Constituição. É preci
so aplicá~Ios . .1:. preciso uma polític.a definitivamen_te as

, sentada e dirigida para isso. 
Não concordo com V. Ex• qu3.-ndo diz que o programa 

da industrializaçã? da SUDENE nãq t~e_sucesso. Dirigi 
5 anoS a SUDENE, posso ~izer a V: Ex~ que se não fOsse 
o- FINO R, a situãção da indústria nordestina seria, hoje, 
muito pior. Há na região indústrias que importam 
matérias-primas. Essas mesmas utilizam, porém, a mão
de-obra barata de que dispomos, criam empregos e pro
-duzem riquezas na nossa terra. 

Muitas delas, entretanto, utilizam matérias-primas re
gionais. 

Se- erros há, s~ dificuldades existem, é que o FINO R 
foi concebido para ajudar uma região pobre, sem expe
riência, sem empresários _e sem_ mercado. Tudo estava 

--por ser feito. 

O Sr. Passos Pôr to - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSE UNS- Não podíB.mos esperar, nunca, 
que o _rendimento- da aplicação de um cruzeiro no Nor
deste fosse igual ao rendimento de um cruzeiro aplicado 
em: São Paulo. A experiência tem um custo - é o custo 
do desenvolvimento. A conquista do desenvolvimento 
tem o seu preÇo. Um preço pago c·om siDlgue, Suor;-Iágri
ma, e cerceamento da liberdade, como nos países de regi· 
me duro; ou pago em módicas prestações seculares, 
comO ha velha Inglaterra e na Alemanha, com o traba
lho sacrificado até de crianças; ou pago, nobre Serlador, 
em dinheiro vivo. Este_ último ainda é o sistema mais ba
rato e, sobretudo, mais humano. 

O Sr. Passos Pôrto - V. fu:.9 me permite? 

O SR. JOSÍ LINS - Com o maior prazer. 

O Sr. Passos Pôrto - Primeiro, a industrialização do 
Nordeste existiu antes da SUDENE. Sabe V. Ex.' que so
mos pioneiros no parque industrial brasileiro. No Nor-
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deste, há a indústria têxtil, agroindústria do açúcar. Sem
pre houve indústria no Nordeste. O mecan~smo dos in
centivos, criado antes da SUDENE eu não diria que sou 
contra _eles são recursos públicos muitas vezes canaliza
dos por mão_s de particulares, são socíedades até fictíCias; 
sociedades criadas, às, vezeS, só Para captar, fazer a 
aventura industrial, e quando ela não dá certo, devolve 
ao Banco do Brasil. Quem passar pelo Nordeste verã o 
número de indústrias paralisadas, devolvidas ao Gover
no porque não tinha viabilidade económica, nem indus
trial, nem consumo regional. Elas foram feitas sem pes
quisa. de mercaõo, essa é a impressão que se tem, para 
aproveitar apenas os incentívos. Aliás, disto hoje tam
bém cQgra Minl,!.s_G~r_ais, cujo Governo Estadual retir9u 
seus recursos do fomento à agricultura, do fomento à in
dústria I!Jineral, para fazer um parque industrial em Belo 
Horizonte, co~ as repercussões que tem hoje, na po
luição, no crescimento da população, na inchação da 
grande cidade, são problemas que devem ser reavaliados 
pela inteligência brasileira. ~ o mesmo fenômeno que 
ocorreu em Manaus, na Zona Franca, que expandiu uma 
Capital muito mais q"ue sua economia do interior, e hoje, 
está a braços com problemas sérios; sociais, na sua Capi
tal. São reavaliações que devem se fazer dos projetes do 
desenvolvimento brasileiro, para verificar se, realmente, 
o_ custo-benefício, isto é; os recUrsos do povo brasileiro, 
deduzidos do Imposto de Renda, e que fomos encami
nhados à industrialização do Nordeste compensaram o 
sacríficio de todos os contribuintes, para a geração de 
empregos nesse processo industrial. Quem sabe se tives
sem sido aplicados na perenização dos rios, na divísão 
das áreas tensas da agricultura, no fomento à agricultura 
regional, terfamos tido um resultado melhor'? São estas 
as questões que poria, mais uma vez, em debate. 

O SR. JOSÉ UNS ~ V. Ex~ levanta os problemas 
com muita propriedade, mas se V. Ex~ fizer uma análise 
mul(o mais aprofund-a-da ·e Olhar também o que vêm 
ocoirendo em todas as regiões do País, mudará de opi
nião. V. Exf- não pode culpar a todos os empresários do 
Nordeste pelos erros de alguns. Numa coletividade, 
nobre Senador, há sempre aqu~les que são bem intencio
_nados, e são a maioria, e uma minoria que pode estar 
mal_intencionada, ninguém deve dizer que não houve 
ffã.ciSsos em projetas da SUDENE. Eu mesmo, quando 
cheguei na SUDENDE, procurei fazer uma avaliação do 
processo e cheguei à conclus~o d~ que o rendimento do 
sistema era da ordem de 70%, isto é, se nós pensávamos 
que os recursos aplicados deveriam render, em determi
n_ado_número de emprego, um certo nível de riqueza na 
região, o que se conseguiu fo"i cerca de 70% disso. Ora, 
acho que os 30% são o custo do próprio processo de de
senvolvimento de uma região que não tinha empresário, 
não tinha empresa, não tinha mercado, não tinha fontes 
de matéria-prima desenvolvida. E se nós queremos o ren
dimento de 100% nessas condições, estamos sonhando e 
V. Exf deve se lembrar ... 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• me permite um aparte'? 

O SR. JOS"t LJNS - Apenas um momento, nobre 
Senador Virgílio TávOra. 

V. ·Ex' deve lei:nbrar-se que o parque de São Paulo, do 
sul do País, também, medrou à custa de subsídios diretos 
e- indiretos, h~ja vista o que aconteceu com as indústüts 
siderúrgicas, automobilfsticas, e de fertilizantes, ainda 
hoje, lutando com difiCuldades. 

O Sr. Passos Pôrto - Eu também tenho as minhas dú
vidas quanto à indústria automobílística. Acho que ela 
não deveria ter sido implantada, pois é a grande causa da 
crise brasileira. 

O SR. JOSE: LJNS -No entanto, nobre Senador, 
hoje, ela é responsável por uma fabulosa quantidade ... de 
empregos, por um sem-número de outras empresas na
cionais pequenas e médias, que gravitam em torno do 
mesmo objetivo, e sem as quais São Paulo não teria a 
atual capacidade industrial. 
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Levantarei agora mais um problema, sobre o qual V. 
Ex• falou. O parque Industrial do Nordeste, antes da SU~ 
DENE, era constituído, principalmente, por pequenas 
saboarias, indústrias coureiras, indústrias de tecidos e in
dústrias alimentíciaS-diversas. A Região porêm se isolou 
inteiramente e, nesse isolamentO, essas indústrias se tor
navam obsoletas. O nobre Senador Virgílio Távora, cer
tamente se lembra da luta sustentada para que a SUDE
NE apoiasse o rios.So velho parque têxtil. Mas, o resulta
do dessa luta foi a modernização total do parque indus
trial de tecidos do Nordeste. Ora, se não fossem esses in
centivos fiscafs, certamente, nãO estaríamos aproveitan
do um percentual razoá.vel do nosso algodão, não es
taríamos criando empregos e valQrizando a nossa 
matêria-prima. O sistema, em suina, tem os seus defeitos, 
mas, sem ele, estaríamos em situação muito mais difícil. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgnio Távora- Eminente Senador José UnS, 
eu sempre digo que o brasileiro gosta muito menos da 
realidade do que da fantasia, da caricatura, do que do re
trato, isso em qualquer dos setores em vista. Se nós ana
lisarmos a situação do Nordeste, em matéria de indús
tria, podemos apreciâ-lo pela caricatura ou podemos 
apreciá-lo pelo retrato. Em 1907 houve o primeiro dos 
censos industriais eXístentes no País. Neste passo o Nor
deste era muitíssimo mais industrializado - ~a_i_3_m_ das 
nuvens os Srs. Senadores- do que o próprio São Paulo. 
A Primeira Grande Guerra foi a grande alavanca- sem 
fazer jogo de palavras- para o salto industrial da Pauli
céia. Quando chegamos em 1958, na grande seca, fruto 
da qual a CODENE, a SUDENE foram instaladas, está
vamos numa posição de uma indústria completamente 
arrasada- como V. Ex~ bem disse- uma indústria que 
era a chamada indústria tradic~_onal, com a mínima capa
cidade de competir com quáfqu_e,r o_utra, instalada em 
qualquer outra região do País; o· epiSódio a que o nobre 
Senador José Uns se refere- ele que foi Superintenden
te da SUDENE e, portanto, sentiu melhor do que qual
quer um de nós o fato- é que foi nCcessãrio, inicialmen
te, modernizar até esta indústria existente, para dar-lhe 
condições de sobrevivência e, muitas delas, que não se 
modernizaram, hoje, estão praticamente falidas - veja 
alguns dos Estados nordestinos que não vale a pena no~ 
minar para não tornar a citação pouco airOsa, para -algu
mas dessas unidades federativas. Mas o que nós devemos 
dizer ê que a nossa terra não tinha poupança, tecnologia, 
nem esse espírito empresarial necessário para levar avan
te a implantação de um parque industrial. Foi justamen
te, bem ou mal, certo ou errado, essa sistemática no iní
cio do 34/18, que depois passou para o FINO R e se tor
nou possível a implantação de um parque. Tem dis~ 

torções, está certo. Apenas, 70% de recursos aplicados o 
são de uma maneira racional, está certo. Um parque que, 
muitas vezes, diremos assim, extrapola, e muito, a capa
cidade de absorção da região e que se torna, em parte, 
competitivo quando esse excesso que é a colocação no 
sul. Mas o que seria do Nordeste se não fosse essa siste
mática de incentivos e se não fosse a SUDENE? Verifico, 
pela terra de V. Exf-, Senador, que ê também a minha. 
Quando, jamais, o Ceará poderia pensar em ver aquele 
primeiro distrito industrial, que hoje está cheio de indús~ 
trias, se não fora o incentivo da SUDENE? Dirão que 
foram complementados por incentivos do Estado, em di
ferentes administrações. Sim, mas o fulcro do desenvol~ 
vimento da industrialização_na nossa terra foi justamen
te, não tenho a menor dúvida, essa sistemática de incen
tivos. E o que seria da absorção da mão-de-obra em nos
so Estado com essas crises climáticas sucessivas se não 
fosse: a instalação, justamente, dessas atividades secun
dárias? De maneira que, permita-me dizer Senador, con
cordando com V. Ex• e discordando talvez de vozes as 
mais autorizadas que existem aqui no Senado, de que o 
34/18 foi ·positivo e o FINO R, em corrigindo rnuitas da
quelas distorções, deu outro horizonte à nossa Região 
que estava, poderíamos dizer, em volta num futuro mui
to negro, antes da sua instalação. Era este o depoimento 
que quería dar sem o desejo de criar polêmicas. 

-
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O SR. JOSt: LINS- V. Ex• não só não cria polêmi
cas., nobre Senador Virgílio Távora, maS traz uma con
tribuição importante à análise da problematica nordesti
na, V. Ex! tc;:_m vivido longos anos de experiência. Nos 
dois Governos de V. Ex• o Estado do Cearâ Cncontrou 
um alen_to __ tlQVO, Com o apoio da SUDENE, V. Exf- im-
plantou o primeiro pólo industrial do Estado lutando, 
d_epois pelo terceiro pólo do Nordeste. 

V. Ex• fez uma observação interessante~ Muitas vezes 
tentamos analisar os problemas não peta sua realidade, 
mas pela caricatura, e isso nos é prejudicial. Uma_ coisa é 
certa, o Senador Passos Pôrto nos ajuda, porque, sem 
esta discussão, não nos esclarecemos. Há um mal nas li
deranças do N ardeste: nunca firmaram um ponto de vis
ta seguro para defendermos, unidos, perante os órgãos 
federais. 

O Sr. Passos Pôrto - Eu queria apenas dar um ligeiro 
aparte a V. Ex•, porque estou precisando sair. 

O SR. JOSl'!: UNS - Só um momento. V. Ex• não 
pode sair sem ajudar-me sobre outro ponto importante. 

Há anos reconhecemos que os dois úniCOs rios perenes 
do Nordeste têm uma missão social a cumprir, não só 
nos seus próprios vales, mas em toda a região. 

Chamamos o São Francisco o rio da integração nacio
nal. O rio airida não integra nem o Nordeste, mas é a 
maior fonte de água de todo o semi~árido. Hoje, grande 
parte dessa água está utilizada para gerar energia; são as 
suas cachoeiras gerando força e luz para toda a Região. 
A partir de Paulo Afonso e das outras usinas do grande 
vale, linhas de transmissão se estendem hoje até Tucuruf, 
ajudando Carajás. 

Pois bem, desde 1910 os nordestinos clamam pela pos
sibilidade de transPosição de parte das águãs do São 
Francisco para outras âreas secas. 

O Sr. Passos Pôrto- Muito bem! 

O SR. JOSI: LINS - Ao longo dos tempos houve al
gumas tentativas de estudos para isso. Agora, o Ministro 
Mário Andreazza chama os técnicos e lhes diz: o povo 
nordestino tem essa esperança, vamos analisar se é possí
vel atendê-los. Vamos fazer um estudo sério, verificar a 
possibilidade de levar alguma água do Vale para as re
giões mais populosas e mais sofridas. Sobretudo é preci
so dar uma resposta a esse povo. Um pouco da água do 
São Francisco, pai-a as regiões dessasistidas de outros 
Estados. Pernambuco pede, a Paraíba pede, o Rio Gran
de do Norte pede, o Ceará pede e mesmo o Piauí, através 
de um projeto do nobre Senador Alberto Silva, pede um 
pouco de água do São Francisco. _ 

Pois bem, no momento em que o Ministro Mário An
dreaua, depois de um esforço de mais de um ano, de téc
nicos os mais competentes, junta os dados da questão 
para analisá-los, criticas as mais acerbas, se levantam, 
exatamente, contra o Ministro. 

O Sr. Passos Pôrto- Pois, eu quero me congratular a 
V. Ex~ V. Ex'" chegou onde eu queria. 

O SR. JOSt: LINS - Criticam tudo. Criticam a vali~ 
dade da idéia; o prazo sugerido para a execução das 
obras que, evidentemente, vai depender da prosramação 
dos recursos; tudo, enfim. 

Os técnicos se referiam a 40 anos como poderiam ter 
falado em 5. Depende da possibilidade de dinheiro. Não 
sei, nobre Senador, se o projeto ê viável técnica e econo~ 
micamente. Não o analisei. Sei apenas que na hora em 
que o Ministro, atendendo a uma aspiração de dezenas 
de anos das _populações sedentas que clamam por água; 
na hora em que apresenta um estudo sério, uma sugestão 
ainda que inconclusa, encontro mais incompreensão do 
que reconhecimento. Por quê? O que está por detrás des
sa injusta contradição? 

O Sr. Vlrgíli_~ Távora- Eminente Senador, desculpe
me ínterrompê-lo. V. Ex'" está equivocado, estava para o 
Ceará, penso eu, quando foi "aqui falado pelo eminente 
Senador Passos Pôrto, que recebeu um apoio bem gran
de. 
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O SR. JOSE: LINS- Não estou me referindo nem a 
V. Ex~. nem sei o que houv~; no Senado ontem. Refiro
me às críticas inseridas em alguns jornais do Nordeste, 
nobre Senador. 

O Sr. Passos Pôrto- O nobre Senador Lucena dizia 
que a promessa que se temê para daqui a 40 anos. Ouvi a 
palavra do nobre Senador: só daqui a 40 anos. Então, eu 
diria que V. Ex~ falou muito bem que, daqui a 40 anos é 
o projeto, mas que pode ser antecipado. Ele, com 5 anos, 
já dá 3% d_a_ descarga do rio São Francisco ao Nordeste. 
E se está reclamando aqui que não hã água nem para o 
abastecimento _doméstico. Já estaria resolvido, se por~ 
ventura esta água tpda fosse desviada pelas 4 bombas de 
Cabrobó;já teríamos condições, quem sabe, de abastecer 
de água, num per(odo como este de seca, a Região, sem 
se tratar dç_problema de irrigação. O debate, ontem, é 
verdade que envolveu a descrença do nobre Senador 
Virgflio Távora; descrença, não, S. Ex~ acha que o Açude 
de Orós ... 

O Sr. Virgílio Távora- Descrença não. Eu solicitava 
aperias que aS obras de engenharia não fizessem esquecer 
as de irrigação. 

O Sr. Pãssos Pôrto - Perfeito. 

O Sr. Virgílio Távora - E que, paralelamente às de 
engenharia fossem procedidas as de irrigação. 

O Sr. Passos Pôrto - Também. 

O Sr. Virgílio Távora- Que, aliás, é outra tese que V. 
Ex'" apresenta. 

O SR. JOSJ!. UNS- Sim, é a minha tese. Assisti uma 
exposição, sobre esses estu-dos, que são realizados, exata~ 
mente, para tirar dúvidas. ~ ou não conveniente essa 
transposição de águas? 

O Sr. Virgilio Távora- E tão a favor estava do estu
do, eminente Senador Passos Pôrto, e V. Ex'" deve estar 
recordado que, em o aparteando - aliás abusamos da 
sua paciência - prometemos fazer, porque até à minha 
formação em engenharia isto era agradável, uma apre
sentação aqui à Casa,- não foi o que dissemos?- dos 
aspectos gerais, dos termos técnicos desse projeto ao 
_qual V. Ex'" se referia e dizia que era justamente, em ter* 
mos de engenharia, um desafio à técnica brasileira e, ao 
mesmo tempo, uma afirmação dos nossos profissionais. 
V. Ex,. deve estar recordado. 

O Sr. Passos Pôrto - Perfeitamente. 

O SR. JOS:It LINS - A transposição de água entre 
vales ê comum no Mundo. Israel, hoje, leva água do nor
te para o sul. De uma região, na fronteira corn,P Líbano, 
com cerca de mil milímetros de chuva por ano, nas cabe
ceiras do Jordão, conduzem água para o deserto, onde a 
água lhe falta. A Espanha estâ concluindo um projeto de 
transposição do Tejo, da Bacia do Atlântico para a Bacia 
do Mediterrâneo, para atender ao seu programa de irri
gação. Ora, se esse projeto for viável, se pudermos tirar 
10% da água do São Francisco para outras áreas secas 
isso representaria cerca de 250m3 por segundo. Para se 
ter uma idéia do que essa água representa, basta dizer, 
que o Orós, hoje, não poderá contribuir com mais de 
40m3 por segundo. No caso do_Ceatá, se conseguirmos 
mais 50m3 por segundo, para o Vale do Jaguaribe,já se
ria uma ajuda extraordinária. 

O Sr. Virgnio Távora - Agora, o eminente Senador 
tem que ser nosso aliado. Nós temos que fazei' Uma re
distribuição daquela água, porque vão entrar na frontei
ra. do Ceará algum:is centenas de metros cúbicos por se
gundo. Mas, quando nós chegarmos à parte que interes
sa mesmo ao nosso Estado, estará jâ reduzida a 36 para 
um lado e 8 para o outro. 

O SR. JOSI: UNS - ~ verdade. Mas primeiro, 
_ nobre Senador ... 
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O Sr. Virgílio Távora- -b seu prestígio vai Servir-para 
isso. 

O SR. JOSt UNS- .... o estudo deve ser apoiado. 

O Sr. Virg~1lo Távora- Mas, todo o apoio- será dado, 
e isso aí V. Ex• pode ter de quase todos os nordestinos. 

O SR. Jost LINS- Não me ref'rro a V. Ex• nem sa
bia que o Senador Passos Pôrto havia tratado deste as
sunto, ontem. 

O Sr. Virgílio Távora- Tivemos ontem; por -isSO-es
tou dizendo a V. Ex•, um debate até muito interessante a 
esse respeito. 

O SR. PRESfi)~NTE (.Pifífton Cabral. Fazendo sOar a 
campainha'.) - Eu lembraria a V. Ex• que o Congresso 
Nacional está convocado para uma sessão a realizar-se 
hoje às 18 horas e 30 minutos. -

O SR. JOSt LINS ~Atendo a V. Ex' com o-maior 
prazer, mesmo ainda estando dentro ·do meu prazo. 

O SR. PRESlD~NTE (Milton Cabral) - Apenas 
lembrando_a V. Ex~ para orientar o seu raciocínio, para 
que termine a tempo de possibilitar a nossa reunião. 

O SR. JOSt UNS- Eu agradeço a V. Ex~ Aliás, Se
nador Virgílío Távora, já que o objetivo é irrigai', ê mo
lhar a terra para que ela produza. Ejâ que dispomos dos 
açudes já construídos, nãó precisarrios e'Sperar pela água 
do São Francisco, para começar essa irrigação. Urge qUi 
iniciemos, logo, esse programa com a água que, pouco 
ou muita, está acumulada em nossas barragens. 

Mas tudo isso, Sr. Presidente, vem a propósito;-ape~ 
nas, de uma observação que fiz ao Ministro Mário Ari
dreazza, há poucos dias. Insisto em que a SUDENE deve 
proceder; com urgência, a um levantamento de todas as 
fontes de água das cidades da zona seca, porque estamos 
diante de um drama im-inellte. Se tivermos mais um ano 
de seca, certamente as dificuldades de á.&lla, mesmo para 
beber, s.erão tremendas. Um estudo dessas fontes deve 
ser feito agora, e um plano de abastecimento a partir dos 
médios e grandes reservató:I-ios como Orós e o Jalbara, o 
Estevão Marinho e o São Gonçalo e tan"t"Os 0-Utfos, deve 
ser elaborado para proteger o povo. É preciso pensar 
como essa âgua, tão distante., vai -chegar às populações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero f~zer uma refe
rência às pB.IaviaS do Presidente João FígUeiredo, na noi
te de ontem, no programa de televisão "O Povo e o Pre
sidente." Sua Excelência se referiU-iextuãlmerite ao NOr
deste. Bastou isso para que dissessem que não valia a 
pena acreditã.r em suas promessas. É certo, Sr. Presiden~ 
te, que, depois de tantas frustrações ao longo dos anos, 
alguns se desesperem. Mas, o Presidente Figueiredo sem
pre cumpriu com a sua palavra. :E por isso que eu quero 
externar aqui a minha confiança, a certeza de que a sen
sibilidade do Presidente será, mais uma vez, provadã.. 
Não espero nada de espetacular- reconheço a situação 
difícil por que passa o País, mas também não precisamos 
fazer tudo de uma vez. 

Eu me animaria a, em outra oportunidade, alinhar 
desta tribuna algumas sugestões. Julgo-me na obrigação 
de opinar, de sugerir, já qi.te•o momento é grave para 
nós. Algumas medidas devem ser de curtíssimo prazo. 
Sem querer esgotar o assunto, lembro de logo esse 
problema da água que acabo de analisar, o problema da 
anistia às dívidas dos pequenos e mini-produtores frustra
dos em suas safras deste ano. Algum tipo de crédito para 
a formação de fontes novas imediatamente; é da maior 
importância a questão da irrigação- 1 hectare irrigado, 
no Nordeste, vale por 25 hectares secos. f rara a família 
na zona seca que tem condições de plantar mais de 2 ou 3 
hectares secos. Pois bem, 1 hectare irrigado vale por 25 
hectares secos. Com uma diférença: na área irrigada não 
dependemos da sorte, não dependemos da incerteza das 
chuvas. É fundamental a formação de uma infra
estru_!._ur;t __ cf~ proQ.uç_?_() __ qll~ _in<Jep~n_da_sf._a .si::c.a._ E-essen
cial. 
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O Sr. Dinarie Mafiz_- PeTmite V, _Ex' um aparte? 

O SR. JOSE: LINS - Se a Presidência conceder-me 
tempo, ~om a_ m3:!or honra, Senador Dinarte Mariz. 

O SR. PRESID~NTE (Milton Cabral) - Apenas fa
zendo um apelo aos Srs, Senadores, porque esta Presi
dência terá que estar presente na sessão próxima do Con
gresso Nacional, que se inicia às 18 horas e 30 minutos. 
Agradeceria a colaboração, porque dispomos apenas de 
5 minutos, mas 3.té às 18 horas e 30. minutos nós estare
mos aqui prazerosamente para ouvi-los. 

O Sr. Dinarte _Mariz - Eu gostaria de lembrar ao 
nobre Senador José Lins que uma das classes mais preju
dicadas, hoje, no Nordeste, não é a classe operária, para 
a qual está se ... 

O SR. JOSt LINS - Para a qual o Governo está 
dando quase um milhão de empregos na região, embora 
empregos de Pequena renda. v. Ex' tem razão. 

O Sr. Dinarte Mariz- E muito mais deficienfe ôo qut 
d~s outras' vezes. haja vista que nós temos problemas em 
que um homem com 14 pessoas em Casa, porque tem um 
salário de uma pequena aposentadoria, dos velhos, não 
pode colocar um filho no trabalho. Ele é obrigado a vi
ver com 14 pessoas com aquele rendimentozlnho que tal
vez não dê para ele e a mulher. Vi gente chorando na mi
nha casa, contando as agruras por que estava pasSando. 

- E outra coisa: nós estamos lá com um sistema deficitário 
muito grande; de tõdõs oS anos fo{ o_ n\ais deficiente que 
lá já tivemoS em termos de apoio do GÕverno em Í:'elação 
ao ano. Estamos com uma soma de 4 anos de seca e as 
conseqUências de hoje foram as piores de todas. Então, o 
agácultOi'_q-lie está mantendo há 5 anos os seus colonos, 
sem receber um cruzeiro de auxílio do Governo, não teve 
nada até agora. Nada. Esse homem está desesperado, 
Qão sabe como manter mais aquela gente. Dispensar ê 
difícil, e o serviço muito mal conduzido lá no meu mu
niCípio, que é o terceiro do Estado, é o mais populoso, a 
terc-eira cidade, o homem da SUDENE diss_e que alistara 
apenas 280 pessoas porque na cidade, que era Caicó, ano 
passado, tinham alistado prostitutas e estudantes, como 
se tivesse qualquer coisa na Constituição, qualquer deta
lhe, qualquer parágrafo ... 

O SR. JOSt LINS - Como se esse povo não fosse 
gente. 

O Sr. Dirulrte Mariz- De maneira que, lá, o que está 
havendo é 'todo mundo a fazer pequenos açudes que não 
valem nada, tanto que eles não dão nem para um ano, 
mesmo um ano normal; no fim do ano eles estão secos. 
Hoje, o que está havendo lá é isso. Temos as estradas, as 
BRs todas tomadas pelo mato, jâ prejudicando a visão 
dos próprios motoristas. E seria uma maileira de pôr 
aquele pessoal, imediatamente, naquele trabalho. O Go
verno está gastando uma fortuna com empreiteiras para 
faiú desmatamento~ Ora, eles fariam o desmatamento, 
gratuitamente, ocupando aquele pessoal. De maneira 
que a situação, hoje, no Nordeste, acho a pior que já ti:. 
vemos nestes últimos anos. 

_O SR. JOSt LINS - V. Ex• tem razão. Ainda há 
pouco, V. Ex• ft?Z um discurso que nos sensibilizou a to
dos,- sobre esse mesmo problema. 

Estou aqui, nobre Senador Dinarte Mariz, testemu
nhando a minha confiança na palavra-do Presidente Fi-. 
gudredo que, onte-m, l!lais uma· vez: vOltou-se para o 
Nordeste. Depois cte tantas frustrações, não perdemos a 
esperança, já o Presidente nunca faltou com a sua pala
vra. Não espero milagres. Espero uma _luz. (O Sr. Presi
dente faz soar a campainha.) para o futuro. Espero ajuda 
imediata aos produtores. Espero irrigação em coope
ração- se nos ajudarem com mais água e com terra mo
lhada; nós faremos a indústria. Um hectare irrigado por 
famflia pobre, salvaria o Nordeste. 
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Um __ dia, Sr. Presidente, comentarei este assunto de 
-modo mais profundo. O meu tempo. hoje, já se esgota. A 
minha esperança porém não se esgota nunca. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSifO DE I•-6-83 E QUE, EN
TREGUE À REVISifO DO ORADOR, SERIA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Devo dizer, inici"almente, que não me havia inscrito 
para falar na presente sessão. Mas, ao chegar nesta Casa, 
-e sentado à Mesa ao lado de V. Ex', recebi um livro pri
moroso, em que nos deparamos com Perfis Parlllntenta
res da Câmara dos D~putados, e a figura perfilada é justa
mente ·a de um grande vulto paraibano, CastrO Pínto, 
que marcou época na Câmara Federal do País. 

E a indução que me veio, para usar da palavra nesta 
sessão, foi justamente quando um outro paraibano, o Se-
nador Humberto Lucena, digníssimo Lfder do PMDB 
neSta-Casa, falava mais uma vez sobre o N ardeste. E, en
tre outras coisas, dizia Sua Excelência: "Os problemas 
do Nordeste são por demais conhecidos". E o são! Edis
so ninguém faz segredo, e disso todos nós sabemos por
que, repetidas vezes, em todas as quatro Sessões Legisla
tivas da Legislatura passada e já na presente Sessão Le
gislativa, da atual Legislatura, quase todos os Srs. Sena
dores do Nordeste e do Norte vêm à tribuna falar, justa
mente, da situação dramática daquelas regiões. 

Eu pretendia, na verdade,. Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, fazer urna ligeira pausa. Isto porque, há poucos 
dias, como todos nós sabemos, na reunião da SUDENE 
ficou muito definida a pOsição dos governadores do mé
dio setentrião brasileiro, em que silenciaram, como que 
um protesto ao tudo que tem sido prometido e ao quase 
nada que tem sido obtido. 

E isso vem comprovar, Sr. Presidente, um fato interes
sant_e. Este livro, com o discurso de Castro Pinto, tem 
nada menos que 75 anos. Vejam só, SrS. Senadores,- há 
75 anos, pois isso foi em 26-6-09. E Castro Pinto começa
va, justamente, assim: 

"'Sr. Presidente, aproveito o ensejo de não haver 
em debate matéria de importância para me ocupar 
de interesse mUito imediato e urgente do Estado que 
represento nesta Casa. Quero referir-me às-secas do 
Norte." 

Ora-, há 75 anos atrás, aproximadamente. E diz mais o 
nobre Parlamentar que se trata de assunto muito batido. 
Quer- dízer, se em 1909 já er~ um assunio muito abatido, 
quer dizer que isso -como eu disse aqui- data do Sé
culo XVII, porque a notícia que tenho, de alguma coisa 
que tenha lido sobre as secas, a primeira do N ardeste
já disse isso aqui por algum_as vezes~ data do flm do Sé
culo XVII, em 1776. 

Assi_m se expressa Castro Pinto: 

'"Quero referir-me às secas do Nordeste Õu do 
Norte, assunto já muito batido. De vez em quando, 
o representante de um desses Estados, perseguido 
por essa calamidade, ocupaMse desse assunto." 

Quero dizer: é o fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
reproduzido através dos tempos. E quais as medidas até 
agora tomadas? Vamos lá: 

"Venho bater na mesma tecla, não só como re
presentante, como filho e morador da Paraíba. Não 
posso, absolutamente, durante as Sessões legislatiM 
vas, silenciar a respeito de um assunto que para 
mim, parai bano, e para todos os que moram na re
gião assolada pelas secas, é de suma importância." 

Tamb_ém nã.o ê de estranhar que todos nós brasileiros, 
pFinclp:J:lmente os nordest-inos, achamõs que é àa maior 
importância a situação do Nordeste, a situação aflitiva 
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por que vem passando o médio setentrião, nestes cinco 
anos de seca, afora as muitas que já se foram no passado. 

E diz: 

"Sr. Presidente, sei que o assunto tem a sua 
feição técnica." 

E aqui o nobre Senador Humberto Lucena dizia há 
pouco: "Não é só técnica,- é urna solução política; a 
feição pode ser têcnica, mas haverã de ter uma solução 
política." 

Mas, posso falar sobre a matéria sem abordar a 
questão de técnicas; como, por exemplo, a química 
agrícola, a hidrologia, a hidráulica agrícola e outros 
assuntos relativos à questão e que devem ser debati~ 
dos especialmente pelos profissionais. 

Há, porém, uma ordem de considerações que, 
por não serem téCnicas, -não deixam de ser pertinen
tes. 

Antes de tudo, quase que me inibia de vir à tribu
na falar deste assunto a consideração de que um dos 
obstáculos para que a população do Norte alcanças
se esse desfderatum ê a demoralização dos serviços, 
devido aos rebentaVerbas, aOs sinecuristas, aOs en-
genheiros imprOVis-ados e ao desmazelo administra
tivo, que veio cOmo herança mórbida dos costumes 
da monarquia e que se agravou infelizmente na Re
pública. 

Este é um fato interessante, pcircjue há pouco tempo
não sei se na segunda-feira- falava-se aqui, à boca miú
da, digamos assim, que esta seca do Nordeste talvez fos
se mais um problema da "indústrialização da seca" -
dizia-me um certo parlamentar. 

Digo que não. Não quero dizer que já lião tenha havi
do, no passado, a indústria da seca. Mas, se houve, a cul
pa não é do N ardeste, a culpa é de quem não procurou 
dar uma solução ao problema secular do Nordeste. 

Mas, nestes cinco anos--de seca, não se pode qizer as
sim. Não há nada do meu conhecimento - e se algum 
colega tiver conhecimento - e se algum colega tiver co
nhecimento deve denunciar - o faíci -que ocorreu por 

. exemplo, na seca de 1958, no Cea"rá e no Nordeste e, pos
sivelmente, em 1932, quando lã eu não estava, porque a 
esta época fazia o segundo ano de Medicina, na tradicio
nal Faculdade de Medicina da _Bahia, e não posso dar o 
meu testemunho sobre se o mesmo fato aconteceu. Mas 
sei bem que em 1958, eu jâ Deputado Estadual pela As
sembléia Legislativa do meu Estado, houve, na verdade, 
a indústria das cadernetas, que eram o maior perigo, poiS 
inscreviam-se cidadãos que não existiam e os fornec_ed_o
res ganhavam um absurdo com pseudotrabalhadores das 
secas do Nordeste. 

Mas, quando nada, nestes cinco anos, nesta emergên
cia em que foi adotada- como disse - como primeira 
medida, uma ajuda por uma verba a fundo perdido- e, 
outra, por emprêstimOs dos bancos oficiais e particula
res, achávamos na verdade, naquela ocasião, um des
perdício de verbas, principalmente com o dinheiro a fun
do perdido, porque não se estava aplicando tais recursos 
numa coisa planejada, programada, coisa essa que deve
ria estar a cargo da SUDENE, porque para isso, ela foi 
criada, com tal finalidade. - - -

Mas, Sr. Presidente, já citãmos Castro Pinto, que não 
ê meu parente; poderá atê sê-lo, mas não sei bem, porque 
a minha família Pinto vem da Cidade de Icó, no Ceará
é uma família portuguesa, Pinto Nogueira Acioly. Aliás, 
está aqui um outro descendente como_ eu, da família 
Acioly; a ilustre senhora mãe do nosso colega, SeJ?-ador 
Jutahy Magalhães é uma das descendentes da família 
Nogueira Acioly do Ceará, como eu também o sou. 

Mas, de qualquer forma, eu posso dar o meu testemu
nho que, quando nada, na minha região, eu não tive 
noticia da indústria da seca. E se alguém souber que ain
da continua essa indústria, deve denunciá-la aos poderes 
competentes. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

Continuava Castro Pinto: 

"Mas a culpa é menos dos que são estritamente 
responSáveis por esse negócio nos reSpectivos Esta
dos, do que do Governo Federal. _Não quero, Sr. 
Presidente, com a minha palavra, melindrar, mesmo 
de longe quer as administrações passadas e presen
tes, quer os Estados e políticos mais ou menos res
ponsáveis por esse estado de coisas que, antes de tu
do, desmoraliza o Brasil." 

Ora, quem dizia isso era Castro Pinto, nos idos de 
1909 - eu ainda não era nem nascido, vejam como ain
da sou jovem. 

Ele faiía t.i:iita citação interessante; buscando no exte
rior; exehiplos para comparar com a S1tliàçã_o-brasileira. 
Era um hoinem culto, já li algo sobre a sua biografia. 

Então, ele vem e diz: 

"Quando vemos a França" - isso em 1909-
"cuidar de coisa anáto8-a na Argélia e nas suas Pos
sessões- longínquas, é lastimável que o Brasil, des
de que se constituiu como Nação independente, até 
hoje- em 1909- "não tenha resolvido um dos as
suntos capitais de política interna, que é a organi
zação de serviços como este, para combater de 
modo definitivo os efeitos da seca em uma zona que, 
preenchida esta condição, s-eria a mais próspera do 
BrasiL" 

Isto jâ era dito em 1909. Acredito que se em 1909, 
aquela regíão poderia ser próspera, hoje ela continua 
com a mesma formação geológica, porque nenhum dilú
vio aconteceu e as terras são as mesmas, apenas mais ha
bitadas do que naquela ocasião. Dizia mais o Deputado 
Castro Pinto: 

"i: erro dizer-se que não há fertilidade em nossa 
terra. Basta considerar que nas zonas cearenses, al
guns dias de chuva são suficientes para salvar, em 
safra, os prejuízos ocasionados em anos anteriores 
de prolongadas secas." 

Ele, co~o paraibano, afirmava uma grande verdade, 
como conhecedor do seitão cearense, porque a Paraíba é 
irmã _gêmea do Ceará. Somos limítrofes - Ceará e_ Pa
raíba. t uma coisa interessante: viaja-s~ pelo interior do 
N ardeste, o Ceará, por aquele sertão agreste, onde só se 
vê vara seca sem nenhuma folha, e sem ramagens de es
pécie alguma. Uma ou duas chuvas, uma semana depois, 
já se vê tudo brotando, é uma maravilha, como se trans
_forma toda aquela natureza. E Castro Pinto dá ess_e tes
temunho, já em 1909. 

Aparteado pelo Deputado pelo Piauí, Sr:Pires Ferrei
ra, Castro Pinto responde: 

"Quando falo no Ceará, considero-o um denomi
nador comum, é o nome apelativo das terras assola
das pela seca." 

E continuando diz: 

"Sr. Presidente, estas considerações me demove
riam de vir à tribuna, mesmo porque não quero pas
sar por pedante, na minha qualidade de bacharel, de 
entender que a enciclopédia dos meus conhecimen
tos abstratos vã à técnica desses ass_untos. Mas rece
bo cartas em que se pinta o estado lastimável das 
populações que moram sob aqueles signos de des
graças periódicas." 

Continuando diz: 

"Eu não podia a·bsolutamente deixar de corres
ponder a estes apelos de meus patrícios, mesmo por
que, falando na comissão de poderes sobre umas 
tantas causas de nulidade e hermenêutica e 
ocupando-me desta tremenda questão das candida
turas- já falava na polftica,jáestando mais ou me
nos nesse período - o eleitor absolutamente não es
tá contente com a minha posição, porque há de pen~ 
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sar, como mandante do qual sou mandatário, que, 
antes de assuntos desta ordem, eu devia tratar do 
que mais de perto respeita ao estado lastimável em 
que vivem as populações dos sertões do Norte e do 
Nordeste." 

Ele achava, já àquela ocasião, que não deveria "perder 
gás" - como dizemos na gíria ~ com palavras soltas, 
com o problema político daquele momento, uma vez que 
não se poderia brincar com a desgraça de uma região, 
que precisava ser olhada com bons olhos e tratada da 
melhor maneira possível, porque era uma região inte
grante do próprio Pais, que é o nosso grande e imenso 
Brasil. 

O Sr. Mauro Borges - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges- Todo o povo brasileiro, sobre
tudo os políticos~ sabem e reconhecem as c~lamidades 
cíclicas que se abatem sobre o Nordeste, já de êpocas 
imemoriais. Mas, pergunto a V. Ex•; o que tem causado 
maior mal para a solução dos problemas: a insuficiência, 
a pequenez dos recursos ou, realmente, uma política er
rada de aplicação desses recursos ao longo dos anos? 

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex•, agora, tocou na te: 
ela exatamente que nós temõs <i.qui debatido com fre
qUência. Eu não vou dizer que nesses 5 anos de estiagem 
o Governo Federal não tenha olhado para o Nordeste. 
Tem, tem olhado e muito, porque nós sabemos dos 
imensos recursos que o Presidente da República, atravês 
dos órgãos competentes, tem mandado para o Nordeste. 
Mas, a segunda causa aqui está: hã o dinheiro, mas não 
há planos, não há programas e nem projetas. Como eu 
disse, criou-se a SUDENE, esvaziaram-na. A idéia que 
parece se tem da SUDENE, é que ela é para trabalhar 
pelo Nordeste nãõ apenas na fase carencial, de calmida
de. Não! A SUDENE foi criada para cuidar do desen
volvimento nordestino, a região mais subdesenvolvida 
do País. Então, a SUDENE teria que agir durante a seca, 
durante o inverno, todo o tempo aparelhando-a, instau~ 
rando uma estrutura agrária compatível. Mas não . 
Chega-se a um- Q.üinqüênio de secas, sem que houvesse 
qualquer projeto, qualquer plano. 

O Sr. Mauro Borges - V. Ex~ me permite? 

O SR. ALMIR PINTO ---Pois nãO. 

O Sr. Mauro Borges - Fico satisfeitO -em ouvir isso de 
V. Ex• que é um homem de grande experiência dos 
problemas do Nordeste. A mim me parecia, sem a expe
riêncía de V. Ex• qUe, realmente, o problema era mais de 
planejamento, de uma programação correta, uma apli
cação inteligente, racional, continuada desses recursos. 
Há várias regiões do mundo sujeitas a esses fenômenos 
cíclicos; não chove durante algum tempo. Eu mesmo es
tive em várias cidades do mundo, em que crianças com 
dez e quinze anos nunca tinham visto uma chuva. Entre
tanto, tínhamos a impressão que a chuva não fazia ne
nhuma falta, na região. Havia de tudo; a cidade verde, 
existia água. Parece-me, realmente, que são necessários 
esses planos de açudagem, de construções de grandes 
barragens, concomitantemente fazendo um plano de ex~ 
pansão agrícola e, sobretudo - não digo reforma 
agrãria - mas uma melhoria das condições fundiárias 
Para que se dê, individualmente ou melhor ainda, sob 
forma de cooperativas, cooperativas integradas, as con
dições de irrigaçãõ de solo, e sobretudo_ da utilização de 
equipamentos -modernos, o que nunca poderá ser feito 
por um colono, isoladamente, mas sim por um conjunto 
de colonos que se estruturam em cooperativas, porque 
um só não pode comprar um tratar, não pode comprãr 
uma colhedeira, mas a cooperativa pode, porque ela tem 
condições de pagar, de garantir esses empréstimos de 
compra. Creio Que isto sería reãtmente um começo para 
a solução do problema do N ardeste. Creio que isto deve-
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rá acontecer futuramente, quando se deixar de pensar 
apenas em programa de emergência, que corrige momen
taneamente a situação, impedindo que milhares de pes
soas morram de fome, mas que depois continua tudo do 
mesmo jeitO. Realmente, o plano de emergência, pof si -
só, significa uma ausência de planejamento continuado e 
de execução. Muito _obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V. 
Ex,, que toca num ponto muito interessante, que é a 
questão fundiãria. Há poucos dias, fiz um diScurso .ãqui, 
dando uma sugestão, depois de uma entrevista do Supe
rintendente da SUDENE, Dr. José Salmito, onde ele di
zia que o Nordeste, pelo seu tamanho, compartiria um 
Ministério._ E dizia mais: neste momento de -calaniidade 
pela seca., de estiagem, as tensões maiores estariam por 
conta dos minifúndios, às vezes em atrito coiii os Iatifún~ 
dias, e não é muito corilum o latifúndiO nõ NOrdeste, 
mas ainda existe. Então, aproveitando aquela entrevista 
do nobre Superinteridente da SUDENE, em que ele 
achava que se deveria críar um Ministério só para o-Nor~ 
deste, eu pensei que se fosse criado esse Ministério só 
para o Nordeste, o Centro~Oeste, que é ou outro Brasil 
- Goiás, Mato Grosso e o sul do PaRt, finalmente -
poderiam querer também um Miriisté!io para-o -Ceittro
Oeste, onde eStá-o Estado de v;Ext, que também ileces
sita de melhores olhos do Governo -Federal, porcille ali 
existe a -queStão do pã.ntã.nal,-aléin de Unia sêrie- de 
problemas da região; corri uma densidade populacional 
pequena. E quando se fala em planejamento familiar te
remos que ver como habitar, as regiões desabitadas do 
País de maneira economicamente produtiva- e não enchê
las de gen!e e piorar a situação. Então, o que nós Vi-m~S é 
exatamente isso; é que, ao invés de se criar um Mliii.Stério 
para o Nordeste, devido, como ele alegava, aos proble
mas minifundiário's' g~~a~do tensões dentro da reg:ião, 
lembrei então, quri'seria riielhor, já que nós teinos Um 
Ministério Extracirdfnário pãra ·'ASsUntos Fúildiãrios, 
que se retirasse alguma coisa do Minis(êriO áo-lnterior, 
que é um universo: a SUDENE, o BNB, o DNOCS e se 
colocasse nesse ministério, dando-se uinã maior feição 
ministerial a esse Ministério Extraordinário para Assun
tos Fundiários;- Assínientao, se desafogava um pOuco o 
Ministério do Interior - e e-u não digo que seja feito 
agora - poderia ser estudado, ser amadurecido e ver 
como melhor seria, ao invés de criar o nova·, fortalecer 
aquele que poderâ exercer muito bem as duas coisas: as
sistência e combate à seca e resolver oS problemas fUn-
diários da rigiào. --- --

Pois bem, em conversa com alguns colegas lâ na Câ
mara, eles acharam muito interessan-te, ficaram, inclusi~ 
ve, até de examinar o assunto. O Pfriblema é, exatamenw 
te, este, o Nordeste necessita de uma solução política, 
como bem o disse o Senador Humberto Luce'na. E di
nheiro não há faltado c_omo respondi a V. Ex~ O Presi
dente Figueiredo tem sido muito compreensivo, tem sido 
um Presidente, digamos- assim, do N ardeste; não há fal
tado recursos e o que mais está necessitando é justamen-
te uma aplicação racional... -

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex-' permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - ... não s_ó nessa fi se de calaw 
midade, mas fora dela também. O meu desejo é para que 
se restabeleça o poder financeiro da SUDENE, para que 
ela possa executar aquele projeto que foi idealizado pelo 
saudoso Presidente JuScelino Kubitschek; não só atender 
ao Nordeste na época de calamidade, mas dar-lhe respal· 
do permanente: seca ou inverno, montando uma estrutu
ra para que o Nordeste possa, dentro de pouco tempo ou 
a médio prazo, andar com os seus próprios pés. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permite um aparte. 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Esta minha solicitação de 
aparte era mais para lembrar aos Srs. Senadores que o 
Senado Constituiu a CPI para examinar as causas da 

DIÃRLQ 00 CONGRESSO N_A.CIQNAL (Seção II) 

pobreza absoluta do Nordeste e nós teremos a primeira 
reunião no próxiino dia 7, c'om 'a presença, aqUi, do re
presentante do DNOCS. V. Ex• aborda vários pOntos, 
como sempre trantando de assuntos do Nordeste da 
maior importância cotp.o o problema d~ SUJ?ENE. Indi
vidualmente, sou maiS favorável a que a SUDENE retor
ne à subordinação direta da Presidência da República, 
porque assim teria as condições políticas e as facilida~ 
des ... 

O SR. ÁLMIR PINTO- - -Isso seriam as condiçÕes 
ideais. 

O Sr. Jutahy Magalhies - ••. para manter as con
dições económicas que- se fazem necessáiíaS pari a s-u~
DENE. Não admito a hipótese de um novo Ministério 
para o NordeSte, porque aí teriam os novo Ministério da 
Amazônia, outro Ministério para o CentrQ-Oéste, paia o 
Extremo-Sul ... 

O.SR. ALMIR PINTO- Eu também não concordo_. 

O Sr. Jutahy Magalhães - ... e chegaríamos a um 
novÕ Ministério para as cidades de São Paulo, Salvador 
e assim por diante. Por isso, sou favorável à subordi
ná'ção diteta dã. SUDENE ao-Presidente dã :RePiíbiica. 
Evitar essa interferência intermidiáÍ'hl que 6 o Ministério 
do ~nterior. J;n.tão, com isso seriam facilitadas e agiliza-

- das as providências necessáiias que O NOrdeSte-tanto re
clama. O Nordeste, mais que a situação económica, new 
cessita de dic_i~ões políticas. Planos temos muitos, planos 
temos ac}ueies qu~ vão de programações para daqui a 50 
~2s._e_temQsprogramas ~_ais imediatos. O que_ nos. falta 
é aq~elãe_dicisão políti_ça para ql:le possamá~, apli~-r os 
projetos_que existem aí para o desenvolvimento do Nor
deste. Y. Ex~, tem repetido .isso, constantemente tem fa
lado neste assupto, _v. _Ex• tem. defendidO a causa do 

.. ~Õrdeste, aq1,1!;_çQ~ ~-·~_greço de todos nós e çom a s_oli
- dariedade de todos os _seus companheiros de l;l~mcada .. 

- Lembreiwm~~.· a pena~, 7om o aparte do Senador Mauro 
_ Borges, de convidar os Srs. Senadores para essa reumão 

___ que teremos no dia 7. É _lJ.ma _comissão que tem a presi-
. -dênc,ia º-o Senador Alb~rto Silva e da qual serei o relator, 

mas o~ relatores s~r~o y. Ex~s. porque V. Ex•s, compare
cendo, é que farão as inda8;ações; farãõ as investigações 
do por quê qpe () No_rdeste, com tantas aplicações de re
cursos, não teve a restribuição necessária daquilo que lã 
foi aplicado. Este é princiPalmente um apelo para que 
compareçam à reunião do dia 7. 

O Sr. Mauro Borges- Senador Almir Pinto, V. Ex• 
me permite um aparte? 

O-SR. ALMI.R PINTO- V. Ex' tem o aparte. 

O Sr. Mauro Borges- O que me parece, e está dentro 
do assunto debatido por V. Ex~. é que falta o planeja
mento de cima, quer dizer,o planejamento nacional aca
bou, não adiantou passar do Ministério do Planejamen-

----:-__ to para a SEPLAN. A SEPLAN se transformou numa 
-- sessão de administração dã dívidã eXterna do Brasil. O 

próPrio Ministro d3. SEPLAN disse aqui que não hã 
mais um. planejamento nacional no sentido de objetivos, 
quer dizer, não há objetivos prefixados. Enião, não hã 
propriamente um plano tfansfoimado em programa, 
existe sim, no máximo, diretrizes, não há uma objetivida
de. Realmente, temos muitos planos, é essencial uma de
cisão_ politica de realizá-los~ - -

Mas a decisão política não exclui a organização, os 
planos e os programas, acompanhados e fiscalizados, 
coordenados pela SE,PLAN, que é o órgão nacional de 
planejamento. 1:. clarÓ que ela não vai fazer isso sozinha 
e concentrar tudo sobre ela. Mesmo centralizando, atri
buindo a organismos regionais, ela deve fiscalizar, coo-
denar e acompanhar, para evitar que ocorram essas bar
-baridade~ que estão acontecendo no Brasil, das quais 
Tucuruí é o exemplo mais evidente, oilde se começou 
uma usina e constitruiu-se durante muito tempo, barfan
do ~io, sem esperança ~e navegação, ~ma das peças mes
tras do sistema hidroviário nacional. Até que se lembra~ 
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ram que a eclusa era necessária, que tinha de fazer a pas
sagem dos navios. Isto custou uma série de improvi
sações, até qUe finafmente está se fazendo uma grande 
obra, uma grande realização. Pela falta de previsão, vai 
~ustar nlUito- mais do que deveriã. cllst3.r inicialmente, vai 
custar possivelmente I (3 do custo da usina, cerca de 1 bi
lhão de dólares ou mais. Por isso mesmo houve o proble
ma com a CAPEM!. Até hoje, não desmataram a área 
da usina, e há quantos anos ela está programada! A usi
na vai encher o lago, e vamos ter graves problemas de
ç_orrent_es_ de ce:rca de 70% da floresta serâ submersa, não 
será retirada antes, quando isso tudo a Nação poderia 
ter feito até de graça;·-se houvesse uma distribuição das 
matas aos interessados, para tirar boas madeiras e para 
fazer carvão. Ainda mais, por falta de planejamento, 

_quando se fez a Transamazônica, era muito fácil saber, 
já_naquela época, qual seria a área de alagamento do To
cantins. Entretanto, o Ministério dos Transportes não 
qüis saber, nem perguntou. Resultado; enfiaram a Tranw 
samazônica dentro do lago Tucuruí, em cerca de 200 quiw 
lôm!;tros. Qu.ert). vai pagar por isso? Quem vai· pagar por 
essa incúria por essa emprevidência? Devia ser o Minis
tro do Planejamento; devia ser o Ministro de- Minas e 
Energia. Mas ninguém é responsável por nada. Portanto, 
é necessário, é fundamental a decisão política, mas é 
também fundamental o planejamento, a coordenação e a 
fiscalização. 

O SR. ALMIR PINTO - É como V. Ex• diz. Deve
mos definír as ·responsabilidades, quem vai coordenar. 
Estou de acordo com o pensamento do nobre Senador 
Jutahy Magalhães. Eu não concordo com a Criação, 
coiiiõ CU diSSe de inicio, no meu primeiro discurso, de um 

- novo ministêrio. 
Para acoplar a SUDENE ao Gabinete do Presidente 

da República, pergunta-se: quem iria administrar a SU
DENE? Sãbemos que há o Ministério Extraordinário 
para Assuntos Fundiãríós que, por sinal, tein seu gibine
te no Pa1ácio do Planalto e funciona - digamos assim -

- com a orientação do Presidente da República, como to
dos os denlais Ministérios, mas esse está maiS chegado 
ao-Presidente da República, tanto que funciona dentro 
do próprio Palácio Presidencial. Exatamente por isso, já 
que o próprio Dr. Salmito manifesta que as tensões fun
diárias se exacerbam durante as calamidades, eu me 
lembrei de que, ao invés de criar um mínistério, se aco
plasse a SUDENE, o BNB e o próprio DNOCS ao Mi
nistério Extraordinário, -que- deixariã de Ser extraordi: 
nâiiõ;para-poder cuidar melhor dos assuntos permanen
tes da região. 

E como V. Ex• diz. Falta o quê? Faltam planejamento, 
planos -e programis. Não há, no mundo, quem ignore o 
problema do N ardeste. Isso, todo mundo sabe, vem, tal
Vez, do início da Era Cristã!.:. -

- O j)robleina do Nordeste é água; é um problema hídri
~. Como diSSe~ hâ poUcos di3.s, o Senador Virgílio Tá
vora, quando se disCutiu o aproveitamento das águas do 
riO SãO ·FranCfsCo. 

O prOblema não é· só aproveilãr essas águaS, Porque ti
ven:tos o Or§_s, até bem pouç:o,- o maior reservatório de á
gua do Nordeste, açude com dois bilhões e cem milhões 
de metros cúbicos, e a água era apenas contemplativa, 
não se cuido~ -~a irrigação. 

O Sr. Mauro Borges- Exatamente. Eu ia perguntar a 
V. Ex~ quã.J O resultado prático de Orós no sentido da 
agricultura,- qual seria a área que estâ sendo aproveitada 
em decorrência dessa .acumulação enorme de água? 

O SR. ALMIR PINTO - A área do Orós são as mar
gens do rio Jaguaribe perenizado numa extensão de 230 
Km. 

Faça-se a irrigaçãO nas duas margens, uma por asper
são, que é a mais aconselhada, para evitar a salinização e 
teremos um verdadeirC? oásis_ nQ. Ceará central, como o já 
existente em Morada Nava. O projeto de irrigação de 
Morada Nova tem 14 ou IS mil hectares, onde, como o 
Senador Virgílio Távora disSe, os caminhões do Rio 
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Grande do Norte vão buscar o feijão produzido naque
las terras, durante uma certa fase do ano. 

Nós temos ainda o Projeto Curu-Paraipaba, de 9 mil 
hectares onde apenas 3 mil hectares estavam sendo irri
gados. Agora, estão r:ompletando o projeto, ou sejam
os 9 mil hectares. Temos outro que fica antes de OróS, à 
jusante, o Projeto Lima Campos, que tem desapropria
dos, 14 mil hectares mas, até agora, só 4 mil hectares es
tão irrigados. Por que então não se aproveitou, nobre Se
nador, durante essa estiagem, o dinheiro que o Presiden
te da República mandou para lâ e não se fizeram aqueles 
núcleos.? Inclusive, existem cooperativas, como V. Ex•_ 
falou. Lá em Curu-Paraipaba, por exemplo existe uma 
cooperativa para atender aos trabalhadores, aos colo
nos. Acredito que em Lima Campos também, e em Mo
rada Nova. Então se completariam nesta estiagem hor
rorosa pela qual está passando o Nordeste, aqueles pro
jetas, além de iniciar outros à margem do Banabuiú, às 
margens do Jaguaribe e às margens do Acaraú, que está 
recebendo agora a sua perenização através das águas do 
Araras. 

Há poucos dias, mencioneÇque o btós airiâa contava 
com I bilhão e 18 milhões de metros cúbicos de água; dá 
para tirar o ano de 84. O Banabuiú conta ainda com 468 
milhões de metros cúbicos e o Araras ccim 440 milhões. 
Quer dizer, é uma- situação que aíilda poderá salvar uma 
região durante dois anos, que ainda se espera de seca, 
porque a notícia que se tem é que teremos ainda 84 e 85 
de estiagem, talvez não tão cruel como a que está aconte
cendo agora que, por definição, não foi suq)fesã. pãra 
ninguém; o CTA progn-osticou, 81 e 83 como os anos de 
pique, quer dizer, como os anos de maior calamidade 
para o Nordeste. 

Esta é a grãnde verdade. 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sro Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Darei o aparte ao nobre Se
nador Milton Cabral e, em seguida, a V. Ex.', nobre Se
nador Virgílio Távora; 

O Sr. Milton Cabral- Nobre Senador Almir Pinto, o 
ilustre Senador Mauro Borges, de Goiás, indagou a V. _ 
Ex• se a questão nordestína: erã.-iini--problema de investi
mento ou de planejamento. Em mi~ha opinião, as tenta
tivas de equacionamento -da questão nordestina, que per
dura há mais de cem anos, estão- exatamente nos dois 
pontos: deficiência de investimentos e falhas de planeja
mento. Estou de acordo com o que diz o Senador Jutahy 
Magalhães, que é, aliás, um ponto de vista aceito unani
memente aqui na Bancada Regíonal, de que a solução 
das questõeS do Nordeste é, eminentemente. uma deci
são política. Quando o Governo brasileiro decidiu apro
veitar as águas de Iguaçu para construir a Hidrelétrica de 
ltaipu, assumiu o ccimpromissO -de iilvestir mais de I 2 bi~ 
Jhões de dólares, para dar solução àquele projeto, dos 
quais 4 bilhões de dólares já fOram ínvestidos, de fonte 
externa, e o restante tem sído de fonte interna. Ora, 
numa região que tem JS milhões de habitantes, que é um 
terço do território nacionãl, por que em époCa anterior, 
quando na época das vacas gordas, não se fez um projeto 
Nordeste, que mobilizasse lO, 15 ou 20 bilhões de dóla
res, mas que, realmente, produzisse resultados, transfor
mando a estrutura regional? Isto nunca foi feito. Em é
poca alguma os recursos alocados para o Nordeste fo
ram suficientes. Os programas foram mUitOs e a história 
da região mostra a slicciSão de planos e programas. Ine
gavelmente, _outra deficiência nossa ê exatamente a atual 
posição da SUDENE. A SUDENE foi institurda para 
ser um órgão de planejamento e coordenação. Não sei 
por que cargas d'água ela pass_ou a ser um órgão de exe
cução.~ uma aberração, pois temOs-o Banco do NOrdes
te, que foi criado para ser um Banco de desenvolvimento 
regional, onde encontramos carteiras industriais e agrí
colas, e, também, uma estrutura bancária para analisar 
projetas. No entanto, essa tarefa está na nião-da SUDE
NE. Este órgão analisa projefos industriais e agrícolas, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

então tem uma função executiva. E como não estã sufi
cientemente preparada os resultados comprovam que 
essa ação executiva não foi das melhores. Tanto que, ho
je, a maior porcentagem das empresas industriais e-ã.grf
colas, instaladas sob os auspícios da SUDENE não ofe
recem resultados esperados. Uma grande porcentagem 
delas estão até fechadas. 

O SR. ALMIR PINTO- A SUDENE, praticamente, 
quando foi fundada o seu objetivo era dirigido mais ao 
setor primário. 

O Sr._~ilton Cabral- Sim,_ ma5: para planejamento e 
coordenação. 

O SR. ALMIR PINTO - Não adianta por exemplo, 
investir na indústria e no comércio, sem ter a matéria pri
mária. Sabemos que a agricultura produz, fornece ma
téria primária, a indústria transforma e o comércio tro· 
ca. Esse é que é o meio natural. O que aconteceu foi o se
guinte: A SUDENE esquece-se que o Nordeste precisava 
ser trabalhado na terra, a fim de não faltar comida para 
os nordestinos em nenhuma época, porque estando a ter
ra bem trabalhada e irrigada, o Nordeste não passaria, 
nunca, por vexames como esses que vem passando suces
sivamente, durante as calamidades. Muito obrigado ... 

O Sr. Milton Cabral - Para resumir o meu aparte, 
nobre Senador, a nossa opinião é a segUinte: preCiSainos 
Promover uma reforma iilstitudonal para colocar a SU
DENE- que é um órgão interministerial, essa é que é a 
verdade, e como tal deveria estar prestando contas dire
tamente à Presidência da República - como sendo um 
órgão eminentemente de planejamento, para estudar em 
prOfundidade as melhores soluções, um órgã-o-de coorde
nação da ação governamental e um órgão de fiscalização 
desta ação, do emprego do dinheiro público nesta região. 
Devemos faZei-com que O BancO do Nordiste, efetiva
mente, exerça o seu papel de Banco do desenvolvimento, 
com todas aquelas atribuições que são dadas também ao 
Banco Naci9nal de_ Dcesenv_olvimi::Iito Econômico e- So
cial. E, com "isso, uma reformulação completa e alocução 
de recursos que, efetiVaffiente, prOvoquem as transfor
mações esperadas. Agora, com recursos -a conta-gotas, 
com programas que s~o lançados e reformulados ao lon
go do tempo. Atualmente temos 3 programas: Pólo~ 

Sertanejo, Pólo-Nordeste, Programa de Irrigação, e to
dos eles com minguad_os recursos. Evidentemente, não 
vamos sair deste impasse. Af está, em breves palavras, 
um quadro que, tenho esperanças, com esta nova de
monstração do Senhor Presidente da República, venha a 
ser modificado. 

O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte. Acho 
que a SUDENE deveria ter as prioridades. Esta é a gran
de verdade. Concordo com o pensamento de V. Ex• 

O Sr. Virgflio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

q SR. ALMIR PINTO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Virgíliq Távora. -

o· Sr. VirgOio TávOra- Nobie Seriador Afrilir PintO~ 
estamos no primeiro momento de folga que fívemos, 
quando encontramos a paciênCia- dos Srs. Senadores 
mais afeita ao problema, porque é um problema jã tão 
repetitivo; que deVerii estar achando que é uma sofisti
cação de nossa parte estar tratando de algo que já tanto 
OuVirám;-apenas·um desCjo ainda de maís um esforço de 
nossa parte, apresentar aí da tribuna aquilo que reputa
mos ser a verdadeira SÜ!J.ação do Nordeste, fruto daque
les estudos de vários ãnós atfás, feitos pelo antecessor do 
PDS, a ARENA, dos quaiS fcimõs até Relã.tor: a COCE
NE n'~ l, e o Presidente da Comissão-foi o Sr. Senador 
Dinarte Mariz. Não podemos fazer o elogio do trabalho, 
nobre Senador Milton Cabral, porque fomos o Relator 
gerar, mas queremos dizer que ê algo que todos os dife
rentes rep-resentantes do País precisam saber: hã um erro 
fundamentai quando se fala do Nordeste como se fosse 
um todo. O que há -é que aQuele Nordeste semi-árido é 
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uma coisa, e as outras 5 regiões que compõem o Nordes
te legal são completamente diferentes. Quando o GTDN 
insiituiu aqüela política básica, feita por Celso Furtado, 
que foi como que o alicerce do CODENE, depois da SU
DENE, feito no tempo de Juscelino, em 1959, início e 
fim, desde aquela época, não havia esta mudança de en
foque hídrico, que era o que é tão dominante, para o en
foque eminentemente desenvolvimentísta, à base do se
t~r secundário, que seria a industrialização do N ardeste. 
~ porque_~ada região comportava uma solução diferen
te. Esta ê a verdade. o nosso semi-ãrido requer, antes de 
tudo, a solução do problema básico, que 6 fornecimento 
d'agua e o seu aproveitamento real. E aí respOnderemos 
à pergunta, se V. Ex• nos permite alongar mais o aparte, 
do eminente Senador por Goiás, nosso ·amigo Mauro 
Borges: quanto à Zona da Mata, que tinha problemas 
completamente diferentes; lá, a Zona da Mata, principal
mente na terra do ilustre colega Senador Marcos Maciel, 

~tem até superabundância d'água. O problema lá ê dC ID.i-
séria ~em grande pela monocultura canavieira. o proble
ma do litoral leste é tão diferente do semi-ârido, como 
este o é da pré-Amazônia, caracterizada pelo território 
todo do Maranhão e um pouco do Piauí. Então, a-Pri
meira revolta que nós temos, pois já lidamos há tantos 
anos, é _quando se fala "o problema do Nordeste". O 
problema do Nordeste? Não. O problema de tal região 
do Nordeste. Segunda parte: realmente, dinheiro tem ha
vido e planos. Mas nem os recursos estão em proporção 
com aqueles objetivos a serem atingidos, e, quando che
ga na época de calamidades, gastam-se fábulas para o 
sustento daquela população castigada pela seca, nem 
também esses planos, pelo número de programas que en~ 
volvem, muitas vezes respondem àquelas necessidades 
mais urgeJ?:tes. Aqui está o meu ex-colega de Governo, 
que ê hoje colega de Senado, Marcos Maciel. Nós doisfi
zem_os, S. Ex', no Estado de Pernambuco, e eu, no Esta
do dQ Ceará, isto que o Senador Mauro Borges falou: o 
aproveitamento, graças à compreensão, no caso do Cea
rá principalmente, do Ministro Alldreazza, que foi -
aqui, não há reclame de presidenciáveis, mas, é a verdade 
- a substituição daquele m.B.r absolutamente do interior 
9-o Estado, que era Orós, e menor, que era Banabuiú, 
inaproveitaêios, por algo que realmente pudesse, mercê 
da colocação de uma válvula dispersara - seis bilhões, 
na época, em 1979, e, hoje, com a correção monetária, 
que seja vinte e dois milhões - o que é isso para o açu
de? - e permitir a iirígação_ -priVatiZada. -o Senador 
Marcos Maciel, em Pernambuco, com o Projeto Asa 
Branca, nós, no Ceará, com o Projeto PROMOVALE
o Senador Almir Pinto o conhece melhor que qualquer 
pessoa aqui presente, porque lá esteve - conseguimos 
aquilo que parecia um milagre, um absurdo, com um 
mínimo_ possível de investimento. Neste particular, há 
uma divergência do Líder do Governo com o próprio 
Governo; então, nós noS batemos pela iniciativa privada 
em matéia de irrigação. Sai por um décimo do preço da 
oficial. Para V. Ex• ter um dado: de fevereiro de 1981 a 
fevereiro de 1982, portanto um ano, na mesma região de 
Morada Nova, a atuação do PROMOVALE é de2.500 
hectares; e a atuação do DNOCS, na mesma região, de 
1967 a 1982, portanto 15 anos, de 3.500 hectares. Com
pare o que o primeiro gasfou com o que gastou o segun
do, porque, como disse o Senador Almir Pinto, a calha 
principal do rio é si!rvida como o canal adutor- já não 
precisã -raze"r esse cailal adutor - apenas, o Governo en~ 
trã Com a alta tensão- já que não vai faZer "íi'r,igação à 
baSe de ril.Otóbomba, porque Sai caríssimo, mas sim tem 
que se fazer à base de eletrobomba - alta tensão em 
uma margem e outra do rio. Isto é do J aguararibe, do 
Banabuiú~ isto são dos diferentes riachos, porque o que 
se fala para rio fala para riacho. A baixa tensão e os ca-

- nais secundários, quer-dizer, can3is de telha, cariais~ mui
tas vezes, só de chão batido, à conta dos proprietários, e 
esses proprietários, tirando esses recursos do PROTER
RA ou do PROV ÁRZEA, no BNCC e nos diferentes 
bancos aqui atribuídos. Não é ovo de Colombo, não 6 
nada. Está lá e- V. Ex~ viu. Agora, não há, infelizmen
te, um entusiasmo muito grande, por parte do DNOCS, 
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para essa irrigação, e V. Ex• sabe-perfeitamente, mas ê
uma concessão. Nós achamos que está errado; achamos 
é que devemos incluir a iniciativa privada o mais possível 
nisso, porque quem está gastando os seus recursos - lá 
vem o José Lins. 1:. ótimo que o Seriador José Lins tenha 
chegado aqui- quem está gastando esses recursos é que 
sabe onde está. Mas não tem a menor dúvida de que o 
grande passo foi dado, e agora, juntando essa experiên
cia, que não é nem inici3tiVa Ofíciãf; q U.e tivCriios da ini
ciativa piivad·a, pode-se reãli:ileGtC leVai a bOin termo um 
programa que não deixe desaproveitado esses grandes 
mananciais parados. Não vai dizer que esses mananciais 
tivessem a oportunidade de fazer a irrigação de todas es
sas áreas àjusarite, mas já é um grande'caffiiilhó aildado. 
E se factível for, coino vamõs apreseritar, lOgo que·pÕssí
vel, o projeto dessa transposição, a parte de engenharia 
bem entendido dessa transposição, dos excessos da ãgua 
de São Francisco para cá, muito maior será a capacidade 
d'água de que vamos dispor. Mas, tomamos a repetir o 
que o Senador Almir Pinto_aqui disse. O nosso 3partejá 
foi quilomêtrico; já fOi quase um discurso. Desculpem. 
Mas é que justamente passar água só não adianta coisa 
nenhuma. Tem que ser água, com irrigação, senão, o São 
Francisco não atravessaria uma das zonas mais castlia
das pela seca do N ardeste. Precisa levar água e precisa 
também- vamos repetir o que aqui foi dito, quando da 
apresentação de Passos Pôrto, na reunião da SUDENE e 
dos projetas lá apresentados, de que haja o aproveita
,~ento pela irrigação desta água. 

O SR. ALMIR PINTO ~ Eu agradeço o aparte. 

O Sr. VJrgOio Távora- Desculpe pof-nos termos pro
longado. Nós que agradecemos a V. Ex• pela paciência 
que teve com o arrazoado. 

O SR. ALMIR PINTO - E- um assunto pelo qual sou 
apaixonado, como V. Ex• tãmbém o é e os demais Sena
dores do Nordeste. Mas, como V. Ex• falou, cada Estado 
tem sua peculiaridade. E, quando li trechos de um dis
curso pronunciado por Castro Pinto, em 1909- veja só, 
1909:...... V. Ex• não estava preSeritci ao plenâi-ío. O-parla
mentar paraibano dizia exatamente issO: "Quando falo 
do Ceará, considero um denomhúidor-comum". Quer di
zer, ele reconhece que cada Estado tem a sua peculiarida~ 
de. Mas, ele pegou o Ceará, porque achava que era o de~ 
nominador comum. E nós Sabemos que enquanto a Pa
raíba, o Rio Granâe no NOrte-, ci Piauí têm os seus gran
des aquíferos, nós temos uffi :S:rarlde· Cristalino: Para ir
mos buscar água no subsolo precisamos cavar I.SOOm, 
ou não sei quanto. E, às vezes, quando se pega, uma fen
da do cristalino, é sorte se a água vier salobra. -

V. Ex• tem o aparte. 

O Sr. Mauro Borges - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Mauro Borges- Eu não queria usar a palavra, 
com tantos apartes ... 

O SR. ALMIR PINTO - Em absoluto. 

O Sr.- Mauro Borges - ... mas acreditõ- que essas 
obras, de grande custo, de grandes investimentos, têm 
que ter uma finalidade social, não apenas econômica. 
Acho que a concessão de áreas relativamente grandes a 
proprietários privados ou individuais, poderia ser uma 
ajuda e poderia ser considerado, mas acho que a maior 
parte deveria ser com a criação de toda a infra-estrutur.a 
por conta do Poder Público e, depois, um processo, não 
de doação, nem de venda, propriamente dito, mas utili
zando o sistema aqui de Brasília, do PADF, o plano de 
assentamento dirigido, quer dizer, se trarisferiTia por SÓ
anos, ou por tempo indeterminado, mas sem condições 
de vendas aos agricultores e os organizava em cooperati
vas, porque se for cooperativa, se não criá4 las não terão
condições de ter todos equipamentos, todos os defensi
vos, todas as tecnologias necessárias e, depois, terão 
também uma dificuldade séria, de guarda c de rnanu-
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tenção de suas colheitas. É necessário que haja arma
zêns, silos e, sobretudo, a parte de comercialização. De 
maneira que ê muito difícil fazer isso em carâter indivi
dual, a cooperativa é a grande solução, não só ectmómi
ca, como taffibém, a solução social. O Rio Grande do 
Sul dá um ,grande exemplo nisso. Lá, o Instituto Rio
grandense do Arroz fez várias grandes barragens e desa
propriou, c~mprou as ~reas adjacentes _para irrigação e 
fêz a dlS'tiibuiçãÜ nesse sistema para agricultores, organi
zando as cooperativas. E existe, realmente, uma pro
dução excelente, a maior produção de arroz do País, 
uma produçã_o _organizada, o que se poderia fazer no 
Nordeste. E a questão deveria ser por partes, faz-se-ia 
um programa de tantos hectares irrigados para o Nor
deste, em cada ano, estabelecer-se-ia as áreas priori
tárias ... 

O SR. ALMIR PINTO - Um cronograma, não é? 

O Sr."Mauro sOfges- Exatamente. Estabeleceria es
sas áreiS Priciritáriãs e -ia se fazendo em cinco, dez, em 
quinze-ànos; mas nãO se pulverizai-ia os recursos. Então, 
aquelas faixas ficariam com ·os problemaS realment"e re
solvidos. 

O SR. ALMIR PINTO - Seriam as prioridades, en
tão~ 

Q_ Sr. -Mauro Borges- Exatameil.te; seriam as priori
dades._Agradeço a V, Ex• 

O SR. ALMIR PINTO - Então, V. Ex• fala exata- ,. 
m~ºte nas cooperativas. As cooperativas dariam aquilo 
que é_ mais importante, a assistência técnica e financeira, 
inclusive comercializando o produto, o que evitaria o 
atravessador. 

O Sr. Mauro Borges - A exploração. 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex• me permite um aparte? 

_o SR. ALMIR PINTO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maclel- Meu caro Senador Almir Pin
to_, é com muita atenção que toda a Casa ouve o ponun
ciamento de V. Ex•, a respeito de um dos temas mais an
tigos, mas sempre muito atuais, que é o ligado ao desen
volvimento do Nordeste. Na verdade, como. aqui foi sa
lientado, nós podemos ver na chamada região nordestina 
várias Sub-regiões, mas a mais impOrtante delas, a mais 
significãti'ia 'é aquela que se caracteriza pela semi-aridez, 
qUe ã.barca quase 60%-de todo o tCrritóriá dCfinido como 
território nordestino. E acho que V. Ex• produz, sob esse 
asPecto, um excelente pronunciamento p·orque oferece 
sugestões, e_ não são sUgestões difíceis àe se:reni atê:ndi
das, com vista a fazer com que o problema do semi-ãrido 
nordestino seja devidamente resolvido. Entendo que o 
semi-ârido nordestino, ao contrári9 do que muita gente 
pensa, não é uma iegiãÓ-problema, ê, no máximo, uma 
regíãO-desafio. Desde 'que- demoS. à regiãO Os riu:ios e Os 
instrumentos necessários, o Nordeste, de modo especial, 
o seu semi-áridJJ, pode se converter não só em uma re
gião produtora, mas também em uma região com altas 
taXãs de Produtividade, E, Por isso, querO louvar o dis
curso de V. Ex•, e com ele me: solidarizar, e dizer que es
pero que_, ao longo desse debate, se vá criando uma cons
ciência em todo o País da necessidade de resolve_r o 
problema do semi-árido nordestino, porque tenho certe
za que, na proporção em que resolvermos o problema do 
senii-ãrido nordestino, nós estaremos resolvendo não um 
problema do Nordeste,· mas, eu diria, um problema do 
País, porque riàõ acredito ein um correto e adequado de
senvolvimento, um desenvolvimento orgânico integrado 
do País, enquanto existirem, como existem no Nordeste, 
no Norte e no Centro-Oeste, porções significativas com 
baixos níveis de des~nvolvimento, fazendo com que 
grandes parcelas de sua população praticamente vivam 
em níveis, podemos dizer, de pauperismo e de miséria. 

Sábado 4 2205 

0 SR. ALMIR PINTO - V. Ex• diz muito bem, o 
Nordeste, no máximo, pode ser uma região-desafio. V. 

. Ex• não estava presente, mas, esse Parlamentar paraíba
no, Castro P_into, no ano de 1909, no dia 26 de julho, estâ 
completando, pois, 74 anos, afirmava: é erro dizer que 
não há fertilidade na nossa terra. 

O Sr. Mário Maia- Permite um aparte, nobre Sena
dor Almir Pinto? 

O SR. ALMIR PINTO ~ Pois não, nobre Senador 
Mário Maia. __ 

O Sr. Mário Maia- Senador-Almir Pinto, desde o 
inícío -da análise que V. Ex• está fazendo do nosso saudo
so Deputado Castro Pinto que, quando Parlamentar e 
como Deputado escrivia tão bem e propugnava pela so~ 
lução dos problemas do Nordeste, estava, eu aqui, a ima
ginar vários aspectos da problemática nordestina, e rela
cionando com a História do meu Estado. Parece uma fa
talidade para o nordestino ele ser o responsável histórico 
como desbravador e povoador de várias regiões nossa~ 
Então: a Amazóriia~ de metade do século passado a esta 
parle, -tem Sido p-raticamente povoada pelo braço nor
destino; corito no Sul do Pãís, São Paulo deve uma gran
de parte do desenvolvimento da sua indústria, não só às 
imigi'ã.ções européias, mB:s~· tanibém e essencialmente, à 
mígfã.Çãã il<)rCI.esiina, porque o operariado do Centro
Sul do País é constituído, em sua grande parte, de nor
destino e, especialmente, o Estado de São Paulo. Mas, o 
meu Estado, como a Amazônia, quase que o Acre é uma 
fatalidade histórica. decorrente das secas do Nordeste, 
porquanto, consUltando a História, verifica-se que, nos 
idos de 1867, apartava às margens do Rio Acre o primei
ro vapor, o vapor Anajás, que levava a primeira leva de 
nordestinoS para aquelas regiões, com a finalidade de fa
zer a eXplo-ração da borracha. E essa leva de nordestinos 
era constituída, essencialmente, de cearenses. Mas, pas
sando desses arrastados da história para o presente; eu 
estou também entre aqueles que imaginam que o proble
ma do Nordeste deve ser iminentemente políticO: Não 
acredito que seja, apenas, uma dec_orrência dos proble
mas climatéricos, porquanto já é ocioso· se repetir, e o li
vro que V. Ex• esta comentando mostra que todos os 
nordestinos que passam representando os seus Estados. 
pelas duas Casas do Congresso Nacional, têm como ful
cro de sua ação, do seu trabalho aqui, os problemas do 
Nordeste. Mas, vamos fazer a nossa referência crítica, 
em relação aos últimos vinte anos em que houve uma re
volução, ou que se diz ter havido_uma revolução no País, 
para fazer todas as transformações_ sociais, políticas, 
jurídicas, enfim, que tivesse realmC:Itte O noffie da revo
lução, como transformação profunda das estruturas so
ciais~ dand_o uma nova. diieçào à política nacional. Mas, 
verificamOs que, nesse período, tanto o Marechal Cas
tello Branco, que é do Ceará, um nosdestino da sua ter4 

r a, o Ceará, não pôde fazer nada pelo N ardeste; o Gene
ral Costa e Silva, tambétp, talvez o tempo não tenha da
do; a Junta Militar que o sucedeu durante um ano, qua
se, também, que não fez nada pelo N ardeste, ou pelo me
nos não pareceu fazer, porque: os nordestinos estão sem
pre a reclamar recursos, amparo e atenção do Poder 
Central; o General Garrastazu Médici também não con
seguiu f:izer nad"ã.; fOi ao N ardeste, fez uma visita, até 
derramou Jâ8rimas, na ocasião, comoveu-se com a mi
sêria-cOiit as dificuldades -do nordestino, mas, também, 
parece que não pôde fazer nada, porque continuam as 
reclãmações, continuam as reivindicações. O General 
Geisd prometeu, também, e não conseguiu; e o General 
Figr.ie!reao, ãTUalfn-ente, agora, seg·onda~feira, prometeu, 
na -televisãó, qUe ia -dar prioridade esPecial, emergencial, 
aó-Nordeste. porqUe o Nordeste merecia que assim o fi~ 
ress_e. Então, vemos que o problema é crônico, o proble
aía-~ secu~ar, e até-se imagina perder a e"Sperança' de que 
unl ~ia ele seja resolvido. ...-

O Sr. Virgílio Távora - Não seja tão pessimista as
sim, Senador. Não nos condcine â. insolubilidade. 
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O Sr. Mário Maia- Não quero ser pessimista, prefi~
ro criticar e me Colocar entre aqueles que acham que 
realmente ê um problema políticO e, em-decorrência dis
so, administrativo; são problemas de prioridades, põr 
exemplo. Então, nesses últimos governos, pelo menos do 
Governo Médici para câ, esse Governo Médici se carac
terizou por uns projetas chamados Impacto, tais como: a 
Transamazônica, a Ferrovia do aço, a Perimetral Norte, 
a criação dos pólos como o Polamazônia. E nesses proje
tas, como por exemplo o Projeto da Transamazônica, 
que, me parece, nasceu em decorrênciã de um problema 
semelhante ao que estâ acontecendo agora no N ardeste, 
em decorrência de uma estiagem prolongada que houve 
no Nordeste; então, deu um "estalo" no Governo de 
criar uma via de acesso, na Amazônia, concorrente ao 
oceano doce, a grande calha mater que é o rio Amazo~ 
nas, e fazer uma concorrência por terra ao rio amazonas. 
Eu não sou contra a abertura de estradas na Amazônia, 
no Brasil, enfim, mas acho que as oportunidades, as 
prioridades é que não estão muito bem certas. Acho que 
o dinheiro que se gastou na Transamazônica, cerca de 3 
bilhões de dólares, _o_ relultado, se não foi negativo, foi 
insignificãnte, porque a estrada está agora, praticamente 
abandonada, toda sedimentada, houve um esforço enor
me em recursos, a- maior parte das movimentações de 
terras as águas levaram para os rios, e muitas dessas ter
ras, talvez, estejam sendo levadas para a costa da Âfrica. 
Agora mesmo, o Senador por Goiãs, õ Ex-Governador 
Mauro Borges, chamau a atenção para a falta de planifi
cação, planejamento, para as obras prioritárias:Ou seja, 
foi" feita a Transamazônica sem se pensar no futuro. E 
agora se faz uma barragem, em Tucuruí, para inundar 
200 km da Transamaí:Ônica~ .Veja V. Ex• que incoerên
cia! Como_ é que se eshanjà o dinheiro desta Nação, as
sim brincando. 

O Sr. Virgílio Távora- Mas eminente Senador, não 
foi feito Tucuruí para inundar. 

O Sr. Mário Maia --Quando esse dinheiro, esses 3 bi
lhões de dólares, com mais 2 bilhões de dólares que fo
ram empregados na Perimetral N arte, e que também foi 
abandonada, inclusive as máquina-s, máquinas caifSSi
mas, estão lá enferrujadas, e a mata exuberante da Ama
zônia tomando conta, novamente, esse dinheiro, se a 
aplicação desses 5 bilhões de. dólares sido com calma, 
para dar uma prioridade às várias regiões, e tivesse sido 
feito um estudo integrado da Região Amazônica com o 
Nordeste, através, talvez, de canais, canalizar o Rio São 
Francisco; como está se penSando, agora, como o Minis
tro falou, que daqui a 40 anos o São FrãtlciSCo estará 
passando pelo Ceará,-ou o Tocantins -levar o Tocan
tins para passar pelo Nordeste, também -talvez essa 
concentração de esforços e de recursos tivesse já mino"ra-.: 
do, consideravelmente, o problema d_o N ardeste; e _os Se
nhores, os nossos avoengos do Nordeste, e cearenses, 
porquanto sou acreano - filho de cearense, do que mui
to me orgulho, porque nos identificamos muito com o 
Nordeste, princip-almente o Ceará - não estariam os 
nossos patrícios e quase conterrâneos ... 

O SR. ALMIR PINTO- Com muita honra para nós. 

O Sr. Mário Maia - ... não estariam, aqui, e quase 
diariamente, a se lamuriarem da falta de recursos e da 
falta de solução dos problemas nordestinos. Desculpe
me pelo alongado do meu aparte, mas eu queria fazeres~ 
sas considerações, nesta oportunídade. 

O SR. ALMIR PINTO ·- Fico muito satisfeito por.:. 
que, como disse inicialmente, não tinha nenhuma idéia 
de falar nesta sessão, Sr. Presidente. Mas, chegou-me às 
mãos este livro, como que por encanto, e deparei-me 
com este discurso do Deputado Castro Pinto, pronuncia
do em 26 de junho de 1909, portantO há 3 quartos de sé
culo; e a conversa é a mesma, sempre se repetindo. E não 
quero passar por desobediente à luz vermelha, apenas 
direi, como dizia hã pouco, aqui, Castro Pinto: nós rece
bemos de nossos coestaduanos do interior cartas, pedi
dos, para: se conseguir,junto ao Poder Central, minizar o 
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sofrimento, as agruras daquele povo daquela região tão 
sofrida. E ele termina exatamente com estas palavras: 

"f: por isto, Sr. Presidente, que venho fazer um 
apelo que se pode resumir nestas três situãções de 
alma, nestas três disposições de ânimo - pedir, 
queixar-me e reclamar." 

Era só o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE UNS NA SESSÃO DE 1/6/83 POSTERIOR
MENTE E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. JOS:t LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguii-tte 
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ontem, o nobre Senador Hélio GueirOs teceU comen
tários sobre o problema da obstrução da Transamazôni
ca pelos operários da Usina- PACAL. Sabre esse assunto 
recebi do INCRA algumas informações que julgo do 
meu dever trazer ao Plenãrio. 

Como é sabido, a Transamazôníca foi protegida por 
uma legislação que reservou lOO_quilômetros para cada 
lado da Rodovia, para programas de colonização. Um 
grande polígono foi desapropriado para a imPlantação 
de três grandes projetas dessa natureza, tendo como 
pontos de apoio as cidades de Marabâ, Altamira e Itaitu
ba. Logo, também foi aprovado a execução de um proje
to agroindustrial naquela região, para consolidar o proM 
cesso de colonização, pelo fortaleci-illerilo da economia 
de posseiros, pela criação de empregos, pela absorção da 
mão-de-obra advertí e, ainda, para garantir o abasteci~ 
menta da Região N arte, com açucar e álcool. 

O INCRA tomou conta desse projeto, a princípio com 
a ZANINE que, não só instalou a unidade, como 
encarregou-se de operá-la durante algum tempo, inclusi
ve para treinar o pessoal nele envolvido. 

Esse projeto foi, depois, transferido para a Cooperati
va Regional TritíCola Serrana Limitada-COTRIJUI. A 
FUNAI porém, achou por bem exigir a restituição aos 
índios, de grande parte da ãrea desapropríã"da, o que 
veio a prejudicar a atuação CONTRIJUI. 

Com a advento da política de privatização, das ativi
dades empresariais, o INCRA abriu uma concorrência 
visando paSSar aquela indústria açucareira e alcooleira 
para uma entidade privada. O edital dessa concorrência 
foi publicado no Dliírio Oficial do dia 22 -de julho de 
1981, com ampla divulgação em todo o Território nacio
nal. 

Treze empresas se apresentaram entãO, para adquiri i' o 
projeto. Da relação constam a Rafael Bacci, o Sindicato 
dos Usineiros do Estado de Pernambuco, a Cooperativa 
dos Usineíros- do Êstido de Perriambuco, a Anael Lem-os 
Gonçalves, M. Dedini S/A ParticipaÇões, a CONAN, a 
Augusto Novaes Bueno, a Pavimentação e Terraplana
gem Goiás Umitada, a Cooperativa AgropeCuária Mista 
Nova Fronteira, a Carlos Eurico Xavier de Castro, o Es
critório de Àdvocacia Paulo Afonso Antunes, a César 
Augusto Simões Negrão, a PREMENGE- Premcilda
dos_ Engenharia L_imitada e o Sindicato dos U: sineiros do 
Estado de São Paulo. -

Todas essas entidades mostraram-se interessadas, mas 
nem todas registraram propostas. Apenas a Col)strutora 
e lncorporadora Carneiro da Cunha Nóbrega Limitada 
- CONAN - habilitou-se oficialmente. E ganhou a 
concorrência. 

O edital, efetivamente previa uma série de concessões 
em termos de preços e de modalidade de pagamento, 
concessões que decorriam do reconhecimento da dificul
dade de um projeto pioneiro, numa região quase inóspita 
e palco de um processo de ocupação inteiramente inUsi
tado. 

Mesmo com essas concessões, todas previstas no edital 
de concorrência- apenas uma empresa concorreu - a 
empresa para a qual o INCRA transferiu a unidade pro-
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dutiva. Sabemos dos fatos subsequente, das dificuldades 
da CONAN,- fatos que culminaram com a ocupação, 
pelos operários e produtores de cana, de uma faixa da 
transamazdnica, assunto comentado, ontem, pelo nobre 
Senador Hélio Gueiros, do Estado do Pará. 

A nota do INCRA esclarece o seguinte: 

"l'~:Não há nenhuma açãojudicial, hoje, da CO
NAN contra o INCRA, mas apenas uma notifi
cação judicial, cujas pretensões são inteiramente 
descabidas"; 

.. 2Y: O pagamento da matéria-prima"-- isto ê, 
da canª- "'aos fornecedores, e dos salários e encargos 
relãtivos aos emPregados, por parte do INCRA, de
veriam ser feitOs única e exclusivamente na safra de 
1981". 

Segundo o INCRA, a cláusula 12' do contrato é 
absolutamente clara quando fal~ ... na presente sa
fra" e não na obrigação de continuar pagando, atê 
que a unidade chegue à plena produção; 

.. "3'~: QuantO à capacidade nominal da usina, não 
é de 800 mil sacas, como mencionou o Senador 
Hélio Gueiros. A verdadeira capacidade nominal 
foi atingida na safra de 1981, como mostram cartas 
da própria CONAN, em poder do INCRA. Essa ca
pacidade é de 634 toneladas-dia. Aliás, pela nego~ 
ciação, a empresa se obriga a moer 1.500 toneladas
dia, o necessário para a produção nominal. 

4'~- O INCRA não de_ve nada à empresa; entre· 
gou a usina livre de qualquer ânus; pelo contrário, a 
CONAN deve ao INCRA 162 mílhões de cruzeiroS 
vencidos no dia lO de dezembro de 1982. 

5'~_- Quanto às condições de venda, sem juros e 
correção monetária, foram decorrentes de que a usi
na se encontra em uma região pioneira, com todas 
as dificuldades inerentes a essas áreas, e sem as faci
lidades das âreasjã integradas no mercado, como os 
centros produtores de São Paulo, do Rio, de Per
nambuco e outros. Elas representaram uma maneira 
de compensar a entidade, para que se equilibrasse e 
apoiasse o processo de desenvolvimento ali existen
te. Segundo o INCRA, foi a _única maneira de inte
ressar a íniciã.1íva privada a assumir compromissos 
com a unidade produtora. Além do mais, tais con
dições gerais foram oferecidas a todos os interessa~ 
dos, atravês do edital de concorrência e, portanto, 
não foram concessões feitas particularmente, ape
nas à CONAN, como se pretendeu entender. 

O INCRA não tem, no momento nenhuma obri
gação com os parceleiros e operários que obstruem 
a Rodovia. No entanto o INCRA está se pondo, to
talmente, à disposição das partes interessadas para 
ajudar a resolver o impasse. O que interressa ao Go
verno é integrar a unidade produtiva na economia 
da área, já que esta tem uma destinação da maior re
levância para o desenvolvimento de_ pelo menos três 
Estados. 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite? 

O SR. JOS€ LINS- Com o maior praZer, nobre Se
nador Hélio Gueiios. 

O Sr. Hélio Gueiros -Antes de tudo, Senador José 
Lins, qUero agrade_cer a V. EX 89 a atenção dispensada 
ao meu pronunciamento, de ontem, nesta Casa. Quero 
lembrar a V. Ex~ que o pretexto do meu pronunciamento 
foi uma ameça do Sr. Ministro da Justiça ao Governo do 
Pará, com relação ao bloqueio da Rodovia Transamazô
nica. 

O SR. JOSt LINS - f: verdade 

O Sr. Hélio Gueiros- Então, eu não trouxe aqui, ini· 
cialmente, o problema inicial que V. Ex~ expôs aí, da 
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construção da usina pelo INCRA, do arrendamento 
para a CONTRIJUI, da desistência da CONTRIJU1, da 
licitação e da vitória dõssa empresa. Mits fuf forçado a 
entrar no assunto para ir à causa da questão, como não 
quis ir o Ministro- da Justiça. e. muitõ mais raz-Oável e 
mais inteligente se procurar a causa do problema e tentar 
extipar a causa do que, como pretendia o Sr. Ministro d:i 
Justiça, enxergar apenas o efeito daquele problema e so
mente cutucar e querer resolver o efeito. MaS quúo dizer 
a V, Ex•, eminente Senãàor José Lins, que não deixa de 
ser uma coincidência iriusitada o fato de toda a concor
rência feita pelo Ministério da Agricultura só conseguir, 
na realidade, a presença final de uma empresa. V erificã- -
V. Ex~. e V. Ex• tem boa memória, que no caso da CA
PEM!, 13 ou 14 empresas mostraram interesse de parti
cipar da concorrência, mas qu:indo chegou na hora deci
siva da concorrência, sorilente uina se apreSentou, que 
foi a Agropecuâria CAPE MI. Essa ffiesma coincidência·, 
eminente Senader, aconteceu agora no caso da usina 
Abraham Lincoln, e verifica V. Ex' que, no final das 
contas, ganha uma única empresa, e verifique o- nome 
dessa empresa: Construtora e Incorporadora Cunha 
Carneiro da N_óbrega Ltda. Quer dizer a sigla da empre
sa já demonstra que ela não tem coisa alguma a ver com 
o problema do açúcar e do álcool, que o INCRA queria 
desenvolver na região da transamazônica. Quero frisar 
que, embora o INCRA queira dizer que não tem mais a 
menor responsabilidade pela cultura e pela industriali
zação ... 

O SR. JOSit LINS- V. EX-) exagera. O INCRA 
nunca disse que não tem nenhuma responsabilidade. 
Afirma, isso sim, -que não tem responsabilidade pelo pa
gamento de qualquer dívida, seja a parceleiro, seja à usi-
na, seja a operários. -

O SR. H1:LIO GUEIROS - Aí, eminente Senador 
José Lins, peço licença para discordar de V. Ex• por
que ... 

O SR. JOSt LINS - Não é bem de mim, é do IN
CRA que dá essas inform-ações ·a V. Ex~ 

O Sr. Hélio Gueiros - os parceleiros Sitiados nas pro
ximidades da usina, e lá colocados pelo INCRA, têm 
consciência de qt.ie tudO está sendo fcito, ou-fóíTeito; 
com o aval do INCRA. Este órgão fez a venda à CO
NAN, mas ê evidente que aCONAN não pagou nenhu
ma prestação ... 

O SR. JOSit UNS - Agora V. Ex• está certo. E a 
CONAN que deve ao INCRA e não o INCRA Que deve 
àCONAN. 

O Sr. Hélio Gueiros- Exato. A CONAN deve ao IN
CRA, eu não discuto isso. 

O SR. JOSI!: LINS- Ontem V. Ex.f não disse isso: 
disse exatamente o contrário. 

O Sr. Hélio Gueiros- Ora, se eu disse a V. Ex.f que a 
CONAN ia pagá.r preço da usina em lO anOs, sem juros 
nem correção monetária. 

O SR. JOS€ UNS -V. Ex• disse que o INCRA é 
responsável junto à CONAN pelo pagamento dos ope
rários até que a usina Chegue ao limite de sua produção. 

O Sr. Hélio Gueiros - .•. Ê claro que basta o simples 
fato de eu mencionar que tinha sido um contrato por 10 
anos; bastaria isto pari se verificar que a CONAN deve 
ao INCRA. 

O SR. JOSt UNS- Não foi o que V: Ex• disse on-
1 tem. Disse coisa corripletamente diferente. 

O Sr. Hélio Gueiros- Quero frisar a v. Ex~ que não 
há como o INCRA escapar do aval, pelo menos de or
dem moral, com relação aos parcelelr_os_ que forneceram 
a cana-de-açúcar para a usina Abrahãm Lincoln. Ele é 

co-responsãvel, ele é solidário. V. Ex•, lendo a nota, diZ 
que não se trata de ação judicial. Ora, eminente SenadOr 
José Lins, isso é simples preciosidade de_ordem jurídica, 
de quem quer escapar sem assumir realmente à responsa
bilidade. 

O SR. JOS€ LINS- Que tipo de ação V. Ex' acha 
que a empresa poderia mover contra o INCRA? 

O Sr. Hélio Guelros-.:_ TecnicàmentC- processitatmeri
te, uma ii.Otificação, uma interpelação, pode não ter o 
nome de ação. Mas, na verdade, é uma ação. 

O SR, JOSt L_INS- Nada significa. O que tem sen
tido é saber Se há fundamento para a aÇãO, nobre Sena.:. 
dor. 

O Sr. Hélio Gueiros - Ê um com_e_ço de ação. 

O SR. JOSt LINS -- Iss_o é_outra coisa. 
O Sr. Hélio Gueiros - QUem Taz- Liina interpelação, 

quem faz uma notificação, quer dar um prazo para que o 
requerido ou o notificado cumpra aquela exigência sem 
necessidade de se acionar através de uma ação que anti
gamente_ se chamava cominatória e hoje é uma ação ordi
nária como outra qualquer. Então, a CONAN, cítando e 
juntando os contratos assinados com o INCRA, entende 
que o INCRA ainda é responsável por todos os proble
mas trabalhistas e previdenciários e também pelo paga

_mento da matêri_a-prima para a usina, atê que ela atirija 
sua capacidade nominal. V. Ex' diz que não são 800", -mas 
600. Seja o que for ... 

o-SR. JOSt LINS- v: Extpoderiã resu-~ir ~eu p~~~ 
sarnento. 

O Sr. Hélio Gueiros - Estou tentando resumir meu 
pensamento, mas a questão é complicada e, às vezes, ê: 
nos detalhes que a gente vai encontrar a verdade ... 

O SR. JOSt UNS - Eu não vejo c_omplicação ne
nhuma, nobre Senador. A coisa é atê muitO Clara. 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• levou, digamos, 2/3 do 
seu pronunciamento a fazer um histórico que eu não _dis
cuti... 

O SR. JOS€ LINS -Não Tenho a obrigação de me 
restriilgír--ifõ- que V. Ex• deseja OU.vír: 

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ext, se estava me respon
dendo, tinha que atingir os pontos que eu acusei. 

O SR. JOSE LINS - E vou atingi-los. 

O_Sr. H_élio Gueiros- Agora, V. Ex~,- com voz muito 
tranqUila, pacífica, plãcida .. 

O SR. JOS~ UNS- Diferente de V. Ex~. que encon
tra cavalo de bi!_talha em torno ·de ~udo. 

O _Sr. H_ilio Gueiros- ... vai lendo coisa sobre que eu 
não estoJl pondo em dúvida. 

~O SR. JOSt UNS _,Perdão, V. Ex• está pondo em 
dúvida! V. Ex• estâ fugindo à re~onsabilidade_ do que 
disse ontem, por exemplo, quando afirmou, alto e bom 

-som, neste Plenário, que o INCRA devia pagar a folha 
dos operáriOs da empresa. 

O Sr. Hélio Gueiros - Quem disse isso? 

O SR. JOSt: LINS- V. Ex• e· agora se desdiz. 

O Sr. Hélio Gueiros- Eu não estou me desdizendo. 

O SR. JOSI!: LINS- V. Ex_! está se desdizendo e eu 
estou constestando uma afirmação textual de V. Ex~ 

O Sr. Hélio- Gueiros - EU já tinho experiência sUfi
ciente p"ãra sabei que V. Ex• tem uma excei6nti _me
mória. Então não me venha dizer que não se lembra do 
_meu discurso. -
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-O SR. JÜS€ LINS- Ao contrário. Tanto me lembro 
que estou respondendo a V. Ex• 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex' está dando preferência 
parã ·os deta1hes que ninguém discutiu aqui, o de que o 
INCRA instalou lã ... 

O SR. JOSlt UNS - Estou contestando o que V. Ex• 
disse ontem: que a falta de pagamento, pelo INCRA, de 
uma f0Ula de operários é a causa fundamental da inter
dição da estrada. 

O.Sr. Hélio Cueiros- Pois é. .. 

O SR. JOSt LINS- Pois eu estou constestando essa 
afirmação com dados oficiais. 

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• está negando, unica
mente~ V. Ex' não tem dados oficiais, estã apenas lendO 
uma nota que lhe entregaram para ser lida. 

O SR. JOSt UNS - Não estou apenas lendo uma 
nota. Estou afirmando um fato apoiado na autoridade 
do Presidente do INCRA com base no contrato com a 
Empresa. Já não entendo V. Ex' 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• entende muito _bem. V. 
Ex' não é menos- brilhante e nem mais rude do que eu. 
Portanto, V. Ex• entende muito bem o que quero dizer. 
V. Ex' está achando conveniente misturar alhos com bu
galhos, embora saiba onde está o alho e o bugalho. O 
que eu quero dizer, eminente Senador José Lins, é que o 
INÇ_RA é soJidariall).ente responsável com os compro
missos previdenciários, trabalhistas e do pagamento da 
cana-de-açúcar. 

O SR. JOSt: UNS- V. Ex' faz uma declaração sem 
base e sem fundamento. 

O Sr. Hélio Gueiros- Quero dizer a V. Ex~ que quem 
và.i decidir isso agora é a Justiça. O caso Cstã na Justiça, 
mas quem está sendo réu, na Justiça, é o INCRA. Quem 
está sendo requerido na Justiça é o INCRA. Quem está 
sendo executado é o INCRA. · 

O S~. JOS:t UNS- Logo, V. Ex• não está certo do 
que está dizendo e antes que a Justiça decida já está ga
rantindo. 

O Sr. Hélio Cueiros - Estou dando isso, de ajuda, 
para V. Ex', para avisar que V. Ex• ainda pode esperar 
na Justiça. 

O SR. JOSI!: UNS- Está V. Ex• aventurando uma 
coisa que está no bojo do futuro. 

O Sr.H~Iio Gu~iros- Não, não estou no futuro, não. 

O SR. JOSt LINS ,_ V. Ex• me permite continuar? 

Ó Sr.-flêliO-GU.elros- V. Ex' é qUe estã est~bel~endo 
um diálogo, sem permitii que eu chegue ao final do meu 
aparte. 

O SR. JOS:t LINS- V. Ex• já falou mais do que eu. 

O Sr. Hélio Gueiros - Se V. Ex• permitir que eu che
gue ao final do meu aparte, eu me calo e deixo V. Ex~ 
concluir seu discurso. 

O SR. JOS€ UNS- Se houver esse final, eu gostaria 
de vê-lo. 

O Sr. Hélio Cueiros- Ah! vai haver final, sim. Então, 
nobre Senador José Lins, o fato é que quem está em fal-
ta, seja a CONAN ou seja o INCRA... , 

O SR. JOSt UNS- Agora, V. Ex~ já se põe em dú
vida. Veja a contradição. 

O Sr. Hélio Gueiros - ... não é o Governo do Estado 
do Pará. O INCRA diz que é o CONAN e o CONAN 
diZ que é o INCRA. Qu"em não tem- nada a ver com a es-
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tória ê o Governo do Estado do Parâ, mas este, no caso, 
foi o único que foi ameaçado inusítadaineiLte, precipita
damente, pelo Sr. Ministro da Justiça, que foi sempre ca
lado em outros problemas semelhantes. Foi por causa 
dessa precipitã.ção, foi por causa dessa ameaça indevida, 
imprópria, inadeqUada, injustificada, do Sr. M tnistro da 
Justiça, que eu quis colocar os pingos nos. ."is", para 
mostrar que o Governo do Estado do_ P"ará não tem nada 
a ver com o problema da Transamazônica. 

O SR. JOSt LINS - Tem, porque a ação se d~ no 
seu território, onde ele tem a obrigação de manter ·a or
dem. 

O Sr. Rélio Gueiros-- Mas, se for solicitado a inter
vir, primeiro havera de esgotar todos os meios suas6rios, 
todos os meios de paz, todos os meios pacíficos ... 

O SR. JOSI! LINS- Como ê_da sua obrigação. Não 
faz mais do que a sua obrigação. 

O Sr. Hélio Gueiros - .. -. antes de apelar para a igno
rância, comO queria o Sr. Ministro da Justiça. O Gover
no do Estado do Parã - "eu afirmei isso ontem - ainda 
confia no Ministro dos ASsuntos Fundiãrios, o General 
Danilp Venturini, QUe é u"m homem--SerisaiO;-s-ensíVel, 
ponderado, compreensível, e sabe que não hã como, por 
mais nota que se distribua, o INCRA se livre- da respon.:
sabilidade pelo que estã ac_ontecendo na Transamazôni
ca_ Era esse o aparte que eu me permiti, estendendo-me_ 
demasiadamente, mas, em parte, por culpa de V. Ex• que 
contraparteava, com o objetivo talvez de me embirã.çat-_e_ 
me silenciar. 

O SR. Jose LINS- V. Ex~ me honra profundamen
te com o seu aparte. 

O Sr. Hélio Gueiros - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOSt LINS- Não tenho a menor intenção de 
embaraçá-lo. Mas, se o problema fundamental que V. 
Ex~ levanta, é o problema da intervenção, V. Ex• já pode 
redimir o Ministro Al:ii-AckeL Ele liOJe--desmentiu, tex
tualmente, a tal noticia-. Certamente, V. Ex' terá lido nos 
jornais, a sua declaração de que não prec-oiilsoU -iiiier
venção no Estado do Pará. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex•? 

O SR. JOS:t LINS- Deixe-me V. Ex~, pelo menos ... 

O SR. Hélio Gueiros - Emínente Senador. Se o Mi
nistro da Justiça tivesse desdito ontem, eU não teria feitO 
a intervenção. -

O SR. JOSI! LINS - Mas, ontem, não poderia ter 
sido publicada nos jornais. A contestação saiu h9je. 

O Sr. Hélio Gueiros - Mas, eu me admiro muito dele 
renegar uma declaração que saiu ém todos os jorilaiS do 
Brasil! 

O SR. JOSt UNS- Acontece, nobre Sena~or, que 
o jornal não fala pelo Ministro. Qual de SUãs Paféi.Vias a 
que V. Ex• dã mais crédito: à d"e ontem, -ou à de hÕje? O 
Ministro desmentiu publicamente ... 

O Sr. Hélio Gueiros - Eu gostaria ... 

O SR. JOS€ LINS- Perinita continuar, nobre Seita
dor! 

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• me-fez uma pergunta! 
Eu gostaria de acreditar no Mlriisf.rO na P-i-imeira- e em 
todas as declarações dele. 

O SR. JOSt LINS - Então, façã. isso," acredite no 
Ministro. 

O Sr. Hélio Gueiros- O que não é posSível é o ~finis
tro fazer uma declaração, e eu dizer: vou esperar até 
amanhã, porque pode ser que ele não tenha dito isso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IÍ) 

Or~, é gaia_tice, é pilhéria, nobre S~ador. 

--o SR. JOS.t LINS- Mas, logo que V. Ex• reclamou 
o Ministro veio, de público, esclarecer que a notícia não 
era verdadeira, foi uma suposta ameaça. 

Liberado o Ministro desta ameaça, que, realmente, 
não fez, quero voltar a outros pontos. 

Ontem, V. Ex• disse, com raZão, que o INCRA teria 
exigido um grupo com experiência em cana-dç:-açúcar. 
Ho]e, v. Exf- diz "o contrário. EStou CitalldO as contra
dições de V. Ex~ 

_ _Q_ S.r_._Hélio Çiueiros- Não hã contradição nen_hm:na. 
Não hã nenhuma contradição, eu li o edital exigiildo a 
condição. 

O SR~ .JOSE LINS - Eis aí - V. Ex• leu, aliãs, On
tem, aqui, o edital. 

-o Sr. Hélio .. Gueiros- O edital é capcioso, eminente 
Senador. 

O SR. JOS:t LINS- Capcioso é como V. Ex• o dese
ja. 

O Sr. Hélio Gueiros - Vou provar como é. 

O SR. JOS:t UNS - V. Exf me permite coritinuar? 

O Sr. Hélio GueiroS- V. Ex• vai me permitir, porque 
eu estou concluindo. A construtora ... 

O SR. JOSE LINS - <;Jostaria de ouvir _o resto da 
Dôite 0- nobre Senador- Hélio Gueiros, mas S. Ex• não 
aceita argumentos. Quer vencer de qualquer modo. 

O_ Sr. Hél_io Gueiros- V. Ex' verifiCa que pelo nome, 
Construtõrã e Incorporadora, não hã nenhuma relação 
com cana-de-açúcar. O problema foi o edital quando 
permitiu que se, por acaso, um membro daquela empre
sa, algum dia, passou por um m·oinho ou por usina de 
açúcar ou álcool de Pernambuco; passaria a ter a tra
dição. O filho. de um usineiro, como é o caso .. _ 

O SR. JOSE LINS - Mas foi V. Ex• que, ontem, dis
se alto e bom som ... 

O Sr. Hélio Çueiros- B,astou isso para se dar a expe-
riência por herança. - · 

O SR. JOS€ UNS- Eu gostaria que V. Ex• ~e per
rriit1sse analisar a questão. V. Ex' não tem rienhuma ra
zão. A acusação de ontem foi de que o Governo exigiu 
experiência para não permitir que ninguém da Amazônia 
~e credenciasse; porque ali não havia experiência, recla
mou .. ~ 

O Sr. Hélio GUeiros - Eu não disse isto. 

O SR. JOS€ LINS- V. Ex• me permita concluir ... 

o sr~ HéliO Gueiros - LOO Senador José Lins, não ê 
possível V. Ex• firmar um raciocínio cartesiario, conlo é
do bom gosto do Senador Virgílio Távora, partindo de 

- uma preniiSSa fa1sa .... 

O SR. JOSI!: UNS - Premissa falsa foi a de V. Ex• 

O Sr. Hélio Gueiros- ... porque-eu não disse isto Se
hador. 

O SR. JOS€ LINS- É só retomar as notas taquigrã
ficas de ontem. 

O ~r. Hélio Gueiros- O que eu disse foi que toda vez 
que se tem quefazer uma obra grandiosa na Amazônia, 
há sempre um pretexto para se eliminar a participação 
do empresarido amazônida ... 

O SR. JbSt UNS- Sr. Presidente, eu gostaria de 
concluir o meu discurso. Estamos no fim do período re
gimental. O nobre Senador Hélio Gueiros não quer que 
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eu chame a atenção sobre os seus. Por isso me consome o 
tempo. 

O Sr. Hélio Gueiros- Não, V. Ex' não vai encontrar 
nenhum erro no meu raciocínio, apesar, como disse, de 
não ser cartesiano como o Senador Virgílio Távora. O_ 
que eu afirinei, eminente Senador José Lins--

O SR. JOSJ!. UNS_- V. Ex• tem medo da verdade? 

O Sr. flélio Gueiros- O que eu afirmei é que se eri
contra sempre uni motivo. Então, no caso da CAPEM!, 
como era normal que quem tivesse tradição era o madei
reiro da Amazônia, que tira madeira da Amazônia há sê
cuJos, inventou-se que era um problema sério demais 
para a competência do madeireiro da Amazônia. E, com 
iSSo, tinha que se importar kliOW~Ow da FránÇa, da Áfri
ca, sei Já de onde, e, com isso, se eliminou a participação 
do amazônida. Quando chegou, agora, nesta outra con
coriêilcia óO INCRA, ele já veio- diferente e disse: -
não, para essa, hã necessidade de experiência na indús
tria canavieiia. 

O SR. JOS:t UNS - Então, V. Ex• nã·o gostou. 

O Sr. Hélio Gueiros- E com isso, Sr. Senador José 
Lins, outra vez se colocou para escanteio o empresãrio 
da Amazônia. t isso que eu reclamei. E digo mais, recla
mei isso, em passant, de passagem, para mostrar essa mã 
vontade ou esse desprezo ou menosprezo da autoridade 
de Brasília para com a capacidade do empresãrio da 
Amazônia. --- -

O SR. JOSit UNS - Sr. Presidente,_sinto muito ter 
exposto os enganos do nobre Senador Hélio Gueiros a 
uma análise mais justa. S. Ex'" reclama do Governo por 
ter cão e por não ter cão. b simplesmente a critica pela 
crítica. Grarides projetas pioneiros, Senador Hélio Quei
ras, o Governo tem levado para a Amazônia. É notãvel o 
esforço que está sendo feito pelo poder público, para de
senvolver a Região. Só a unidade geradora de energia 
elétrica- Tucuruí- vai fornecer 8 mil megawatts. Para 
alí, afluem populações de todas as partes deste País. O 
Governo se esforça, através de suas iniciativas difetas 
para organizar, na Amazônia, uma infra-estrutura de 
produção. Consciente de que tudo isso deveria caber ao 
setor privado procura transferir essas atividades, exigin
do, porém, grupos que tenham experiência. Hã dificul
dades? Há, V. Ex• não encontrará, naquela dimensão, 
nenhum projeto pioneiro que não ofereça dificuldades. 

~-crítica que V. Ex• faz é, portanto, injusta. 

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSI!: UNS- Um momento. Peço a V~ Ex• 
que me permita utilizar o último minuto de que dispo
nho. 

O Sr. Hélio Gueiros- Olhe em que redundaram a ex
periência da CAPEMI e a experiência da CONAM. 

O SR. JOSI!: LINS- V. Ex• erra quando declara que 
a interdição da Transamazônica pelos operários e possei"
ros, decorre de falha do INCRA que não pagou a folha 
de pagamei:tto desses homens. Não é verdade. 

V. EX• prejulga quando diz que o Governo exigiu ex-
periêncía da empresa com o objetivo puro e único de 
afastar do negócio os empresários da Região ... 

O Sr. Hélio Gueiros- Para não dizer: dirigir o edital. 

O SR. JOSé Lins- V. Ex• erra quando não aceita a 
negativa do Ministro Abi-Ackel sobre a Intervenção no 
Pará, no seu Estado. Tudo o que o Governo deseja é que 
a ordem seja mantida e que a normalidade do tráfego na 
Transamazônica seja restabelecida, porque esta é essen
cial à vida do seu Estado, à sua economia. E, finafmente, 
que tudo se resolva segundo as próprias atribuições do 
Governo do Pará. 

Estas são as informações que julguei oportuno ofere
cer,-em atenção ao discurso que V. Ex• proferiu ontem. 
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O Sr. Hélio Gueiros - Muito obrigado. 

O SR. JOS:It LINS - Peço desculpas pela contenda, 
mas as críticaS de V. Ex• foram inteiramente seni funda
mento: 

O Sr. Hélio Gueiros - Como? 

O SR. JOSJ!: UNS - V. Ex• errou, completamente, 
na maneira co-mo interpretou os fatos. 

O Sr. Hélio Gueiros- Quer dizer que a rodovia não 
está interrompida, Senador? 

O SR. JOSt LINS - Estã. 

O Sr. Hélio Gueiros- Eles estão, lã brincando de in
terromper? 

O SR. JOSE LJNS- Estou co_nfirmando a V. Ex~. 
mas as causas são outras, completamente diferentes: V. 
Ex~ distOi"ceu tudo. A verdade foi agora apresentada ao 
Congresso. Quem melhor puder julgar a questão que jul
gue. (Muito bem!) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas d~ 19 a 31 de maio 

(art. 293, inciso U, do Regimento Interno) 

Projetos aprovados e encaminhados à sançio 

Projeto de Lei da Câmal_'a n'~l39, de 1982 (n9 6.094/82, 
na Casa de origem), de inieiativa do Senhor Presidente 
da República, que atualiza o valor da pensão institUída 
pela Lei nCJ 3. 130, de 3 de maio de 1957. Sessão: 23-5-83. 

Projeto de Lei da Câmara nCJ 107, de f982 (n9 5.431/81; 
na Casa de origem), de míciatiVa do Senhor Prestdente 
da República, que autoriza a incorporação da Faculdad_e 
de SerViço "Social, dã. FuridaÇão Vida! Ramos,- à Univer
sidade Federal de Santa Catarina. Sessão;- 26~3::83:---

Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1983 (n'~ 4/83, na 
Casã de Origem), de iil.iciativa élo· Senhof Pre5idente da 
República, que concede Pensão especial a- Dom José 
Newton de Almeida e dá outras providências. Sessão: 
26-5-83 (extraordinária). - - -

Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1982 (n-9 63f79, na 
Casa de origem}, qUe-altera dispositivos do CódigO~ CfV-if 
Brasileiro. Sessão: ·31-5-83_, 

Projetos aprovados e encaminhados à promulgação 
Projeto de Resolução n'~ HO, de 1981 (ComisSão de 

Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, tre
zentos e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros e ses
senta e oito centavos) o-·montante de sua dívida consoli-
dada. Sessão: 2-5--83. - - --

Projeto de Resolução n9 133, de 1981 (CámiSsão de 
Economia}, que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal de Ta~ 
quaritinga, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
12.000.000,00--(doze milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 2-5-83. 

Projeto de Resolução nCJ 153, de 1981 (Comissão de 
Economia), que ãõ:torizã-a Jliefeitura Municipal de Vali~ 
nhos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
36.4!6800,00 -(trinta e sels milhões, qUatrocentos e no
venta e cinco mil e oitocentos -Cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada._ Sessão: 2-5-83. 

Projeto de Resolução n.,. 211, de 1981 (Coniissão de 
Economia), que aUtoriza a Prefiitura Municipal deVo
torantim, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
57.964.711,30 (cinqüenta e-sete milhões, novecentos e 
sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e 
trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 2~5-83. 

Projeto de Resolução n9 230, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 92.175.JOO,OO 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e tre
zentos cruzeirOs) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 2-5-83. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

Projeto de Resolução n9 268, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Sal
to, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 54.989.380,82 (cinqUenta e quatro mi
lhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta 
cruzeiros e oitenta e dois centavos). Sessão: 2-5-83. 

Projeto de Resolução n.,. 5, de 1982 (Comissão de Eco
nomia}, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a 
elevar em Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos e cinqUenta e 
um milhões, quinhentos e quinze mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dí.vida consolidada. Sessão: 2-
5-83. 

Projeto de Resoluçã_o n.,. 83, de 1982_(Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado da Paraí
ba a elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e quarenta 
e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 2-5-83. 

Projeto de Resolução nCJ 138, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de A la
goas a elevar em Cr$ 1.172.118.000,00 (um bilhão, cento 
e ·setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, Sessão: 2-5-83.. 

Projeto de Resolução n.,. 140, de 1982 (COffiissão de 
Economia), que autoriza o GõVerno do -Estado de São 
Paulo a elevar em Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e 
noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Sess_ã.Cl: 2~5-83, 

Projeto de Resolução n9 175, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Franca, Estado de São Paulo, a elevar em Cr.S 
295.400.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões e 
quatrocentos rriil cruzeiros) o montante de sua dívida 

-- consolidada. Sessão: 5-5-83 (extraordinária). 
·- -- Projeto de Resolução n9 254,- de 1981 (Comissão de 

Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de-Pa
lestina, Estado de_Sào Paulo, a contratar operação de 
_crédito no valor de Cr$ 7.409.138,40 (sete milhões, qua
trocentos e nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e qua-

--renta centavos}. Sessão: 5~5-83 (ext"faordinâria). · 
Projeto de Resolução 9 4, de 1982 (Comissão de Eco

nomia), que autoriza o Govei'no" dO EstB.do de Alagoas a 
·~ eleyar em CrS 155.363.000,00 (cento e cinqiieiita e CínCo 

milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Sessão: 5-5-83 (extraor

·- dinâria). 

Pfojetõ de Resolução n9 6, de 1982 (ComisSão de Eco
nomia), que autofiza o UoVerno dei Estado de Alagoas a 
elevar em C:rS_ 33.305.000,60 (trinta e três milhões, tre
zentos e.cinCo mil cruzeiroS) o montante de sua dívida 
conSOlidada. Sessão: 5-5-83 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n.,. 81, de 1982 (Comissão" dC 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de San
to André, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
l. 791.500,000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e um 
milhões _e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada_ Sessão: 5-5-83 (extraordinária). 

Projeto_ de Resolução n.,. I 18, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 

- Olímpia, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cerito e vinte e dois 
mil; trezentos e noventa e nove cruzeiros e cinqUenta e 
um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Ses
são:- 9-5-83. 

Projeto de Resolução n9 140, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo, Estido de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 886_200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e 
duzentos mil cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada. Sessão: 9-5-83. 

Projeto de Resolução n9 143, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mauá, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e oi

. tenta-e Seis mil cruzeiros) o monta"nte de sua dívida con
solidada. Sessão: 9-5-83. 

ProjetO de Resolução n9 156, de 1981 (Comissão âe 
Econorriia), qúe autoriza a Prefeitura Municipal de 
OSasco,- Estado de São Paulo, a elevar em- -Cr$-
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528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito milhões, qua
trocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e· 
cinqUenta centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Sessão; 9-5-83. 

Projeto de Resolução n9 157, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Ala
goas a elevar em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e setenta 
e sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil e nove-centos 
cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
9-5-83. -

Projeto de Resolução n9 169, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 9-5-83. 

Proje·:o .d.e Resolução n9 141, de 1982 (ComisSão de 
E:cononlla), que ã.Utoriza ci Governo do Estado de Ala
goas a elevar em CrS 282.536.930,00 (duzentos e oitenta 
e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos 
e trinta cruzeiros) ci montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 9-5-83. · -

Projeto de Resolução n9 153, de 1982 (COmissão de 
EconOmia}, que autoriza a Prefeitura- Municipal de Pau
lO -Faria, -Estado de- São Paulo, a elevar em CrS 
36...175.718~00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e cin
co mil, setecentOs é-viri.te e oito cruzeiros) o -montãnte de 
sua dívida c_onsolidada, Sessão: 9-5-83. 

Projeto de Resolução n.,. 94, de 1981 (Ci:miissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura MUnicipal de Igua
tema, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
105.855,.750~00 (cento e cinço riúlliões, oito_c-entoS-e cin~ 
_qaenta e cinco _-mil, setecentos e cinqUenta cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. Sessão: 9-5-83. 

Projeto de Resolução n9 109, de 1981 (Comissão de 
Ep.onomia), que autoriza a COmpanhia de Habitação do 
Acre - COHAB-Acre, a contratar operação de crê4ito 

-.JlO valor de Cr$ I .070.825.000,00 (um bilhão, setenta mi
lhões, oitocentos e vinte e cinco mil cruzeiros) SesSão: 9-
5-83. 

..- ___ P_rojeto çle Resolução nCJ 128, de 1981 (Comissão--de 
o Economia), que autoriZa a Prefeitura Mullicipal de Pa~ 

trocínio, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e se
tent? e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 

_dívida consolidada. sessão: 9-5-83. - - ·- .-
Projeto de Resolução n9 131, de 1981 _(ComiSsão de 

Economia), q-Ue "autoriza a Pr:_efeitura Muiíicipal de-Joa1-
ma, Estado de Minas Gerais, a:-elevai --em CrS 
19.132.400,00 (dezenove rriifhões, cento e trinta e dois 
mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 9-5~83. 

Projeto de Resolução n9 132, de 1981 (Comissão_ de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mu
riaé, Estado de_ Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
317.567.250,00 (trezentos e dezessete milhões, quinhen
tos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqUenta cruzeiros) 
o montante de sua díVida consolidada. Sessão: 9-5~83. 

Projeto de Resoluçã_o n9 136, dç_ 19~1. (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Co
romandel, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e se
tenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 9-5-83. 

Projeto de Resolução n'~ 138, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Piracicaba, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e 
quatro mil e seiscentos cruzeiros} o montante de sua dívi~ 
da consolidada. Sessão: 9-5-83. 

Projeto de Resolução n\0 144, de 1981 (Comissão de 
Economii:i), que autoriza a Prefeitura Municipal de Be
tim, Esta~o de Minas Gerais,_ a elevar em Cri 
846.846.000,00 (oitocentos e quarenta e seis milhô(:s, oi
tocentos e quarenta e _seis mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 9-5--83. 

Projeto de Resolução n9 146, de l981 (CmDissãQ de 
, Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de- Raul 
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Soares, Estado de_ Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
211.711.500,00 (duzentos e OnZe milhõ-es, -s-etecentos e 
onze míl c quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. Sessão 9-5-83. 

Projeto de Resolução nl' 74, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza~ a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões e se
tecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Sessão:_ 9-5-83. 

Projeto de Resolução n~' 23, de 1983 (ComissãO de 
Economia), que arito:dza ó Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar em CrS 772.716.109,00- (setecentos e 
setenta e dois milhões, setecentos e dezesseis rriil, cento e 
nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
Sessão: 11-5-83. (extraordinária.) -

Projeto de ResoJuçã_o n9 24, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a _elevar em CrS 700.683.136,08 (setecentos mi
lhões, seiscentos e oiteD.ta e três mil, cento e trinta e seis 
cruzeiros e oito centavos) o montante de sua dívida- cOn-
solidada. Sessão: 11-5-83.(extr.3.ordinária) --

Projeto de Resolução n" 25, de 1983 (ComisSão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do EstadO de- Minas 
Gerais a c_ontratar ciPer:ição di emprêstímoS externo no 
valor de USS 80.000,000.00 (oftenta milhões de dólares 
americanos) destinado ao Pi'O&rama de InvestimentõS-do 
Estado. Sessão: 11-5-83. 

Projeto de Resolução n" 26, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Govcii'riO dõ Estado de-Minas 
Gerais a elevar em Cr$ 746.739.468,36 (setecentos e qUa
renta e seis milhões, setecentos e trinta e nOve mil, qua
trocentos e sessenta e oito cruzeiros e tririia e Seis centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 11-5-
83. 

Projeto de Resoluçãç n9 134, de 1981 (COmiSSão de 
Economia), que "ãiitOriza a Prefeitura Municijjãr de 
CampO do Meio, Estado de Minas Gerais, a coíitfãt3r 
operação de crédito no valor de CrS 76.529.600,00 (se
tenta e seis milhões, -quinhentos e vinte e nove mil e seis
centos cruzeiros). Sessão: 12-5-83. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n" 137, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cris
tina, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
31.756.725,0"0 (trintae iiffi -mífhôes, setecentos e cinqUen
ta e seis mil, setecentos e vinte e cinC_o_ criizCíiC:iS)omOn
tante de sua dívida consolidada. Sessão: 12-5-83. (ex
traordinária) 

Projeto de Resolução n9 142, de 1981 (ComiSsãO de 
Economia), que autOriza a Prefeitura Municipal de San
ta Juliana, Estado de Minas Gf:rais, a elevar em Cr$ --
33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta 
e três mil; oitocentos e quarenta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 12-5-83. (extraordi
nária) 

Projeto de Resolução n" 151, de 1981 (Coffiissão de 
Economia), que autoriza ã Prefeitura Municipal de Car
mo do Rio Claro, Estado _de Minas Gerais, a elevar em 
CrS 76.529.600,00 {Setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinte e nove rriil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 12-5-83. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n9 103, de 1981 (Comissão de 
Economi<i), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nova Serrana, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
42.342.300,00 (quarenta e dÓis milhÕes, trezentos e qua
renta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. Sessão; 13-5-83. 

Projeto de Resolução n9 104-, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Car~ 
rancas, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e Um milhões, setecentos e cinqUen
ta e seis mil, setecentos e vinte e cinco crut:eiros) o- mon
tante de sua dívida consolidada. Sessão: 13-5-83. 

Projeto de Resolução n" 105, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Pedro dos Ferros, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 84.684.600,00 (oi
tenta e quatro milhões, seíscentos e oitenta e quatrOinil e 
seiscentos cruzeiros)." sessão: 13-5-83. 

Projeto de Resolução n" 125, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de La
goa da Prata, Estado de Mi nas Gerais, a elevar em Cr$ 
148 .. i98.050;00 (cento e quarenta e oito ffiilhões, cento e 
noventa e oito mil e cinqUenta cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 13-5~83. 

Projeto de Resolução n" 135, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de lbi
raci, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
16.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte 
e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. Sessão: 13-5~83. 

Projeto de Resolução n9 145, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Car
los Chagas, Estado de Mi nas Gerais, a elevar em Cr$ 
116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, cento e vinte e 
três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 13-5-83. 

Projeto de Resolução n" 150, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ru
bim, Estado de Minas Gerais, a:- elevar em 71.542.300;0"0 
(setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil 
e quinhentos cruzeiros) o montante_de sua dívida conso
lidada. Sessão: 13-5-83. 

Projeto de Resolução n9 163, de 1981 (Comissão 'de 
E~nomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itambacuri, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cellto e setenta e 

- ciri-Co mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 13-5-83. 

Projeto de Resolução n" 165, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo do Me"io, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
CrS 40.000.000,00 (q"uarenta milhões, de -cruzeíros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 13-5-83. 

Projeto de Resolução n\1 167, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura MuniciPal, deVa
zante, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de_Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, se
tecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros). Sessão: 18-
5-83 (extraordinária), 

Projeto de Resolução n9 168, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ita

-nhomi, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crêdito no valor de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e- t.res mi
lhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzei
ros) Sessão: 18-5-83 (extraordinária). 

Projeto de Resolução ·n" 177, de 1~81 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de !tu
mirim, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crêdito no valor de Cr$ 19.132.400,00 ( dezenove milhões, 
cento- e trinta e dois inil e quatrocentos cruzeiros). Ses
são: 18-5-83 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n" 197, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro 
Fino. Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédifo no valor de CrS 25.000.000,00 (vinte e Cinco mi
lhões de cruzeiros) Sessão: 18-5-83. (extraordinária) 

Projeto --de Resolução ns> -200, de 1981 (ComisSão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilicí
nea, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e-quatro 
ffiilhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros). Sessão: 18-5-83.(extraordinâria) -

Projeto de Resolução n" 205, de 1981 (Comissão de 
Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
vão, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 30.n5.IOO,OO (trinta milhões, se-. 
tecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) Sessão: 18-5-
83. (extraordinária) 
- Projeto de Resolução n" 206, de 1981 (Comissão de 

Economia), que au_toriza a Prefeitura Municipal de Buri
tis, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, sete
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeíros) Sessão: 18-5-
83 (extraordiná"ria). 

Projeto de Resolução_ n<1 257, de 1981 (COmissão de 
Economia), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Ar-
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raias, Estado de Goiâs, a contratar operação de Cfédito 
no valor de Cr$ 20.726.000,00 (vinte milhões, setecentos 
e vinte e seis mil cruzeiros) Sessão: 19:.5-83. 

Projeto d~ Resolução n9 282, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
guari, Estado de Minas Gerais, a contratar o,peração de 
crédito no valor de Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e nove 
milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros) Sessão: 19-5-
83. 

Projeto de Resolução n" 208, de 1981 (Coln.issão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gáãis, a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cincO mil e tre
zentos cruzeiros), Sessão: 19-5-83. (extraordinária) 

Projeto de Resolução n" 210, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Uru
cânia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de -
crédito no valor de CrS 92,175.300,00 (noventa e dois mi
lhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros). 
Sessãd: 19-5-83. _(extraordin;\ria) 

Projeto de Resolução n9 214, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Can
deias, Estado de Minas Gerais, a contratar opeiação de 
crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, se
tecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) Sessão: 19-5-
83 (extiaordinâria). 

Projeto de Resolução ns> 215, de 1981 (COmissãO de 
Economia);- que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Ca-

-~ ratinga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 307.251.0\)(),00 (trezentos e · 
sete milhões, duzentos e cinqUenta e um mil cruzeiros). 
Sessão: 20-5-83. 

Projeto de Resolução n" 216, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Cla-

- rodos Poções, Estado de Minas Gerais, a contratar opi:
ração de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros). 
Sessão: 20-5-83. 

ProjetQ de Resolução n9 217, de 1981 (ComiSsão de 
- Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Divi

nópolis, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 460.876.500,00 (quatrocentos 

_e s~senta milhões, oitOcentos e setenta e seis mil e qui
nhentos cruzeiros). Sessão: 20-5-83. 

Projeto de Resolução n9 224, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de San
to Antônio do Monte, Estado de Minas Gerais, a contra:. 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 69.673,800,00 
(sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentos cruz~!ros). Sessão: 23-5-83. 

Projeto de Res.olução n" 226, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Es
pera Feliz, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no Valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros). 
Sessão: 23~5-83. 

Projeto de Resolução n~ 2:27, de 1981 (Comissão de 
Economia), que ãutoriza a Prefeitura Municipal de Ai~ 
marés, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 92.175.300,00 (novenfa e dois mi
lhões, cento e setenta e cinco mil e trezCntos cruzeiroS). 
Sessão: 23-5-83. 

Projeto de Resolução n" 277, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Elói 
Mendes, Estado de Minas Gerais1 a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco 
milhões, seiscentos e onze mil e duzentos e cinqUenta 
cruzeiros). Sessão: 23_-5-83. 

Projeto de Resolução n" 278, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriz~ a Prefeitura Municipal de Ma
ti pó, Estado de Minas Gerais, a co.ntratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três mi
lhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzei
ros). Sessão: 23-5-83. 

Projeto de Resolução n9 281, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de San
ta Maria do Salto, Estado de Minas Gerais, a coiltratar 
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operação de crédito no valor de CrS 30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e ceni cruzeiros). 
Sessão: 23-5-83. 

Projeto de Resolução n\' 284, de 1981 (Comíssão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cor
velo, Estado de Minas Gel-ais, a contratar operaÇão de 
crédito no valor de Cr$ 292.751.200,00 (dui:eritõs e no
venta e dois milhões, setecentos e cinqUenta e um míl e 
duzentos cruzeiros). Sessão: 23-5-83. 

Projeto de Resolução nll 285, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeítura Municipal de João 
Monlevade, Estado de Minas Gerais, a contratar oPe
ração de crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00 (cento e 
oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e 
quinhentos cruzeiros). Sessão: 23-5-8_3. 

Projeto de Resolução n9 117, de 1982 (ComisSão de 
Economia), qUe autoriza a Prefeíttira Municipal de MO
reno, Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
crêdito no valor de CrS- 233.190--::46ô,6!r(drizento_S_C trin-tã 
e três milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e ses
senta e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos). SCssão: 
23-5-83. - -

Projeto de Decreto Legislativo- nl' 1, de 1982 (nl' 
113/81, na Câmara dos OC:J)Utados), que aprova o texto 
do Protocolo para a Sexta Prorrogação da Convenção 
sobre o Comércio do Trigo de 1971, assinado pelo Go
verno brasileiro em Washington, a 28 de abril de 1981. 
Sessão: 25-5-83. 

Projeto de Resolução n~" 111, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza ã Prefeitura Municipal-de São 
Luis, Estado do Maranhão, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um mi: 
lhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzei
ros). Sessão: 25-5-83. (extraordinãriã.). 

Projeto de Resolução n~" 250, de 1981 (Comissão de 
Constituição e- Justiça), que suspeiide a execução da Lei 
nl' 570, de 13 de dezembro de 1977, do Municfpio de lbi
rá, no Estado de São Paulo. Sessão: 25-5-&3. (extraordi
nária). 

Projeto de Resolução n~> 89, de 1982 (C<?missão de 
Economia), que autoriza i Prefeitura Municipal de Pon
te Nova, Estado de Minas Gerais, a coritratar Operação 
de crédito no valor de Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos 
e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e 
quinhentos cruzeiros). Sessão; 25-5-83. (extraordinâria). 

Projeto de Resolução n~" 144, de 1982 (Comissão de 
Economia), que aut6rízã: a Prefeitura MuniciPal de São 
Luis, Estado do Maranhão, a contratar operação de cré· 
dito no valor de Cr$ 72:S.043.150,00 (setecentos e vinte e 
cinco nillhões, quarenta e três mil, cento e cinqUenta cru
zeiros). Sessão: 25-5-83. (extraordinâria). 

Projeto de Resolução q<;o 29, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Po
xorêo, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e cinco 
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e cin~ 
qfienta e oito cruzeiros e setenta e três centavos.) SessãO: 
25~5-8. (extraordinária). 

Projeto de Resolução n~> 36, de 1983 (ComiSsão de Fi
nanças), que autoriza a o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a contratar emprêstimo externo nova
lor de uss 20,ooo,ooo.mr(vinte milhões de dólares ame
ricanos) destinado ao Programa de lnvestimentos do Es
tado. Sessão: 25-5~83. _(extraordiríáiia). 

Projeto de Resolução nl' 121, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pas
sa Quatro, Estado de Minas Gerais, a cOntratar ope
ração de crédito no valor de CrS 46A49.200;oo (quafenta 
e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e du-
zentos cruzeiros) Sessão: 27-5~83. ____ -

Projeto de Resolução n9 178, de 1981 (Com-íssão de 
Economia), que autorizã a Prefeitura MuniciPal de Belo 
Oriente, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 69.673.800,00{sessenta e nove 
milhões, seiscentos e setenta e três Dlil e oitoceritos cru
zeiros) Sessão:_ 27-5-83~ 

Projeto de Resolução nl' 185, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do 
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EsPírito Santo a contratar operaçãO- de crédito no valor 
de Cr$ 75._680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos 
e oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) Se'ssão: 27-S-
83 

P~ojetO de Resolução n<;o-248, de __ ,l981 (Comissão de 
Constit~Í_ção e JUstiça): que SUSpende a execução do art. 
53 e seu ParâgraTo único da Lei n~> 35, de-31 de deZemhro 
de 1966 e do Decreto n~' 7, de 25 de junho de 1968, ambos 
do ~un_icítiiO de Railchafiã, no Estado de -São .eaulo 
Sessão: 27-5-83. 

Projeto -de Resolução n~> 249, de 1981 (Comissão de 
Con~stituiÇão e -Justiça), que suspende a execução dos 
arts: 293, 29'f. e 296 da Lei ni' 123,-de 22 de d:ezembro de 
1966, do Município de Santa Fé, no Estado do Paraná. 
Sessão: 27-5-83. 

P~ojeto de Resolução nl' ~83, de 1981 (Comiss~o_ de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boa 
Esperança, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 6l.450.200,00_(sessenta 
e_ um m-ilhões, quatroc~ntos e c~nqüenta miJ e duzentos 
cruzeiros) Sessão: 27-5-&3. _ 
· Projelo de~Resolução ri~> 98, de 1982 (Comissão de 
EConomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Por
to Alegre:, Estado do Rió Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 584.224.200,00 (qui
nhentOs e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e 
~uatro mil e duzentos cruzeiros). Sessão: 30-5-83. 

Projeto de Resolução n<;o 124, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bote
lhos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crêdito no -valor de CrS 50.888.600.00 (cinqUenta- rrii
lhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzei
LOS). Sessão: 30-5-83. 

Projeto de Resolução n9 132, de 1982 (ComiSsão de 
EcohOillia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dei~ 
firi6polís, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqUerita mi
lhOes, oitocentos e oitenta e oito níil e seiscentos cruZei
ros). Sessão: 30-5-83. 

Projeto de R~soluçãÜ nl' 27, .de 1983 (Comissão de 
Economia), que ·autoriza a Prefeitura Municipal de Pon
iãl"Orã~ Estado de Mato -Grosso do Sul, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de Cr$ 82.687.033,17 (oitenta e 
dois milhões, seiScentoS e oitenta e sete mil, trinta e três 
cruzeiros e_ dezessete centavos) Sessão: 3Q-5-83. 

Projeto de Resolução_ nl' 28, de 1983 (Comissão_- de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cha
pada dos Guimarães, Estãdo de Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 127.877.086,90 
(cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete 
mil, oitenta e seiS cruzeiros e noventa centavos) Sessão: 
30-5-83. 

Projeto de Resolução nl' 38, de 1983 (ComiSs[o de
COnstituição e Justiçã),-que suspende a execução do pa
rágrafo único do art. 144 da Lei nl' 2.655, de 21 de de

. zembro de 1979, do Município de Maceió, no Estado de 
Alagoas. Sessão: 30-S-83. 

Projeto de Resolução n9 39, de 1983 (Comissão de 
Constitúição e Justiça), que suspende a execução do§ 3~> 
do art. 26 da Lei n~> 4.881-A, de 6 de dezembro _de 1965, 
do Estado do Rio de Janeiro, no tocante às expressões 
".u.de dois cargos de magistério, ou". Sessão: 30-5-83. 

Pi'6jeio de Resolução n<;o 41, de. 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Piauí 
a Contratar operação de crédito no valof de CrS 
36.722.5-13,00 (trinta e seis milliões, setecentos e vinte e 
dois mil, quinhentos e treze cruzeiros). Sessão: 30-5-83. 

Projeto de Resolução n<;o 198, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Re
sende, Êstado dO Rio de ianeiro, a contratar operação 
de crêdito no valor de Cr$ 142.580.000,00 (cento e qua
renta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros). 
Sessão: _31-5-83. 

Projeto di Resolução n~> 28, de 1982 (Comissão de 
~EConomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ca

raf, Estado de Minas Gerais, a_ c-O_h_if3tar operitçãó de 
crêdito no. valõi de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta -e três 
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milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cin
qilenta cruzeiros}. Sessão: 31-5-83. 

Projeto de Resolução n9 57, de 1982 (Çomissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 206.67_5.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscen
fos e setenta e cinco mil cruzeiros). Sessão: 31-5-83. 

Projeto de Resolução n~" 87, de 1982 (Comissão _de 
Economia), que_autoriza a Prefeitura Municipal de Gua
xupé, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 184.350.600,00 (cento e oitentã e 
quatro milhões, trezentos e cinqUenta mil e seiscentos 
cruzeiros). Sessão: 31-5-83. 

Projeto de Resolução n~" 90, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Ria
cho -da Ci-uz, -Estado_do IÚo Grande do Norte, a contra
tar operação de Crêdito no valor de Cr$ 3.072.000,00 
(três milhões, setenta e dois mil cruzeiros). Sessão: 31-5-
83. 

ProJeto de Resolução n~>_61, de 1983 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauâ, 
Estado de São Paulo, a contratar empréstimo externo no 
valor de US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares 
norte-americanos), destinado ao Progama de Investi
mentos Urbanos. Sessão: 31-5-83. 

Projetos apr~vad~ e encaminhados à Câmara dos D~ 
iiutadoS · 

Projeto de Lei do Senado n9 11, de 1980, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração na 
Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de asse
gurar estabilidade provisória ao empregado que reclama, 
dl!rante o prazo de tramitação da reclamatória. Sessão: 
16-5-83. . 

Projeto de Lei do Senado nl' 191, de 1979, de autoria 
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre o parcela· 
menta- dos prêinios anuaiS de seguros de ramos elemen
fàres. Sessão: 27-5-83. 

Projetas Aprovados em Turno Único e Encaminhados l 
Comissão de Redação 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei na Câmara 
n9 32, de 1981 (n~" 3.033/76, na Casa de origem), que alte
ra dispositiVo da Lef nl' 4.594, de 29 de dezembro de 
1964, que ''regula a profissão de corretor de seguros", e 
dá_ outras providências. Sessão: 18-5-83. 

Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1974 emendado 
pela Câmara dos Deputados (n~> 914/80, naquela Casa), 
de autoria da Comissão do Distrito Federal, que define 
os crimes de responsabilidade do Governador e dos Se
cretários do GoVCriw do Distrito Federal, e dá outras 
pro'vidências. sessão: 23-5-83. 

Projeto de ResOluÇão n9 265, de 1981 (Comissão de E
conomia), que autoriza Prefeitura Municipal de Umari
zal (RN) a elevar em Cr$ 20.004.000,00 (virite milhões e 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
~ada. Ses_são~ 23-5-83. 

ProjetO de Resolução nl' 1, de 1982 (Comissão de Eco
nomia), -que autoriza Prefeitura Municipal de Galiléia 
(MG) a elevar em CrS 36.593.900,00 (trinta e seiS mi
lhões, quinhentos e noventa e três mil novecentos cruzei
ros) o montante de sua !=lívida consolidada. Sessão: 23-5-
83. 

Projeto·de Resolução n<;o 12, de 1982 (Comissão_de E
conomia), que autoriza Prefeitura Municipal de Paula 
Cândido (MG) a elevar em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito 
milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cin
qü~ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
seSsão: 23-5-83. 

Projeto de Resolução ni' 88, de 1982 (Comissão-de E
conomia), que autoriza Prefeitura MUnicipal de Nova 
Rezende (MO) a elevar em Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e 
cinco milhões: sessenta e sete mil, novecentos e setenta e 
Cii-Ico cruzeiros}_ o ~~n-ta~te de sua dívida conso1idada. 
Sessão: 23-5-83. 

PrQjeÍo de Resoluçã<? n~>.30, de 1983 (Comissão de E
conomia), qUe autoriza Prefeitura Municipal de Itiquifa 
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(MT) a elevar em Cri 8l.l23.270,29 (oitenta e um mi
lhões, cento e vinte e três rnil, duzentos e setenta cruzei
ros e vinte e nove centavos) o montante de sua_dívida 
consolidada. Sessão: 23-5-83. 

Projeto de Resolução nl' 33, de 1983 (Comissão _de E
conomia), que autoriza Prefeitura Municipal de Barroso 
(MG) a elevar em Crt 173.514.600,00 (cento e setenta e 
três milhões, quinhentos e quatorze mit e seiscentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Ses~ão: 
25-5-83. 

Projeto de Resolução n~' 66, de 1982 (Comüisão de E
conomia), que autoriza Prefeitura Municipal de Caçador 
(SC) a elevar me Cr$ 5.447.000,00 (cinco mHhões, qua
trocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 23~5-83. 

Projeto de Resolução nll 118, de 1982 (CoiniSsà_o de E~ 
conomia), que autoriza Prefeitura Municipal de Pirape~ 
tinga (MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta mi~ -
lhões, oitocentos e ol.teiLla e oito mil e seiscentos cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 23~5~ 
83. 

Projeto de Resolução n9 35, de 1982 (Comissão de E~ 
conomia), que autoriia o GovernO do Estado de Per~ 
nambuco a elevar em Cr$ 541.004.400,00 (qu-inhentos e 
quarenta e um milhões, quatro mil e quatrocentos cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
25-5-83. 

Projeto de Resolução n9 97, de 1982 (Comissão de E
conomia), que autoriza Prefeitura MuniciPal de Além 
Paraíba (MG) a elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três mi~ 
lhões, trezentos e cinqáéntu, e seis mH, quinhentos e seis 
cruzeiros) o montante de suã. dívida consolidada. Ses!lão: 
25-5-83. 

Projeto de Resolução n9121, de 1982 (Comissão de E~ 
conomia), que autoriza Prefeitura Municipal de Ceará 
(RN) a elevar em Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezeno
ve cruzeiros e vinte c quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. SeSSão: 25-5-83. 

Projeto de Resolução n9 _122, de 1982 (Comissão de E~ 
conomia), que autoriZa Prefeitura Municipal de Piranga 
(MG) a elevar em Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três mi
lhõe's, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqiien
ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Ses
são: 25-5-83~ 

Projeto de Resolução n9 183, de 1981 (Comissão de E
conomia), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a elevar _em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e 
nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzen
tos cruzeiros) ·o montante de sua dívida consolidada. Ses
são: 26-5-83. 

Projeto de Resolução n9 40, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), Cjue suspende a execução do art. 
207 do Código Tributário do Município de Plarialto, Es
tado de São Paulo, com a redação dada pela Lei Munici
pal n9 41, de 14 de agosto de 1977. Sessão: 26-5-_83. (Ex
traordinária) 

Projeto de Resolução n9 42, de 1983 (Coniissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução do arti~ 
go 320, da Lei n9 782/67, do Município de Paraguaçu 
Paulista, Estado de São Paulo. Sessão: 26-5-83. (Extraor~ 
dinâria) 

Projeto de Lei do Senado n9 308, 1981- DF, de ini
ciatiVa do Senhoi Presidente da República, que altera as 
alíquotas do imposto sobre a transmissão de bens imó
veis e de direitos a eles relativos a que se refere o artigo 
31, do Decreto-lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966. Ses
são: 31-5-83. 

Projeto de Decreto "Legislativo n9 24, de 1979 (n9 
25/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação iécnico-Científica e Tecnoló
gica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebra~ 
do em Brasília, a 30 de junho de 1978. Sessão: 31-5-83. 

Projeto de Resolução n~' 256, de 1981 (Comissão de E
conomia), que autoriza Prefeitura Municipal de Montes 
Claros (MG) a elevar em Cr$ 209.108.000,00 (duzentos_e 
noVe mílhões, cento e oito mil cruzeiros)o montante de 
sua_ divida consolidada. Sessão: 31~5~83. 

Mens~gens Aprovadas Relathas a Escolha d~ Ãutorida~ 
des __ 

Mensagem nl' 70, de 1983 (n<:> 120/83, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Alberto Hoffmann 
para execer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Henrique de La Rocque Almeida. Sessão: 4-5~83. 
(Extraordinária) 

Mensagem n9 73, de 1983 (nl' 124/83, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Doutor Antônio Lamarca, 
para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior 
àõ Trabalho, em vaga destinada a Magistnldo da Justiça 
do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministio
Thétio da Costa Monteiro. Sessão: 4~5~83. (Extraordi-
nária) - -

Mensagem n9 76, de l98l(nY 128/83, na origem),"f'iela 
qual o Senhor PreSidente da Repóbüca submete à deli_6e.:
ração do Senado a escolha do Senhor Affonso CelSo-de 
Ouro-Preto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer- a fiinçâo de Embaixador do 
Brasil junt9 à República daGuiné-Bissau. Sessã9: 4~5-
83. (Extraordinária) · 

Mensagem n9 93, de 1983 (n9 160/83, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República SUbmete à delibe
ração do Senado a escolha do Doutor Ranor Thales Bar
bosa da Silva, Procurador do Trabalho de I~' Categoria, 
para exercer o Cargo de Ministro Togado- do Triburiãl 
Superior do Trabalho, em vaga destinada a membros do 
Ministério Público da União junto à Justíça do Traba
lho, decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Ro
berto de Rezende Puech. Sessão: 25~5~83. (Extraordi-
nária) 

Projetos Rejeitados nos Termos do Art:-278 do Regi
mento Interno e Encaminhados ao Arquivo 

Projeto de Lei da Câmara n9 103, de 198t_(_n9 2.867 f8Q, 
na Casa de origem), que acresc_enta parágrafo único ao 
artigo 19 da Lei n9 3.071, de !9 dejaneiro de 1916 -_Có
digo Civil. Sessão: I0-5-83. 

Projeto de Lei da Câmara nll 83, de 1981 (n9 2.101/79, 
na Casa de origem), que altera o art. 237 da Lei n9 5.869, 
de 11 de janeiro d!! 1973- Código de Processo Civil, e 
dá outras providências. Sessão: 11-5-83. 

Projeto de Lei da Câmara n9 128, de 1981 (n9 2.863/80, 
na Casa de- origerh), que dispõe sobre a transformação 
dos CaiDpos AgrícOlas de Vila Tracuatenua, no Municí
pio de Bragança, região PONORDESTE e de Belte!ra, 
no Município de Santarém, região do Baixo Amazonas, 
no Estado do Pará; Parintins, no Estado do Amaz_pnas; 
Rio "Branco, no Estado do Acre; e Amapá, no Território 
Federal do Amapã, em Centros de Preparação de Moni
lOr<::ÇAgricolas da Amazônia. Sessão: 1~-~~8}'---

Projeto de Lei da Câmara nl' 131, de 1982 (n9 2.741/80, 
na ca"sa de origem), que introduz alterações no art.5If 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto~lei n9 5.452, de 111 de maio de 1943, díspondo 
sobre fiscalização, por delegados sindicais, nas agências 
do INAMPS e do INPS. Sessão: 16-5-83. 

RequerimentO de Urgência (Art. 371, ''C", do Regi
mento Interno) Aprovado: 

Requerimento n9 670, de 1983, de autoria do Senador 
Humbert_o Lucena, para o Ofício n9 Sf23, de 1982, do 
Prefeifo Municipal de Mauá (SP), solicitando autori
zação do Senado Federal a fim de que possa contratar o~ 
peração de empréstimo externo, no valor e US$ 
4,000,000.00 (quatro milhões de dólares americanos), 
destinado ao Programa de Investimentos Urbanos. Ses
são: 25-5-83. 
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Requerimento de com·ocação de autoridade rejeitado e 
enCãtninhado ao Arquivo 

_Requerimento n9 506, de 1983, de autoria do Senador 
H_enrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 418, 
item I, do Regimento Interno, a convocação do 
MTnistro-Chefe do Serviço Nacional de Informações, 
General Octávio Aguiar de Medeiros, a fim de perante o 
Plenário do Senado Federal, prestar esclarecimentos 
sabre as atividades daquele Órgão. Sessão: 25~5-83. 

Projetas cujo prosseguimento da tramita~ão foi aprova
do pelo Plenário (Art. 368, § J9 do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara NQ 35, de 1979 (n9 1.657/75, 
na Casa de Origem), que autoriza o Governo Federal a 
instituir a Fundação Universidade Federal de Campina 
Grande e dá outras providências. Sessão: 11-5-83. 

Projeto de Decreto Legislativo N9 4, de 1979,-(n9l/79 
na Cân).ara dos Deputados), que ratifica o texto da Con
venção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de 
Técnicas de Modifir;açào Ambiental, assinado pelo Go
verno brasil~iro em Nova Iorque, em 9 de novembro de 
1977. Sessão: 26~5~83. 

Projeto de Decreto Legislativo N9 II, de 1979 (n9 
11/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto. 
do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Téc
nica entre o Goveino da República Federativa do Brasil 
e o Governo Militar Federal da República da Nigéria, 
assinado em Brasília, a 10 de janeiro de 1979. Sessão: 26-
5-83. 

Projeto de Decreto Legislativo N9 24, de 1979 (n9 
25/79, -na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Ténico~Científica e Tecnoló~ 
gica entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebra~ 
do em Brasília, a 30 de junho de 1978. Sessão: 26-5-83. 

Projeto de Decreto Legislativo N9 3_3, de 1980 (n9 
55/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República Ar
gentina para o Desenvolvimento e a aplicação dos usos 
pacfficos da Energia Nuclear, celebrado em Buenos Ai
res, a 17 de maio de 1980. sessão: 26-5-83. 

COMISSÃO MISTA 

Incubida de examinar e emitir parecer sobre a 
mensaJ:!:em n~' SS, de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Congres
so Nacional o texto do Decreto-lei nQ 2.012, de 25 de 
janeiro de 1983, que Hdá nova redaçào ao art. 29 da 
lei nl' 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe 
sobre a correção automática dos sarários, modifica a 
política salarial, e dá outras providências." 

3• Reunião, realizada em 12 de maio de 1983 

Aos doze c! ias do mês de maio do ano de mil novecen
tos e oitenta e lrês, às dezessete horas e trinta minutos, 
na Sala da Comissão de Fina_nças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senador Fernando Henrique Car
doso e Deputados Oswaldo Lima Filho, Jorge Uequed, 
Luiz Henrique e_ Floriceno Paixão, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensagem n~ 55, de 1983~CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto· lei n9 2.0[2, de25 de janeirO de 
1983, que "dá nova redação ao art. 29 da lei n9 6.708, de 
30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a correçà·o auto~ 
mâtica dos salários, modifica a política, salarial, e dá ou
tras providências." 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto, Almir Pinto, Odacir 
Soares, Virgílio Távora, João Castelo, João Lobo, José 
Lins, Hélio Gueiros, Álvaro Dias, Itamar Franco e De
putados Jor$e Arbage, Nylton Veloso, José Lourenço, 



Junho de 1983 

Maçao Tadano, Nilson Gibson, Marcelo Cordeiro e Au
rélio Pires. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Jorge Uequed, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como a
provada. 

O Senhor presidente comunica o comparecimento de 
Representantes de SINDIPETRO- Sindicato dos Traba
lhadores em Indústrias Petrolíferas .:..... de todO o país, 
franqueindo-lhes a palavra. 

fazem sua exposiçãi:i(fe motivos, os Senhores MãUfo 
Costa (SfNDIPETRO- Rio Grande do SUl), Elida Silva 
Ferreira (SINDIPETRO- Mauá- São Paulo), Luiz Fer
nando Maia (SINDIPETRO- Minas Gerais), Pedro Go
mes Sampaio (SINDIPETRO - Cubatão - São Paulo), 
Raimundo Gomes Filho (SINDIPETRO- Parâ, Amazo
nas e Maranhão), José Weber (SINDIPETRO- Fortale
za) e Oraldo Soledade de Almeida (SINDIPETRO- São 
José dos Campos - São Paulo), todos manifestando-se 
contrários ao Decreto-lei que ora se examina. 

No período das interpelações, usam da palavra os Se
nhores Deputados Oswaldo Lima Filho, Floriceno Pai
xão e Luiz Henrique. 

Necessitando se ausentar, o Senhor Deputado Jorge 
Uequed solicita ao Senhor Oswaldo Lima Filho que as
suma a Presidência e dê continuidade aoS debates, 
convidando-o para tomar assento à Mesa, 

Finda a discursãll, o Senhor Deputado Oswaldo Lima 
Filho agradece a presença dos representantes sindicais e 
enfatizando o fato de que a presença destes trouxe valio-
sos subsídios a âmbito desta Cóínissão. -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e àprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, 
demais Membros da Comissãõ e irá à publicação, junta
metlte com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA COMIS
SÃO MISTA INCUMBfDA DE EXAMINAR E E
MITIR PARECER SOBRE A MENSAGEM N• 55, 
DE 1983-CN, DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPUBLICA, SUBMETENDO À DELIBE
RAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL d TEX
TO DO DECRETO'LE/ N• 2.012, DE 25 DE JA
NEIRO DE /983, QUE "DÃ NOVA REDAÇÀÓ 
AO ART. 2' DA LEI N• 6.708. DE 30 DE OU
TUBRO DE 1979, QUE D/SPOE SOBRE A CO/?.
REÇÃO AUTOMÁTICA DOS SALÃRlOS, MÓ: 
D/FICA A POLITICA SALARIAL, E DÁ OU
TRAS PROVfDENCIAS", REAUZADA EM 12 
DE MAIO DE 1983, ÀS 17 HORAS E 30 MINU
TOS. INTEGRA DO APANHAMENTO TA QUI
GRÁFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMEN
TE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN
TE DA COMISSÃO, DEPUTADO -JORGE UE
QUED. 

O SR. PRESIDENTE-(Jor.ge Üequed)- Nesta reu
nião da Comissão Mista, q'ue eXamina o Decreto-lei n9 

2.012, contamos com a presença de parlamentares e não 
contamos, ainda, lamentavelmente, com a presença do 
Relator da matéria, e do nosso convidado para a tarde 
de hoje, representante da Comissão Nacional Pró
Central Úníca dos Trabalhadores, cujo nome indicado 
por esta Comissão é do sindicalista Jair Meneguelli, que 
confirmou a sua presença ontem, mas que por motivos 
ainda não chegados ao nosso conhecimento permanece 
ausente até este momento. 

Mas, a Comissão tem o prazer de receber, nesta data, 
a visita de sindicalistas, representando a SINDIPETRO 
de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo, do Amazo
nas, do Rio de Janeiro, de São Paulo (Mauâ) de São José 
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dos Campos - São Paulo, do Rio Grande do Sul, do 
Cea.râ e de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. 

O que pretende esta Comissão Mista ao examinar esta 
matéria, é cumprir_o aspecto regimental da existência de 
um relatório, pár pái-te do Senador designadO Pelo Parti
do oficial, para ser apreciado pela Comissão e, depois, 
levado ao plenârio. 

Mas, a segunda medida que pretende a Comissão é de 
natureza política: é um amplo debate sobre este decreto
lei, um debate especialmente sobre aqueles que sãO atin
gidos pela violência que o decreto comete. Não é possí
vel, a uma Comissão do Congresso Nacional, deixar de 
examinar a análise política de um decreto que vem afetar 
os trabalhadores num dos momentos mais difíceis- da 
vida brasileira, com o desemprego campeando e a in
flação galopante assolando todos os lares. 

O que a Comissão pretende é ouvir as parcelas mais 
representativas da Nação e, especialmente, os represen
tantes mais autênticos dOs trabalhadores, para que pos
sam opinar e trazer à Comissão ó posicionamento, não 
apenas em relação ao decreto-lei, que tt:m a censura de 
toda a Nação, mas em relação ao prometido comporta
mento _do Governo de que se, derrotado esse decreto, 
pelo ·Congresso Nacional, o Governo imediatamerite 
mandaria outro decreto para substituí-lo. 

O que a Comissão pretende, na área política, é criar 
wn clima nacio-nãl necessário para evitar e tolher esse 
tipo de comportamento governament~J, e para mostrar a 
preferência que deve ser dada ao trabalho nas dispo
sições, nas preferências e na orientação governamental. 

No amplo sentido democrático que te~ esta Coffiis
são, e fugindo a algumas regras eStabelecidas, que não 
condizem mais com a realidade brasileira, se procura ou
vir, em todos os Estados da Federação, a posição dos 
trabalhadores se proCuram Ouvi-los, também, aqui, nesta 
Comissão, 

Portilnto, a COmissão libera o uso da palavra aos nos-
- -sos convid"adOS ·para que p0ssan1 fazer suas colOcaçÕes 

sobre o posicionamento, o da sua entidade e daqueles a 
quem representam, sobre o decreto-lei e suas implicações 
dentro da vida dos trabalhadores brasileiros. 

Está aberto o espaço para as inscrições aos Sindicalis-
tas e aos Srs. Parlamentares que estão presentes na Co~ 
missão, neste momento. 

Concedo a palavri:l ao nobre Deputado Oswaldo Lima 
Filho. 

O BR. OSW ÁLDO LIMA FILHO - Sr. Presidente e 
SrS. Sindicalistas: 

V. Ex• já esclareceu, com proficiência, o rumo dos 'tra
balhos da nossa Comissão. É lamentável que o Sr. Sena
dor Carlos Alberto, representante do PDS, designado. 
Relator da matéria, na forma do entendimento entre as 
lideranças partidárias não compareça a esta reunião. 

Como V. Ex• salientou, há uma parcela do nosso tra
balho que poderá continuar a ser realizado, como a de
ouvir os priitc1pais interessados na decisão que o Con
gresso tem que toma:r sobre este Decreto n9 2.012, que V. 
Ex.• e eu temos condenado nesta Comissão e no plenário 
do Congresso, como send.o uma medida profundamente 
injusta, aplicada como está sendo sobre a parcela do 
povo brasileiro mais empobrecida pelo sistema econômi
co dominante, e que vê agravado os seus problemas de 
sobrevivência pela redução salarial imposta pelo referido 
Decreto n<? 2.012, de 1983. Todavia, Sr. President~, eu me 
reservarei para algumas indagaçõ~ e algumas obser
vações depois de ouvirmos os depoimentos que. acredi
to, serão apresentados à ComisSão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Estã, por
tanto, a palavra à disposição dos Srs. Sindicalistas, nos
sos convidados da reunião de hoje. 

O SR. MAURO COSTA- Peço apalavra, Sr. PreSi
dente. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Concedo a 
palavra ao Sr. Mauro Costa. 

O SR. MAURO COSTA -Sr. P~eside~te, represento 
a SINDEPETRO ......: Sul, Porto Alegre e, mais uma vez, 
se faz uma violênciá-contra o trabalhador, sem sombra 
de dúvida, com o 2.012, que parece que está sendo prati
camente o espraiamento desse modelo econômico im
posto ao povo brasíleiro. 

Uma das coisas que chamo muito a atenção neste 
Decreto-lei n9 2.012. já enfocado, ittclusive, pelo nobre 
Presidente da COmissão, e em oportunidades anteriores, 
é exatamente que o Presidente da República considera a 
nec_essidade de assegUrar à indústria brasileira condições 
de competítlvldade que lhe permita sustentar o esforço 
de exportação, portanto, um modelo eminentemente ex
portador, condizente com os objetivos estabelecidos 
para o reequilíbrio das contas externas. Então, vem mais 
essa violência exatamente tentando conseguir, ainda, o e
quilíbrio da balança de pag"amentos, sem se tentar, de 
maneira efetiva, minimizar as airuras da miséri:i -do po
vo, ou, então, incentivar cada vez mais, o mercado inter
no. 

Também nos charn.a a atenção, no segundo parágrafo, 
onde diz: 

"Con-siderando a conveniência de pi-eservar a ca
pacidade de investimento e a geração de empregos 
do sistema produtivo." 

Sabemos nós que o Governo imposto é exatamente a
quele que mais incentiva o capital especulãtivo e nãO o 
capital produtivo. Então, tenta colocar mais uma vez nas 
costas do trabalhador de gerar empregos, ou de tentar 
minimizar eSte desequilíbrio social, quando ele próprio é 
o..que gera realmente o capital especulativo e não produ
tivo. 

E, ainda mais uma vez, a classe dos trabalhadores é 
chamada a diminuir ou minimizar ou resolver oS- erros 
ou os absurdos do próprio Governo que foram chama
dos mais de duas vezes, para, especificamente, resolver o 
problema entre receita e despesa da Previdência Social. E 
no quinto parãgrafo novamente, então, somos chamados 
por esSe 2.<H 2 a de novo diminuirmos esta indecência da 
Previdêncía Social, onde é colocado: · 

.. Considerando que a diferença entre a compo
sição da massa assalariada dos contribuintes e dos 
beneficiários da ~revidência Social vem acarretando 

·-sensível descompasso entre o que é arrecadado e o 
que é pago a título de benefício, exigindo deste 
modo recursos adicionais do Tesouro para a necesw 
sária cobertura." 

Então, si constata, realmente, que é mais uma violên
cia contra o trabalhador dentro desta posição impositiva 
do Governo onde, historicamente,jâ nos últimos dezoito 
olf"dezenove anos, está ocorrendo que todos os erros ad
m"iiüsti-ativos, rriõrdomias, falcatruas do próprio sistema 
estão sempre recaindo nas costas do trabalhador. 

Realmente, tem de ser o 2.012 rejeitado na íntegra, 
mas eu me permitiria, agora, parar com este meu relato e 
não sei se seria oportuno fazer, agora, uma pergunta, 
que entendo como necessâria e urgente. Passamos às 
suas mãos, agora, um protesto nosso contra a possível li
gação PDS-PTB. Então, queria saber se ainda teremos 
condições perfeitas de maioria da rejeição na Câmara 
Federal? Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Bem. Os 
Partidos de Oposição se comprometem publiCamente a 
reje_itar o Decreto-lei. O PMO.S fechou questão. O De
putado que não comparecer para votar contra o 
Decreto-lei perde o mandato. É uma questão definida 
pelo Partido. 
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O PT, atravês de todos os seus parlamentares, compe~ 
receu à Tribuna para comunicar a pretensão e a firme de

cisão de rejeitar o projeto. 
O PDT uSou o mesmo coniportameiito na Tribuna da 

Câmara dos Deputados e o PTB, que anuncia à Impren
sa e faz hoje um acordo com o GOverno, tem dito, atra
vés da Tribuna, que esse acordo não inclui à aprovação 
do Decreto-lei n'i' 2.012, que o Partido, PTB, votaria cõn
tra o nl' 2.012, que jâ seria uma- poSição definida. Vârfos 
parlamentares do PTB que conseguimos que fossem à 

Tribuna se manifestaram ostensivamente cõtlfrã o -n-~~ 

2.012. 
Então trata-se de um trabalho político da Comissão de 

fazer com que os partidos cumpram os compromissos as
sumidos e votem contra o n~' 2.012. Aestã altura, nós te-. 
mos que forçar o cumprimento das palavras empenhadas 
nas Tiibunas e, também, nos contatos pessoais dos diriw 
gentes partidários. 

Está inscrito o sindicalista Eli da Silva Ferreira, ao 
qual concedo a palavra. 

O SR. ELIDA SILVA FERREIRA- Sr. Presidente, 
sou grato pela nova oportunidade de poder dizer alguma 
coisa do que está acontecendo e desse projeto. 

O que nós reputamos como um crime que está se fa
zendo, mais uma vez, contra a· classe trabalhadora. Num 
país onde o próprio Ministério do Trabalho divulga inw 
formações de que 67% do trabalhadores brasileiros estão 
numa faixa de 1 a 3 salários mínimos, é inadimissível que 
se faça um projeto para diminuir ainda mais o salário do 
trabalhador. 

Díni.inuir unl riajUSti (iUiJá não conseguia equiparar 
o poder aquisifiVõ com a inflação. De forma que é mais 
uma vez- como disse o companheiro anteriormente
jogado sobre a classe trabalhadora um Prejuízo, um -en
diVIdamento da Nação que o-próprio projeto justifica 
que quer que se diminua o salário do trabalhador para 
que haja uma competitiVidade no mercado exterior do 
produto brasileiro. 

Agora, analisando essa argumentação, nós vemos um 
mundo onde todos os países querem exportar, onde até a 
maior nação, que são os Estados Unidos, reclama que 
está tendo dificuldade no seu balanço económico. 

Então fica uma pergunta aí: exportar para quem, se 
todo mundo está querendo exportar? 

Então já há vários dirigenteS sindicais e inclusive pes
soas das classes empresariais se manifestando que o certo 
seria dar um impulso ao mercado interno, fazer com que 
houvesse uma evolução no mercado interno, porque al
guns empresários já dísSefam também que o poder aqui
sitivo do trabalhador está cain-do e está fazendo também 
com que diniínua o conSumo. O grupo Pão de Açúcar 
diz que, ano passado, caiu em 30% a venda dos seus pro
dutos da sua rede de supermercados. 

Então ficã. Claro que é u~ suicídio a política econômi
ca do Governo, porque ela está fazendo ·com que caia o 
poder aquisitivo do povo; caindo o poder aquisitivo do 
povo, as empresas também passam a ter menos pro
dução e aí o resultado é esse que está a(: quando o Go
verno faz um decreto-lei deste, e justifica que é para au
mentar o número de empregos, noS três primeiros:-meses 
do ano de 1983, o desemprego foi maior do que no ano 
todo de_ 1982. 

Então fica claro que não se sabe a quê e para quê está
se fazendo isso aqui, só pode ser com interesse escusas, 
com interesses que não são os interesses do povo brasilei~ 
ro. 

E a gente teve a oportunidade _ _de ouvir, ontem, num 
julgamento que interessava a nós, particularmente, 
quando o Procurador-Geral da República fez uma espia
nação e deixou claro, para que todos nós ouvíssemos e 
entendêssemos, que o que está sendo feito aí é o que tem 
que se fazer contra o próprio interesse do povo· brasilei-
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ro. Isso, então, deixa claro o porquê de um decreto-lei 
desse. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Nós temos 
também, entre os nossos convidados, representantes do 
SINDIQUlMICA, da Bahia. do SINDIPETRO, da 
Bahia, e do EXTIRPE, da Bahia. 

Concedo a palavra agora por solicitação ao Sr. Luiz 
Fernando Maia, do SINDIPETRO, Minas Gerais. 

O SR. LUIZ FERNANDO MAIA- Sr. Presidente, 
nós estamos aqui corroborando as palavras dos compa
nheiros que me antecederam e louvando a abertura que o 
Senhor Presidente fez. Relembrar que esse Decreto-lei n~ 
2.012, ele, só no ano de 1983, vai trazer de prejuízo para 
a classe trabalhadora SOO bilhões de cruzeiros. h uma ca
tegoria sofrida a classe trabalhadora, que arca com todo 
0- ânus dos desmandos nacionais. 

E nós louvamos essa iniciativa dessa Comissão, a que 
o Sr: preside, e estaremos sempre juntos no que for pos-sí
vel, numa mobilização nacional para impedir esses abu
sos à classe trabalhadora. 

No momento, Sr. President-e, era o que eu tinha a de
clarar. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Concedo a 
palavra ao sindicalista Pedro Gomes Sampaio. 

O SR. PEDRO GOMES SAMPAIO ::..:_--Sr~ -PreSiOeD.
te, eu sou Presidente do SINDIPETRO, de Cubatão, a 
cidade mais poluída do Brasil, quem sabe do mundo, 
mas ainda estamos conseguindo sobreviver, ou vegetar. 

Sr. Presidente, pouco arítes de 1964- o processo infla
cionário, ou o índice de inflação do País, se eu -não me 
engano, era em torno de 70 a 80%, por af. Naquela época 
algumas categorias tinham reajuste semestral. Eu digo 
reajuste porque é difícil de lembrar quando que o traba
lhador brasileiro teve um aumento em seu salário. É 
muito difícil, é coisa rara na história da classe trabalhaw 
dora brasileira. 

Com a advento do movimento revolucionário de 1964 
extinguiram-se, com um dos primeirOs decretos do Poder 
Executivo, os reajustes semestrais daquela época. Alega
va, ele, que o reajuste semestral era um fator de acele-. 
ração do processo inflacionário, e que não era possível o 
Pais ser administrado com aquele índice de inflação. 
Ora, naquela época, já nos ficou claro, que a classe tra
balhadora iria arcar com todos os ânus do que estava o
correndo naquela época. E os tempos se passaram e as 
medidas foram sendo tomadas e as intervenções nos sin
dicatos foram ocorrendo e outras medidas arbitrárias -a
conteciam do dia para a noite. 

Lembro-me muito bem de que, não contendo o pro
cesso inflacionáriO, já com seus desmandos administrati~ 
vos ou com o milagre brasileiro, naquela época, 1968, eu 
estive aqui 'nesSa Casa acompanhando o debate numa 
das Comissões, aqui do Senado, do malfadado Decreto 
n~ 1.632, que proibia as atividades essenciais de fazer 
qualquer tipo de movimento grevista ou coisa que o va
lha. 

Entretanto, se por um lado nós éramos impedidos de 
fazer um movimento, qualquer tipo de movimento de 
pressão, por sermos atividades essenciais, mas o Gover
no não pensou que o trabalhador que exerce a sua ativi
dade, num serviço essencial, ele, também, é um ser hu
mano, ele também tem estômago. f: lamentável- talvez 
seja até uma lamentação Para o Governo que esses tra
balhadores tenham estômago, mas têm. E os anos se pas
saram, e o Governo instituiu a Lei n9 6.708, para corrigir 
ou para nos desviar a atenção, porque o bolo que estava 

- Crescendo, segundo dizia naquela époCa -á então Minis
tro Mário HenriqUe Simonsen, ·e que_era apenas questão 
de tempo para ser distribuído. E, realmente o bolo está 
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começando a ser distribuído, o bolo realmente cresceu, 
cresceu a tal ponto que nos parece que o Governo está de 
um lado do bolo e a classe trabalhadora está do outro 
lado do bolo, e ambos não estão se enxergando. O Go
verno continua a tomar medidas cada vez mais antipovo, 
cada vez mais antitrabalhador e não enxerga do outro 
lado do bolo, que do outro lado está a classe trabalhado
ra. E se isso não bastasse, o malfadado decreto que im
pôs o desconto da P.revidência Social já para os mingua
-dOs salários doS aposentados, o Governo vem reduzir 
mais ainda não só dos trabalhadores da ativa, mas dos a
posentados também, o seu já minguado salário. E o que 
nós temos em mente, o que nós pensamos e de que nos 
parece que com essas medidas que o Governo toma o 
que nós pensamos é o seguinte: que nós não fomos ainda 
exterminados porque o capitalismo e principalmente o 
capitalismo internacional, que tem o poder de comando 
nesse País, esta é que é a triste verdade, não pode nos ex
terminar porque eles precisam continuar a usufruir dos 
seus polpudos lucros enviando para suas fontes de ori
gem, das suas multinacionais. Entretanto, as medidas 
nos parecem que é tão-somente de nos mantermos vivos, 
a conta de termos um poder de produzir durante a nossa 
jornada de trabalho e nada mais. ~lamentável que esses 
fatos aconteçam no nosso Pais, é lamentável que a A
mérica Central e a América do Sul, bem disse um gene-. 
ral americano que comandou as Forças Armadas ameri
canas que atuava no Vietnã, de que a América Central 
era um quintal dos Estados Unidos, e por ser um quintal 
muito grande, por ser um quintal imenso, o governo a
mericano não tinha como limpar esse quintal, e o quintal 
estava sujo, e realmente nós não passamos de um quin
tal, e o quintal está cheio de sujeira. E para nós limpar
mos essa sujeira, vai ser muito difícil. Esperamos que o 
destino do povo brasileiro, através dessas leis impositi
va? antipovo, não seja o mesmo destino de outros pafses 
em que o povo perdeu a razão de viver e caiu no desespe
ro. É preciso, e aqui nesse instante eu faço um apelo às li
deranças dos partidos políticos, um apelo àquelas pes
soas que há bem pouco tempo atrás sairam em praça 
pública pedindo o voto a esses mesmos trabalhadores, 
conclamando a classe trabalhadora para que as eleges
sem. Não estou aqui diestinguindo nenhum partido polí
tko, todos os que estão nessa Casa, que detenham man
dato outorgado por este povo, outorgado por esssa clasw 
se trabalhadora que compõe a maioria absoluta do povo 
brasileiro, que esses parlamentares pensem bem no que 
vão decidir, pensem, que sejam coerentes com aquilo que 
foi proposto nas praçás públicas, aquilo que fof Proposto 
através da imprensa falada, escrita e televisada. De que 
não joguem o povo brasileiro aonde o povo brasileiro 
não deseja ir. 

Espero que os Srs. parlamentares voltem de cabeça er
guida daqui a 4 anos, em cantata com o povo, mas que 
caiba que esse decreto que apenas vai tão-somente agra
var cada vem mais a miséria entre o povo brasileiro, porw 
que resolveu o problema da Nação, o problema da dívi
da externa,- não é tirando o minguado salário da classe 
trabalhadora que se vai conseguir. O problema nos pare~ 
ce que e muito mais amplo e muito mais sério. E encerro 
repetindo, queremos ver os parlamentares daqui a 4 a
nos, conscientes, cônscios das suas responsabilidades e 
qi.te possam continuar em praça pública, pedindo o seu 
voto para esse mesmo povo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Como nós 
temos a presença aqui dos sindicalistas, na sua quase 
maio fia~ -de empres-as-públicas, permito-me ler que o Go
verno pretende lançar os trabalhadores das empresas 
públicas contru os demais trabalhadores da Nação. 

Na exposição de motivos ele diz que, considerando a 
impeiíosa necessidade O e conter a pressão exercida pelas 
empresas do Governo sobre o Tesouro Nacional, que só 
em 1983 terá que repassá-lo cerca de três trilhões e tre
zentos bilhões de cruzeiros para cobrir despesas corren-
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tes de aumento de capital, considerando, tarnbêm diz, 
que _o semelhante descompasso diz respeito aos servido
res públicos e autárquicO- da- Uri-ião, EstadõS,-te-rfitórios 
e municípios, disse que aPesar de excluí-los da correçào 
semestral automática dos salárioS; pa<>Sam a beneficiar
se pelo sistema quando ingressam na -inativldade- vejã.-
que o Governo pretende lançã.r trabalhadores contra tra
balhadores, e que na exposição de motivos pretende criar 
um duelo entre os trabalhadores das empresas pública.s e 
os das empresas privadas. Como {ruer dizer que nas em
presas públicas, por exiStirem quadros, o aumento efeti
vamente passa a ocorrer, ·e nas empresas privadas onde 
ocorrem as demissões no momento das correções semes
trais, essas despesas passam a não existii". COm essa téO--= 
tativa tenta lançar trabalhadores contrk trabalhadores. 

Temos como inscrito aqui o- sindicalista Guilherme da 
Silva Maia, do SINDIPETRO, do Rio de Janeiro, a 
quem passamos a palavra. 

O SR. GUILHERME DA SILVA MAIA- Sr. Presi
dente, após os pronunciamentos dos companheiros que 
me antecederam, pouca coisa me resta a acrescentar, mas 
não quero deixar passar a oportunidade sem trazer o 
protesto dos trabalhadores de petróleo do Estado do Rio 
de Janeiro -ao Decreto-lei 2.0 12. Decreto esse que veio di
minuir o já tão diminuído salário do trabalhador. O efei
to já se faz sentir com a diminuiçãO do poder aquisitivO 
do trabalhador. Hoje, o trabalhador compra menos pão, 
menos leite, menos feíjãõ~- para não-falar na carrle, quejã 
não entra há muito tempo na casa do trabalhador. Esta
mos cerrando, pois, fileiras contra esse decreto, esperan
do que o nosso CongreSSO cumpra o seu dever não o a
provando. Era só isso. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) -O orador a 
seguir escrito é o sindicalista do SINDIPETRO do Pará 
e Amazonas, Raimundo Gomes Filho. 

O SR. RAIMUNDO-GOMES-FILHO- Sr. Presi
dente, como nos está sendo dada esta oportunidade de 
falar sobre o Decreto 2.012, evidentemente pela 6tica de 
um sindicalista, temos a informar que o nosso ponto de 
vista, enquanto o trabalhador é contrário a toda uma le
gislação que seja imposta de cima para baixo, e sem que 
seja consultado, os elementos _que nessa legislação, por 
essa legislação os únicos prejudicados, nós não entende
mos como se impõe ao trabalhador uma restrição sala
rial, através da qual ele passa, evidentemente, a consumir 
menos. Ele consumindo menos, evidentemente, vamos 
criar o agravamento dos pro.ble~as que são decorrentes 
da Previdência Social, são decorrentes esses problemas, 
principalmente, pela carência aUmentar do povo brasilei
ro, e são decorrentes tambêm de outras circunstâncias, 
tais como péssima alimentação, tais como o elemento 
que vai deixar de freqüentar uma escola, porque não tem 
condições de acompanhamento. E com esse tipo de res
trição salarial, que somente vai favõrecer a uffi-lado do 
grupo, ou seja, aquele que passa a ter ganhos pelas res
trições salariais. Passando a ter ganhos pelas resirições 
salariais, deveria- o GoVerno, Como foi o Seu propÓsíto, 
fiscalizar qual o índice de emprego que está sendo criado 
no País, por esta falta de recursos que está sendo deixada 
de colocar em circulação no País. Isso também, nós; tra
balhadores, não vimos ubservando nenhum aumento de 
emprego nesses últimos tempos. A nossa cãtegorülde pe
troleiros, por exemplo, está cada vez pior em termos de 
emprego. E o que fazer? Esperamos, evidentemen,te, que 
este Parlamento tenha condições de impedir qUe esse 
Decreto-lei seja, definitivamente, imposto ao povo. 

Na cidade grande, hoje, o grande problema não é evi
dentemente um salário de mais ou menos 10%, o grande 
problema é a falta de emprego, principalmente, porque 
esses elementos vêm sendo deslocados do campo e em
purrados do campo o que acontece? Eles vêm engrossar 
uma massa de pêssimos aSsalariados. e por isso que que-

remos muito mais. Que haja melhor nível de emprego 
nas cidades, evitando com isso que o homem do campo 
possa tá se fixar, e não engrossar aS fiÚiras -de l,!.m grande 
exército de desempregados que jã temos nas grandes ci
dades. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- O sindicalis
ta do Ceará, da SINDIPETRO, José Weber, com a pala
vra. 

O SR. JOSÉ WEBER- Sr. Presidente, a classe traba
lhadora foi surpreendida em jan~iro último com a_edição 
desse riecr~to-lei n'i' 2.012, pois antes das eleições todas 
as autoridades, tanto da área económica, como da área 
ligada ao Ministério do Trabalho e o próprio Presidente 
da República, declararam que a políticã Salarial era into
cável. 

Fazendo uma rápida análise da exposição de motivos, 
contida na Mensagem do Poder Executivo, podemos ver 
o seguinte: 

Um primeiro considerando fala na necessidade de as
segurar à indústria brasileira maiores condições de com
petitividade, que permita sustentar maior esforço de ex
portação. 

Sabemos, através de dados do DIEESE, que a modifi
cação na política s~_(arial acarretará uma redução em tor
no de 2,5% na massa salarial de todo o_ País, que ~.5%, e 
como em média o salário pesa em torno de 20% no cuSto 
fmal de um produto, isto acarretará uma redução de 
l/2% no custo final do produto. Não é reduzindo l/2% 
de um custo final de produto que vai dar maior competi
vidade ao produtO nacional em termos de exportação. 

O GoVerno, sabendo dísso, decretou posteriormente a 
maxidesvalorização do cruzeiro e quase toda a semana 
vem as· mênis cofreções cambiais. 

Esse primeiro considerando é uma falácia. 
No segundo considerando, fala-se na conveniência de 

preservar a capacidade de investimento e geração de em

prego. 
Ora, não ê 2 e l/2 por cento de economia na folha sa

larial que vai incentivar e vai dar condições ao empre
- sário a fazer uma expansão na suá indústria, para gerar 

mais empregos, pois emprego só se gera com investimen
to. 

Além de_ser uma massa pequena de cruzeiros para in
vestir na sua indústria, sabemos o seguinte: os poucos 
empresários nacionais que ainda têm algum recurso es
tão preferíndo hoje investir, aplicar no mercado financei
ro, que está dando uma rentabilidade em torno de 35%, 
tirando a correção. Eles preferem in_vestir no mercado fi
nanceiro e ficar sem correr risco nenhum de um p~fodo 
de recessão. 

Outro que queríamos colocar também ê a perda do 
poder aquisitivo da classe trabalhadora. Esta redução de 
2 e meio por cento na folha salarial, representa quase 60 
bHhões de cruzeiros, que está deixando de circular, que o 
trabalhador deixou de receber. Se fôSsemos analiSar o 

. .índice de desemprego, de feVereiro, de março, de abril, 
que não temos dados ainda, mostra que em todas as Ca
pitais brasileiras, erri todos os Estados, vem caindo dia a 
dia. 

Estamos aqui com um gráfico, fonte- da FIES:P, que 
mostra o nível de emprego na indústria, na Grande São 
Paulo. Hoje, na Grande_ São Paulo, estamos com um 
índice de emprego que tínhamos no segundo trimestre de 
73, portanto, estamos com um nível de emprego que 
tínhamos há lO anos atrás. Se formos ver que 2 milhões 
de trabalhadores, em média, entram no mercado de tra
balho a todo ano, por aí se da para ver o que se tem de 
desempregado neste País. Vou diar um exemplo do meu 
Estado. O Estado do CeÚá tem uma população econo
micamente ativa em torno de I milhão e 718 mil. Temos 
lã no nosso Estado mais de 900 mil trabalhadores, entre 
desempregados e subempregados, isso ê, dado do SINE, 
entre empregado e subempregado. 
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Ora, s·r. Presidente, o trabalhador estâ vivendo de su~ 
b_emprego; não porque ele queira vender laranja em 
feira-livre,_ yender bombom, pipoca no meio da praça 
pÚ.blica. Não. É porque ele não tem emprego. Podemos 
dizer que esses 900 mil são de desempregados, porque, 
quando vêm as pesquisas do Governo sobre o desempre
go ê uma graça, porque a pesquisa da Fundação IBGE, 
para nível de emprego, se o trabalhador pesquisado tiver 
mais de uma semana que não procura emprego, ele já sai 
da lista, não o considera um desempregado. Se ele, na
quela semana, estiver em praça pública vendendo laran
ja, ele já paSsa a outra Cátegoria de subempregado, ele 
deixa de ser desempregado. Por isso quando se pega- o 
índice de desemprego neste País, o número de desempre
gados nesse País é muito pequeno, porque não leva em 
consideração ísso. 

Mês de (e~ereiro; falência, mesmo com a modificação 
da política salarial em vigor desde fevereiro, no nosso 
Estado, fomos atrás, no mês de janeiro: 14~ nO mês de fe
vereiro: 40~ no mês de março: 62, quer dizer, aumentou o 
número de falências. 

O número de desemprego, de saque do FGTS, no Có
digo 01 aumentou, janeiro: 10 mil, fevereiro: 12 mil, 
março: 16_ miL Portanto, está aumentando o número de 
desemprego. Por quê? Porque reduziu o poder de com
pra da classe trabalhadora; reduzindo o poder de com
pra da classe trabalhadora, cai o consuma, se cai o con
sumo, cai a produção, se éai a produção, maio-~ nótU~ro 
de desempregados. 

Então o que reividicamos, primeiro, isso é uma preo
cupação nossa, da classe trabalhadora, achamos que o 
Governo deve botar o dedo onde estâ estancando, que 
está sugando as empresas privadas nacionais, que é esse 
juro exorbitante que está sendo cobrado, porque, Sr. 
Presidente, se a taxa de juro, isso é dado publicado na 
Folha de S. Paulo, caisse de 35%, juro real, notada a in
nação, para 20% que já é um absurdo, isso reduziria o 
produto final não de l/2%, nessa modificação da política 
salarial, e sim de 8% porque, hoje, o custo financeiro 
pesa 3 vezes mais do que o salário, na composição do 
preço final de um produto. Então, por que o Governo 
não arranja mecanismo, quantas vezes es~e Conselho 
Monetário Nacional se reuniu para elaborar plano, para 
baixar o jura, e nunca se viu nada de concreto? Por quê? 
Porque o lado mais fraco é a classe trabalhadora. Isso, 
infelizmente, é a grande verdade, e v:em só em _cima da 
classe trabalhadora. Alguns empresáríos, nem todos, 
concordam com essa modificação porque estão sentindo 
na pele oS efeitos dessa modificação, dessa redução do 
pOder aquisitivo da classe trabalhadora. 

Quais os empresários favoráveís a isto aqui e de decla
rações nos órgãos de imprensa? São aqueles que têm o 
mercado consumidor voltado para a exportação porque 
ele não precisa do poder aquisitivo dos brasileiros- pa"ra 
adquirir os produtos dele. Então, produz somente para o 
Governo. Mas, se conversarmos com o empresário da in
dústria âe confecção, d? indústria têxtil, da indústria de 
calçado, daqueles que produzem bens de consumo popu
lar, estão sendo contr~, porque estão sentin~o !la pele a 
recessão. 

Então, diante dis_to, desta rápida análise, no nosso 
modo de Yer, esperamos que est_a Co.m!ssão Mista, inst~
lada, reunida nesta hora, faça envidar todos os esforços 
para que este projeto seja: de:rrotado. 1:: o que nós esperaM 
mos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - O último 
stndicalista inscrito é .o Sr. Oraldo Soledade de Almeida, 
da SINDIPETRO, em São José dos Campos, em São 
Paulo, a quem concedo a palavra. 

O SR. ORALDO SOLEDADE DE ALMEIDA- Sr. 
Presidente, o companheiro que me antecedeu jâ deixou 
bem clara a situação do País e a maneira como os pode
rosos da Nação traçam os nossos destinos. Então, tenho 
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a dizer que nós, sindicalistas representantes da classe tra~ 
balhadora de petróleo, no momento em que começou-a 
circular a notícia de que haveria modificação na política 
salarial, nós começamos a nos movim~ntar, a agilizar 
grandes movimentos.Apelamos, inclusive, para o Poder 
Judiciário que, a meu ver, não tem a força necessâria que 
é importante num país democrãtko. Infelizmente, nós 
estamos, agora, à beira de reconquistar a democracia e o 
Poder Judiciário se não conhecer o direito de julgar o 
mandado de segurança que nós impetramos, alegando de 
duas formas. Na primeira, ele dizia que os sindicalistas 
não tinham representatividade sobre a sua categoria, 
sobre um todo, mas, no nosso mandado de segurança foi 
tido o cuidado de se pedir, também, em nome de um 
companheiro nosso, tal mandado que segundo o Poder 
Judiciário, somente ele usufrui"ria desse direito, caso o 
Poder Judiciário tivesse a f9rça neceSsária e sua cons~ 
ciência de conceder _a liminar. Então, nesse momento em 
que temos essa oportunidade de ocupar este espaço, em 
se falando do Decreto 2.012, somente agora ao Poder 
Legislativo, que nós sabemos que o PTB, com esse últi~ 
mo acordo, a_fim de minímizar as forças do trabalhador, 
as forças dos seus representantes, faz um acordo_ imoral, 
um acordo arbitrário.-- Mas, mesmo assim, diante das 
suas palavras que nos diz que o PTB, com esse acordo, 
nada poderá fazer contra o Decreto 2.012, nós queremos 
açreditar nisto e pedir aós Srs. Parlamentares que cõris~ 
cientizem esses Deputados do PTB e que, unidos, consi~ 
gam rejeitar esse Decreto em nome da classe trabalhado~ 
ratão sacrificada e sem direito a recorrer aquilo. Obriga~ 
do. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- O primeiro 
Parlamentar inscrito é-o nobre Deputado Oswaldo Lima 
Filho, do PMDB de Pernambuco, ex~Ministro da Agri· 
cultura do Governo João Goulart, cassado e que volta, 
agora, ao Parlamento e que honra esta Comissão com a 
sua presença. 

Tem a palavra S. Ex• 

O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Sr. Presidente, 
V. Ex•, como sempre generoso. Eu tenho a dizer, Sf. Pre
sidente, que felicito V. Ex• por uma providência, iniCial~ 
mente, até, pare·ceu~me que, talvez, não tivesse a utilida~ 
de que vem revelando - foi a de colocar líderes· sindi~ 
cais, empresários, anfi&OS MiniStros do Trabalho, repre
sentes do DIEESE, para deporem nesta Comissão. 

Sr. Presidente, nós que temos antigas-conVicções
eu, como V. Ex• salientou, fiz parte de um Governo do 
Presidente João G_QUlart que nunca traçou normas sobre 
o direito_ dos trabalhadores, sem a assistência- p"ermanen~ 
te das lideranças sindicais do Brasil. Está, aqui,-O meu 
antigo companheiro, o Deputado Floriceno Paixão, 
também cassado como eu, pela ditadura e, juntos, luta
mos, muitas vezes, com a assistência das lideranças sindi
cais do País, na votação da lei Orgânica da Previdência, 
na votação de leis salariais-. Como V. Ex• e o Deputado 
Luiz Henrique, temos c-onvicção firmada em defesa do 
interesse da grande massa do povo brasileiro, que é cons~ 
titulda por trabalhadores que recebem até 3 salários 
mínimos, já insuficierites p3.ra a manuteilção de uma 
família e que vem, agora, esse salário minguado, ~eduzi
do dos lO% de produtividade que lhe assegurava algum 
benefício. Mas, Sr. Presidente, a importância que vejo 
nesses depoimentos é que -eles devem ser publicados, 
transmitidos a todos os companheiros de outros Parti~ 
dos. 

Está, aqui, o companheiro Floriceno Paixão que, 
como V. Exf salientOU,- p-ertence-ao PDT, que é um Parti
do que, também, tem posição firmada como o nosso Par~ 
tido, PMDB, na luta contra o Decreto nl' 2.012. O PT, 
também, tem a mesma posição. Mas, acreditamos que os 
depoimentoS, sobretudo aqueles, hoje, aqui proferidos, 
eles vem revestido de tal autenticidade, tal conteúdo de 
justiça social e, até, acrecentaram estudos, análises, da~ 
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dos, sobre a realidade económica do Pais que são, acre~ 
dito, de importância fundamental e eles poderão sensibi~ 
lizar esses companheiros que ainda teimam em defender 
a política antinacional e antipopular do atual Governo. 

Quero apenas acrescentar algumas considerações, Sr. 
Presidente, e, ·ao dizer aos Srs. Lideres Sindicais que, h o~ 
je,- nos honram com os seus depoimentos e com a sua 
presença, nesta Comissão que, realmente, como salien
tou, se não me engano o Sr. Representante do Sindicato 
do Cearã, é extremamente vergonhoso que o Governo 
que não tem coragem de reduzir a taxa de juros que al
guns representantes- por exemplo, o representante da 
Associação Comercial de São Paulo- denunciou que já 
chegam a 496%, esse Governo que não tem coragem de 
enfrentar os banqueiros que são a classe priVilegiada, por 
excelência, da Nação, após 1964, esse Governo que per~ 
mite que as instituições financeiras sangrem e desangrem 
toda a população brasileira com juros usurários, preda~ 
tórios, que estão asfixiando toda a atividade ~omercial, 
toda a atividade industrial, toda a atividade produtiva, 
tanto que, hoje, as denúncias não partem mais das elas~ 
ses trabalhadoras. As denúncias contra Os juros são fei
tas por industriais, lideres do processo industrial brasilei
ro, como o Sr. Antônio Hermírio de Morais e outros in': 
dustriais que tem feito a mesma denúncia como o Presi
dente da Associaç-ão Comercial de -São Paulo. 

Eu quero lembrar aqui que tenho notícia, pelos estu~ 
dos que faço dos problemas económicos do Brasil, que 
uma das medidas fundamentais tomadas pelo Presidente 
Getúlio Vargas, ao assumir o Governo, em 1930, numa 
crise semelhante à atual, embora de gravidade inferior, 
que o País àquela época era um país agrário e não indus~ 
trial, o Presidente Getúlio Vargas baixou um decreto de 
fundamental impotância para a solução da crise brasilei~ 
ra, que foi o "Decreto~lei da Usura", condenando a usu
ra e limita!1do os juros bancários e os juros, em geral, a 
12% e determinando que todos os contratos que estabele~ 
-cessem taxa de juros superior a 12%, que era a taxa legal, 
seriam considerados nulos de pleno direito. E foi graças, 
sobretudo, a esse grande instrumento, que o Presidente 
Getúiío Vargas conseguiu vencer a crise nacional. 

Hoje, -o que nós sabemos é que a principal oposição à 
redução da taxa de juros, a principal força a determinar 
a redução do salário dos trabalhadores, não são sequer 
os empresáríos nacionais, como aqui salientaram vários 
representantes sindicais, porque os empresários naCio
nais, na sua maioria, jã entenderam que a redução no sa
lário dos trabalhadores implica forçosamente- numa r"e~ 
dução do poder aquisitivo da grande massa do povo bra~ 
sileiro e, conseqüentemente, no incremento da recessão 
econômica. 

O Sr. Líder do PDS, Deputado Nelson marchezan, hã 
poucos dias, em dedarações publicadas na imprensa de 
Brasília, afirmou - e eu ainda hoje tive a oportunidade 
de denunciar este fato na tribuna da Câmara dos Depu~ 
tados- que o Governo não poderia retirar o Decreto n9 
2.012 porque essa era uma exigência do Fundo Mane~ 
tário lnternacional. 

Essa ê a suprema vergonha do Brasil: o nosso Gover~ 
no não pode fixar um salário justo para oúrabalhadores 
porque está obedecendo a uma imposição de um orga~ 
nísmo representativo dos banqueiros internacionais. 

Sr. Presidente, eu felicito V. Ex por ter oferecido à Co
miss_ão essa oportunidade de ouvir os depoimentos da 
maior importância sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Eu agradeço 
ao Deputado Oswaldo Lima Filho e, respodendo a sua 
pergunta, todos esses debates serão entregues, prepara~ 
dos, ao Sr. Relator, aos membros da Comissão e sefá im~ 
pressa ao final um trabalho da Comissão mista que será 
disti'íbU.Ido não só aos Srs. Parlamentares, como a par~ 

celas da sociedade brasileira, mostrando a luta do Con
gresso Nacional, da sua Comissão Mista, dos Srs. Parla
mentares, especialmente da Oposição, na busca de- derru-
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bar um decreto~lei que atenta contra os interesses nacio
nais. 

O SK OSWALDO LIMA FILHO -Muito obriga
do. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Com a pala
vra o Deputado Luís Henrique, ex-Prefeito de Joinvile e 
ex~ Deputado pelo PMDB de Santa Catarina. E antes de 
passar a palavra ao Deputado, eu passaria a Presidência 
ao Deputado Oswaldo Lima Filho, porque tenho que me 
ausentar para cumprir compromisso no plenário da Câ
mara dos Deputados, e eis que temos inscrito ainda para 
falar, posteriormente, o Deputado Floriceno Paixão, de-
putado cassado, autor do substitutivo que garantiu aos 
trabalhadores o 131' salário, e, hoje, representando o 
PDT do Rio Grande do Sul. 

Eu passo a palavra ao Deputado Luís Henrique e a 
Presidência ao Deputado Oswaldo Lima Filho. (Pausa.) 

O SR. FLORICENO PAIXA.O- Presidente. apenas 
para justificar o meu atraso, porque V. Ex~ merece essa 
consideração; é que eu estava em outra Comissão, lá no 
Conselho de Administração do IPC. Então, eu gostaria 
de estar aqui presente desde o início dos trabalhos. Ape
nas para justificar o atraso, porque eu estava presente a 
outra Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- V. Ex• é um 
Parlamentar que comparece sempre e engrandece c~a 
Comissão com a sua presença e seu trabalho. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Muito obrigado. 

O SR. LUlZ HENRIQUE- Sr. President~. Srs. De
putados, Senhores Lideres sindicais, inicialmente gosta
ria de fazer" a mesma jÚstificatiVa pelo meu pequeno atra~ 
so a essa reunião, que teve inclusive uma outra moti~ 
vação; é que c_omo eu fui informado que o sindicalista 
Jair Meneguelli nãO havia comparecido, eSsa reunião te
ria sido can~elada, e s_ó posteriormente ê que eu soube 
que tinha havido essa alternativa da presença honrosa 
dos Srs. 

Antes de nós entrarmos especificam "ente na que"stão_da 
política salarial, ê preciso que a gente faça algumas inda~ 
gações, algumas perguntas para que a gente até saiba 
qual a síntese, qual a razão principal da nossa luta. Por 
que que o Pais tem salários os mais baixos de todo o 
mundo? Por que que o País manda uma carta de in~ 
tenções ao FMI, vale dizer, ao Sistema Financeiro Inter~ 
naciohal, e se compromete a retirar os I O% sobre o INPC 
dos reajustes salariaiS dos trabalhadores de um a três sa
láriOs míiiirn.os, com reflexos nas outras faixas? Por que 
que a Argentina não fez a mesma coisa? Por que que a 
carta _de intenções dos_ argentinos para o FMI consagra 
um aumento real dos saláriosda_ordem de5%? E por que 
que no Brasil a proposta ao FMI consagra o arrocho sa
larial, quando o Governo tinha consciência, e os Srs. ve~ 
rifiquem a "Gazeta Mercantil" do dia !I' de dezembro de 
1982, que traz a informação de que assessores do Minis-
lério do_ Trabalho fizeram uma tabulação e chegaram à 
conclusão de que com a lei salarial anterior, com a 6.708, 
e com as alterações da 6.886, os trabalhadores estavam 
perdendo na semestralidade 9% do global da folha do 
Pais. 

Se o trabalhadotjâ estava perdendo no regime ante
rior, por que retirar os lO% que, niesmo Com -eles já re
presentava uma perda? E por que que no Brasil nós te
mos esse índice salarial? Porque nós não temos organi
zação soCial, porque nós não temos contextura social, 
porque a coisa primeira que se fez a parfir do golpe de 64 
foi eliminar aquela incipiente organização nacional dos 
órgãos sindicais, foi procurar transformar os sindicatos 
em apêndices do INPS, instituições onde o operãrio ia lã, 
tratava os dentes, recebia remédios e uma consulta médi
ca e com isso ia se esquecendo de reivindicar uma melhor 
condição de vida aos patrões. 

Mas por que que é assim, aqui nesse País? Por que que 
se procurou desmobilizar os jovens, os estudantes? Por 
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que se amordaçou a imprensa durante tanto tempo, fa
zendo com que o ~·Estado de S. Paulo" publicasse os ver
sos de Camões onde não podia publicar e noticiar coisas 
que o Governo não desejava fossem levadas à opinião 
pública? Por quê? Por que lá na Europa, porque mesmo -
lã nos Estados Unidos, onde os trabalhadores à custa de 
muito sangue, à custa de muita luta,_ à custa de muita pri
são, à custa de muita repressão, resistiram, or~anizaram
se e impuseram a sua força. Como a FIAT i:tão tem na 
ltâlia, a lucratividade que tem no Brasil? Porque lá tem 
que pagar, além de salários compatíveis, uma série de be-
neficias_ sociais e preVidencíários que foram conquista
dos pelos trabalhadores, ela quer aqui ter uma lucrativi
dade maior que lhe compense a pouca rentabilidade lá.-

E esse é o modelo que está aqui. Se os senhores viaja~ 
rem por aí a fora, os senhores vão ver, por exemplo, _gue 
aqui a coisa vale mais que o trabalho, e lá, onde os traba~ 
lhadores se organizaram, o trabalho vale mais do que a 
coisa. Exemplo: um jantar num restaurante do tipo, os 
senhores que são de São Paulo, no D. Giovane, lâde São 
Paulo, num País europeu servido por garçom, chegará a 
custar mais do que uma televisão a cores. Por quê? Por
que o trabalho do garçom é bem remunerado. A mesma 
comida, auto-servida pela pessoa que vai ao restaurante, 
custa 10 vezes menos. Então o que ocorre? A valorização 
do trabalho, Nos Estados Unidos, o cidadão que tem o 
carro batido, não leva o carro no lanterneiro, porque o 
custo da lanternagem é muito alto. Vale mais à pena 
comprar um outro carro, porque a coisa não vale e o tra
balho vale. No Brasil é o contrário; a coisa vale e o tra
balho não vale nada. Mas não vale por quê? Porque te
mos um Governo-arbitrário, é verdade, porque estamos 
imersos numa ditadura há quase 20 anos, é verdade:-Mas 
também porque nós não logramos resistir, nós Dão rom
pemos o cerco, nós baixamos a cabeça, e nos Colocaram 
as cangas e, hoje, o que-verificamos no i)anor:iffia bfa-sí
leiro, é um País desarticulado, e sem condições de ofere
cer uma resistência capaz, de fazer que um decreto deste, 
baíxado num dia, no dia seguinte fosse recolhido pelo 
Governo. 

Então é muito importãnte a presença dos senhores 
aqui, porque uma das formas de se romper com esse 
arbítrio, é através das organizações sindicais, é através 
da estrutura sindical, é através da unidade sindical, é 
através do sindicalismo único, que já se articulava nos 
tempos do Ministro através do CGT, e que citei, hoje, 
quer o Governo disperso. Então essa é a principal cami
nhada que nós temos que dar. E a articulação conosco, 
acho que sindicalista não deve se atrelar aos partidos, 
mas deve se articular com os partidos de oposição, para 
que nós possamos fazer uma frente para derrotar o regi
me. 

A política salarial, eu falei há pouco que ela não êra 
inflacionária, ou seja, ela se situava abaixo da inflação. 
Há um estudo do economista João Sabóia, com base na 
RAIS - Relação Anual de Informações SociaiS_: perO 
qual ele comprova que de 1979 para câ, mesmo com adi
cional de I 0%, os salários estavam creScendo 94,7% abai
xo do INPC. 

Esse estudo revelou que de 79 a 83, os trabalhadores 
tiveram uma redução de 19% no valor real do seu sa
lários, mesmo sem o decreto. E a Gazeta Mercantil 
publica no dia I~> de dezembro de 1982, os senhores po
derão ver lá, como jâ falei, que os Assessores do Minis- -
tério do Trabalho reconheciam que a política salarial an
terior ao decreto jâ solapava os assâlariados 3% nO se
mestre. 

O empresário Nilton Mazile, não ê nem o Min_is~ro 
Oswaldo Lima Filho, nem o Deputado Florice Paixão, 
que são duas das maiores eminências desta Casa, sempre 
presentes nas lutas populares, e ·com moral, porque jã 
serviram ao povo e aos trabalhadores brasileiros. Mas 
não são eles que dizem, quem diz e o Vice-Presidente da 
FIESP, Sr. Nilton Mazile. O Sr. Nilton Mazile diz que o 
decreto-lei salarial se vigente até dezembro vai roubar, 
vai tirar dos bolsos dos trabalhadores, 500 bilhões de 
cruzeiros este ano; Isto está publicado no jornal o Estado 
de S. Paulo. Ele diz também como o senhor falou, que o 
problema não está no salário, -o problema da recessão, o 
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problema da rotatividade do emprego, o problema do 
d_esemp~ego, o problema da inflação alimentªda e reali
m"éiii.ada, ·não "estã no salário. O problema está, basica
mente, nas altas taxas de ju.ros. E não somos nós, do 
PMDB, nãÕ fofa Fundação Pedroso Horta, não foi o 
PDT, através da sua Fundação Alberto PasquaHne, não 
foi o PT, não foi nenhum segmento sindicàlista ou de 
Oposição, foi Ó.ada mais nada· mêriOs dô' qUe a Fe_deração 
das índi:ístrias de.SãO Paulo, a FIESP, que em estudo 
realizado, demonstrou que a redução de I% no _custo do 
dinheiro,- de I% representa um aumento salarial de 7%, 
ou seja, se a em.presa tiver a redução de um I% nO custo 
dos empréstimos de juros, ela poderá dar um aumento 
reaL de 7% aos· seus trabalhadores. 

Õ de.creto~lei. Estamos aqui com o decreto-lei que é 
um absurdo, que é uma excrescência. 

Certa vez perguntarm ·ao compositor, escritor, tea
trólogo, Franc!sc.o Buarque de Holanda o que ele achava 
da abertura, e eÍe, na sua irreverência foi muito sapiente 
ao responder que ele achava que a abertura era uma 
grande mudança que não ia mudar na essência coisa al
guma. E tínha razão, porque ao mesmo tempo em que o 
Presidente diz que quer trégua, o Presidente diz que es
tende a sua mão, o Presidente diz. que; quer fazer, e jura 
na cova de seu pai, que quer fazer deste País uma demo
cracia, ele legisla por decreto-lei. 

O que é decreto-lei? Decreto-lei é um instrumento que 
tem um Governo de exceção para legislar quando o Con
gresso não está funcionando, quer dizer, o decreto-lei é 
um instrumento pelo qual uma ditadura em que o Presi
dente pode tudo, e que não hã Congresso aberto, em que 
nãQ há sindicatos livres. Faz as leis e decreta. Como na 
França Luiz XVI dizia; L'E-tat c'est moi. O Estado sou 
eU; ··a· vontade é minha: 

Agora, a grande excrescência, a grande estupidez é nós 
termos um Congresso aberto, uma Constituição para de
finir, declarar e garantir direitos e garantias individuais, 
para estabelecer prerrogativas aos Senadores e Deputa
dos. de fazer as leis e, ao mesmo tempo nesta Consti
tuição, no capítulo onde diz, em matéria de Segurança 
Nacional, Finanças Públicas ou criações de cargos ou fi
xaçào de vencimentos, o Presidente da República pode, 
h a vendo urgência e interesse públicos relevantes, editar 
decreto-lei. Ora, então o que ocorreu? Quando houve o 
_rno'lLrnento sindical que gerou nas greves de São Paulo, 
se conquistou a Lei Salarial, mas ·a Presidente não fê.. la 
por decreto-lei, mandou uma mensagem para cá e rece
beu 182 emendas, que recebeu a colaboração do Con
gresso, que foi melhorada pelos Parlamentares. De re
pente, quando os patrões lá fora dizem que itão estão sa
tisfeitos, porque as multinacionais não estão lucrando 

~ aqui como deveriam, porque _os salários estão represen
ta.ndo um peso a mais, o Presidente fá-lo pOr decreto-lei. 

E- em ciue _situação estamos nós, aqui, diante do 
__ ~creto-lei? Díz a CÕnstituição: "0 decreto-lei é inemen
- dáVeT", Quer dizer, o texto que vem para cá não pode ser 

mexido, _não pode sofrer emenda nem mesmo redacional. 
Se o Presidente descrever no decreto-lei, lingUiça com 2 

_§_S'-nós não podemos fazer uma emenda para corrigir a 
verdadeira expressão vocabular. Então, nós podemos 
aprovar ou rejeitar.lsso num prazo de 60 dias e, se nesse 

_prazo não houver deliberação, em mais dez sessões se
guidas do Congresso Nacional. 

Ora, ·mas a ·Constituição -ao 'agasalhar esse decreto-lei' 
lá dentro, que é _um ato espúrio, diz também que o 
decreto-lei decretado vigora no dia da sua publicação. 
Então, ele foi decretado dia 25, já vigorou dia 26. E diz 

_mais: que se porventura ele vier a ser rejeitado pelo Con
gn!SSo, os atas que forem prati'?3dos, não são nulos e 
nem anuláveis. Ou seja, a rejeição ~ão volta para trás, Só 
vai para frente. 

Mas, tem outra coisa mais terrível. A Constituição diz 
cjue o decreto ~ó Pãssa a ser apreciado, só passa a trami
tar aqui nesta Casa, a partir do momento em que é lido 
em sess~o conjUnta da Câmara e do Senado em sessão 
específica para isso. 

PoiS bem Srs., existe uma praxe, aqui nesta Casa, de 
que as m_ensagens são lidas pela ordem cronológica, ou 

-SeJa, pela ordem de chegada. Havia 49 decretos na frente, 
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aí os homens do Governo já frzeram o cálculo, esse negó
cio vai ser apreciado só em seteinbro. E por que não foi? 
Não foí pOrq-ue nós iiOs ãrticulamos com os sindicatos. 
Não sei se vocês estiYerarii aqui, alguém esteve a-qui no 
dia 2 de março? Mas, estiveram aqui mais de 1.000 sindi· 
calistas, e através da pressão que fizemos, parlamentares 
e ~indicalist_a~ e, au:avés também, é bom que se diga, de
·ter1ninaÇão do Presidente do Senado, Semidor Nilo Coe
lho, que disse que ia abreviar e abreviou, marcou dia 15 
de abril e ele foi lido dia 15_ de abril. Porque senão fosse a 
piessijo, principalmente a pressão dos sindicatos e da im
prensa, e a determinação do Presidente Nilo Coelho, nós 
teríamos _esse dec_reto ainda dormitando nas gavetas af 
do Congresso. 

Nós estamos diante desses fatos, as bancadas oposi
cionistas do _PMDB e do PDT, e PTB- o PTB tem as
sento? Aqui na Comissão parece que é só PMDB e PDT, 
não é isso Deputado- vão elaborar um voto divergente, 
porque já sabemos que o voto do Relator, o Relator que 
é Deputado do Rio Grande dO Norte, que é o Senador 

-do RiO Grande do Norte, que era nosso, que foi eleito 
poi nós, e depois se passou para o lado do Governo, dis
se que ia viajar pelo País todo, para conhecer a opinião 
da sociedade civil, dos sindicatos, a respeito do decreto. 
E fez todo um brilhareco de imprensa, ia a São Paulo e 
convocava a imprensa para dizei- que estava ouvindo o 
j)esSoi:iL No entanto, esta é a quinta ou sexta reunião des
sa Comissão e, ele aqui não comparece. Como não com
parecem os homens do Governo. Ele não precisaria estar 
revoando por aí, gastando nosso dinheiro, para ouvir a 
sociedade civil. 

Ontem eSteVe aqui O DI.SESE, que ê o organismo da 
_ maj9r.respeitabilidade e, ele não estava aqui para ouvir o 
DIEESE. Hoje estão aqui os Srs., e ele não está aqui 
para ouvi-los, mas certamente os patrões elaborarão 
para ele um relatório, e ele vai lê-lo aqui, e nós havere
mos de ter um voto discordante e contrário, e vamos le
var a plenário este voto. Agora é fundamental que isso 
aqui não fique numa nota, que cada parlamentar do 
PTB, cada parlamentar do PDS, cada parlamentar do 
Congresso receba dos sindicatos, seja atravês do PRO
CUT, seja através das confederações um manifesto, di
zendo que os sindicalistas vão planfetear fábrica por 
fábrica. praça por praça, denunciando nas próximas 
eleições aqueles que foram a favor do decreto e que se 
opuseram às causas dos trabalhadores. Isso que precisa 
ser feito, isso é que vai nos levar a derrotar esse decreto e, 

· é por isso que pedi a palavra para solicitar de vocês, que 
levem às outras organizações sindicais esse apelo, a fim 
de que nós possamos derrotar esse decreto, e começar a 
construir um novo tempo, um tempo de resistência, um 
tempo de nacionalidade e um tempo de independência. 

O Sr. ? - Gostaria de informar só, à guisa de infor
mação, que esse Senador num debate com Almir Pazzi
noto em São Paulo, demonstrou não conhecer nem o de
creto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Com a pala
vra o Sr. Deputado Floriceno Paixão. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Sr. Presídente, 
meus prezados líderes, em verdade nós estamos aqui já 
há algum tempo nesta Comissão, que é composta dentro 
da proporcionalidade ditada pela Lei, de acordo com as 
representações na Câmara e no Senado, tocando maioria 
de parlamentares do PDS. Aqui nós temos 7 Senadores 
do PDS, e4 Senadores do PMDB. Nós não temos POTe 
o_utros partidos, porque no Senado PDT só tem um Se
nador. 

Deputados, nós temos 5 do PDS, 5 do PMDB e 1 do 
---PDT. Porque só comporta em todas as Comissões Mis~ 

tas, um deputado do PDT, porque são 23 deputados que 
formam a bancada do PDT na Câmara. Em outros parti
dos a representação é menor, por isso não conseguimos 
atingir o quociente para trazer os seus representantes nas 
Comissões Mis.tas, qualquer Comissão Mista do Con
gresso Nacional. Então, se vê que nós temos maioria na 
Câmara, mas nós perdemos, somos 4 do PMDB e 7 do 
PDS no· SenadO. -A COffipoSição total portanto é a dife
rença de 2 votos fa varáveis à representação no Governo. 
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De modo que é difícil meus ã.mí&os, aqui, se coriseguir 
aprovação de qualquer matéria, mesmo decreto-lei, mes
mo mensagem presidencial, e mesmo vetos presidenciais. 
Quer dizer, tudo é difícil. 

Ainda ontem nós tivemos uma reunião, aqui, e debate
mos com os técnicos do DIEESE, foi uma reunião muito 
boa, ilustrativa, trouxe elementos notáv_eis e creio que al
guns dos Srs. já tenham recebido, se ttão receberam, não 
sei se a Mesa poderia distribuir o trabalho que o DIEE
SE nos deixou aqui, porque acho que ê de muita impor
tância para os meus prezados_ lideres sindicais. Eu não 
vou chamar de Srs. nem_de V. Ex•s. nem de V. S•s. por
que eu, toda minha luta sempre foi juntO com as lide
ranças sindicais, junto_ com os trabalhadores. E conti
ntiará sendo, enquanto eu estiver nesta Casa. De modo 
que eu vou tratar com maior intimidade os meus amigos. 

Eu gostaria que depois distribuíssem, ao fim da reu
nião, porque agora eu gostaria que prestassem atenção 
ao que eu vou falar. Vou ser breve porque já é tarde. 

O PDT já firmou sua posição, nem precisaria de fir
mar de público a sua posição, como o PMDB também jâ 
firmou_sua posição, nem haveria necessidade de firmar 
de público. Como também tenho certeza, o PT. Agora, 
ao entrar aqui [i um docum__ento, que eu estava ansiosa
mente aguardando, que é o pensamento das lideranças 
sindicais em relação a esse acordo, que vem de ser firma
do do PTB com o Governo. E dizem os lideres sindicais, 
que são os amigos aqui presentes, que as reivindicações 
contidas neste acordo, sugeridas pelo PTB, não estariam 
legitimamente representando o pensamento dos traba
lhadores, através de suas lideranças sindicais. São pontos 
que eu considero frágeis; é muito pouco, ê quase nada, 
ou praticamente nada, meus amigos, em virtude dos 
imensos problemas, e em face do esmagamento a que es
tá esse Congresso sujeito e., as classes assalariadas deste 
País, ante a pressão do_ GOverno. 

De modo que eu considero quase nada, ou nada isso 
também. Porque o principal, meus amigos, ê isso aqui, ê 
a barriga; trabalhador precisa comer. Esses 34% do sa
lário mínimo, 10% a mais de I a 3 salários mfnimos, isso 
não representa absolutamente nada, porque o saláriO 
mínimo, hoje, teria que estar acima de roo mil cruzeiros 
e, não de 34 mil cruzeiros. I:: claro, nós temos qUe marcar 
essa posição. A liderança sindical de todo o País precisa 
se movimentar, se mobilizar, como fez atê agora, como 
estão fazendo os amigos aqui Porque, meus amigos, o 
PTB faz isso aí e, não falou absolutamente, que eu tenha 
lido, nada a respeito da revisãõ do arrocho da lei salarial, 
que é a coisa mais imPortante-para o trabalhador, hoje. 
Além, claro, do problema do sindicalismo, do problema 
da greve que também é muíto importante, de grande im
portância. Mas quem vai dizer que o Governo vai cum
prir a promessa? Eu quero saber como ele vai cumprir 
essa promess-a. Para mim ele disse lá no plenário hoje: 
isso é um coritrato de promessa de compra e venda. Ne
nhum ~;..--ontrato de compra e venda, é um contrato de 
promessa de compra e venda. Sem registro em cartório. 

Era isso que eu estava aguardando. Isso já foi tido da 
tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)- Já foi 
lido hoje da tribuna, pelo Deputado Airton "Soares, que 
leu a comunicação dos senhores líderes sindicais sobre o 
referido acordo. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Porque isso é tão 
importante para nós, porque nós perdemos a maioií<iflã 
Câmara dos Deputados. Na questão do decreto-lei avo
tação ê conjunta, o Deputado se iguala ao Senador nesta 
hora. Então mesmo que o PTB tivesse se mantido junto 
com os demais partidos de Oposição, seria dificil a re
jeição desse decreto-lei, como de todos os outros. Mas é 
importante (falha na fita) dos projetas de lei encãlriinha
dos (falha na fita) mensagem do Senhor Presidente da 
República, que sofre duas fãses. Primeiro a votação" na 
Câmara dos Deputados (falha na fita), Rejeitado pela 
Câmara ele está totalmente rejeitado, nem vai para o Se
nado. O decreto-lei, misturam-se os Deputados e Sena~ 
dores e, o voto é igual, tanto de um como de outro. 
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Mas também quantas proposições na Ordem do Dia. 
Nós fizf!rilos uma reunião agora, hâ IS dias, especial, só 
para lirripar a pauta; 123 projetas de lei. E talvez meus 
amigos, nem saibam, projetas de lei de grande interesse 
dos trabalhadores estão aí. Um atê, que nós votamos an
tes, porque nós tínhamos maioria na Câmara, jâ tinha 
sido aprovado no Senado é o projeto de lei que jã foi à 
sanção presidencial e eu não sei mais o que aconteceu 
com ele, isso já faz quase_ um mês, se nãQ um mês. Elími
nandO o fator idade, de 50 anos, para todo tipo de apo
sentadoria especiaL 

Foi vetado? Quando? Não tivemos conhecimento. 

Sãc projetas dessa ordem que se aprovam aqui, que 
nós estávamos aprovando e. aprovamos apenas com a 
manifestação das lideranças da Oposição. -Mesmo nãs
verificações de votação, por voto de liderança, com o 
voto de deputado a deputado, é claro que nós ganharía
mos, nós venceríamos, nós aprovaríamos. Porque estão 
vindo muitos projetas do Senado para a Câmara de 
grande importância para os trabalhadores. 

Eu fiquei 13-anos fora do Congresso, fui cassado em 
1969, a cada dia que passa estamos aprendendo aqui, 
porque isso está uma confusão que ninguém mais está 
entendendo. Eu não estava conhecendo, até 15 dias 
atrás, 90% dos meus colegas. 

Está dizendo o nobre Deputado Osvaldo de Lirrla Fi
I~o que a"Primeira vai ser o fun-Cionalismo civil, ciue ê PoR 
léffiíco, que vai ter que Ser ·vofadó até o dia 19 deste mês. 
Já [oi encerrada a discussão, agora vai à_ votação esse 
projeto- do funcionalismo público. Também é ouúa ex R 
crescência, outras anomalia .. Vejam as in.NstíçaS que-Co
mete o Governo. Ele deu aumento para o funcionalismo 
civil, 70%, deu aumento para o funcionalismo militar, 
outro Decreto-lei 70% em duas partes, e deu para a ma
giStr-atUra- nacional 70% também. Nós examinamos três 
decretos-leis, e discutimos conjuntamente. Este ano, ele 
baixou outro decreto-lei, repondo os vencimentos do 
funcionalismo militar, quer dizer, do servidor militar. 
Baixou agora, há 15 ou 20 dias atrás, outro decreto-lei, 
repondo para a magistratura nacional. Mas não baixou, 
até agora, nenhum decretaR lei repondo os I 15%, a dife
rença, para o funcionalismo civiL 

Agora, os Deputados falaram dizendo, e eu anotei, 
que a folha de pagamento dos Ministérios Militares pra
ticamente se iguala à folha de pagamento dos 13 Minis
térios civis. Então, o que é que .houve? Ou houve má fé, 
ou houve omissão, voluntária ou involuntária, ou houve 
incompetência ou imprevidência do Governo, em colo
car e prever no Orçamento da República a verba necesR 
sâria a um correto reajustamento do funcionalismo civil. 
E e,stá acontecendo isso com relação aos servidores civis. 

Com relação à posição do PDT, todos comparecerão e 
votarão contra. Quero também dizer aos prezados líde
res, que era meu interesse discorrer aqui sobre a i_nconsti
tucion3.lidade do decreto-lei mas não há necessidade por
que os amiSoS\rão receber, possivelmente, mais elemen
tos a respeito desse assunto. 

O Poder Judiciário ontem, por uma filigrana de natu
reza jurídica, afirmou que em- primeiro lugar a áção não 
era aquela, não era um mandado de segurança: em se
gundo lugar, que a parte não era legítima, porQue quem 
tem que requerer é a pessoa física atingida pelo decreto 
inconstitucional. Mas, mesmo assim, houve uma pessoa 
l'ísica que subscreveu. Houve cuma votação, 3 foram fa
voráveis mas a maioria não o foi. E caiu por unanimid~ 
de a questão do tipo de recursO, o maildaôo de -segu
rança. 

Então, até que se corrija isso, os advogados procurem, 
naturalmente, entrar com outro tipo de remédio, de re
curso, e é claro, atê isso ocorrer já se terá passado quanto 
tempo, quanto prejuízo para o trabalhador. 

E tamb~m queria dizer o seguinte: o PiB, passando 
para o lado do Governo, vai, naturalmente, referendar 
com o Governo, cOm_ O PDS, todos os decretos-leis que 
virão futuramente, e quem sabe, mais arrOchados ainda, 
mais impregnados ainda de injustiças maiores do que 
esse aí e será tranqUilo, sem qualquer dúvida. 

Impetrei dois mandados de segurança em Porto Ale
gre em favor dos aposentados da previdência. Primeiro 
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ganhei a liminar, depois ganhei a segurança, mas como 
se trata de recurso de último grau de jurisdição, eles tive
ram que vir automaticamente para o Tribunal Federal de 
Recursos. Atê hoje, faz mais de um ano, e como veio o 
recurso automátíciõ eles não mandaram cumprir o man
dado, a sentença definitiva. 

Ando procurando os ilustres Ministros que vão dar o 
parecer para questfonar mas-eles se posiciOnam numa Sa
fa, e é mandado de segurança, aquele tipo de recurso que 
tem prioridade. Então, eu, sinceramente, desisti, não te
nho mais esPeranças, porque quanto mais elevado o grau 
de recurso~ __ acredito que mais política seja a decisão. 

_ . QuerQ manif~tar aqui a minha integral solidariedade 
e lhes dizer, que se aqui não estão os demais membros 
_dessa Comissão, pelo menos do PMDB, é porque eles 
ainda estão - aqui nós trabalhamos noite à dentro -
em outras ComiSsões e -estão sabendo que está tudo sen
do taquigrafado e gravado. Se eu não pude vir de outras 
vezes, estou sabendo, através da taquigrafia, e do traba
lho de som que está se operando aqui. Eu vou saber em 
relação a todos os pronunciamentos dos prezados ami
gos que estão aqui, voU saber, vou conhecer na leitura 
das falas de todos. 

Isso ocorre aqui no Congresso porque temos ·~n" Co
missões aqui e temos que comparecer a elas, e peço que 
não levem essa impressão falsa dos nossos trabalhos, 
porque esses cuidados nós temos aqui: da taquigrafia e 

- do aparelhamento de som. 

De minha parte, meus amigos, contem comigo. Estou 
enumerando todos os projetas de lei que nós consegui
mos aprovar aqui, para enviar às entidades sindicais do 
meu Estado, pelo menos, e sugerindo aos demais Depu
tados que façam o mesmo, para que os senhores tenham 
uma idéia do que se faz aqui: Comissões Técnicas. Mui
tas vezes conseguimos convencer e aprovamos nas Co
missões Técnicas. 

Todo projeto apresentado à Câmara é distribufdo à 
ComisSão de Constituição e_ Justiça, todos os projetas 
passam por essa Comissão, depois vai para a Comissão 
de Trabalho e Previdência Social, em relação aos assun
tos pertinentes aos trabalhadores. E se for o caso especí
fico de previdência social, porque envolvem sempre re
cursos a serem envolvidos e previstos para cobertura das 
despesas decorrentes, do beneficio que está sendo criado, 
irá tam-bêri1-para a-Comissão de Finanças. 

Eu sempre fui da Comissão de Legislação e Trabalho, 
da Câmara, e verificava um aspecto; por exemplo, eu sou 
o primeiro autor do projeto do seguro-dese;mprego, n' 
3..._030, de 1961, que foi rejeitado precipitadamente naCo
missão de Finanças. E: por isso que dessa vez eu fiz ques
tãõ e preferi ir para a Comissão de Fin<inças como vicê
pres_idegte, do que _ir para a Comissão de ConStituição e 
Justiça, presidida por um colega do PT. E lá Vou ampa
rar todos os projetas de interesse dos ~rabalhadores. To
dos eu não -pOSso dizer, mas vou controlar, vou exami

-nar, porque- -moitas vezes não dá porque não temos 
maioria em nenhuma dessas ComiSsões. 

Depois de aprovada nas Comissões vai a plenário. Se 
surgir uma emenda de plenário - qualquer Deputado 
pode fazer uma emenda, oferecer uma emenda no pie· 
nário- volta todo o projeto com a emenda para asCo

-inissões, novamente. São niedidas muitas vezes protela
tórias. O próprio Deputado que não deseja aquela medi
da, oferece qualquer emenda, até absurda, para voltar 
tudo para a estaca zero. Daí vem para o Senado Federal. 
No Senado o tratamento é o mesmo; Cõinissões técnicas, 
ida e volta, etc. Se o Senado oferece uma emenda e é 
aprovada essa emenda, o projeto VQ!ta para a Câmara 
dos Deputados para que a Câmara aprecie a emenda do 
Senado e lã então, definitivainente, nunca mais volta 
para o Senado. Lá_rejeita_ouaprova a emenda do_Sena
do, e dali vai, então, a sanção Presidencial. E para sere-
jeitar um veto presidencial há necessidade de 2(3 dos 
membros do Congresso Nacional. h muito difícil rejeitar 
um veto presidencial. 

Então, é muito importante a representação do PTB 
dentro da Câmara dos Deputados. E ficamos, portanto, 
lamentavelmente, sem maioria na Câmara dos Deputa
doS.-
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Bem, meus amigos, era isso que eu desejava falar, 
agradecendo_ a atenção dos senhores e colocando-me 
sempre à disposição dos amigos para qualquer providên
cia que possa surgir ao !Õngo ·da nosso ffiaõ.dato. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Oswaldo Lima Filho)- Srs. 
representantes dos sindicatos.de petróleo do Brasil, que
ro· afirmar que a palavra COD.tinU.a franqueada. Algum 
dos senhores representantes deseja ra.Zer uso da palavra? 

O SR. MAURO COSTA-.:..... Sr. Presidente, somos da 
mesma terra do Floriceno Paixão e reconheço o brilhan
tismo dele na imprevidência social brasileira, e tambêm, 
como Deputado - porque é uma imprevidência social 
realmente- e só queria êOmentar com o Deputado Luiz 
Henrique, que aquela sugestão dada há pouco, acho que 
é muito pertinente, já está Sêndo utllizãdo por nós, agen:
tes sindicais, ao menos por um percentual dos agentes 
sindicais, no sentido de tentarmos mais ou meDos acom
panhar pari-passu a atuação dos parlamentares do nosso 
Estado. 

Acho q~e o Congresso Nacional- a Câmara e o Se
nado- não é um poder maior porque realmente não es
tamos diante de uma democracia ampla e estamos muito 
longe dela e temos que caminhar para lá. 

Fizemos restrições a atiiação de alguns parlamentares 
nl:as também aplaudimos outros, efetivamente. Inclusive, 
só para um pequeno registro; lamentavelmente, no nosso 
Estado, entendemos que dois parlamentares, Deputados 
Federais, não tiverã:m unlã" ação condizente, principal
mente no Decreto-lei da Previdência Social e nós canse-
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guimos fazer uma ampla campanha no Rio Grande do _ 
Sul, mais ou menos 38 sindicatos, e conseguimos. por ê
xito nosso, pos§ivelmente, de não reelegê-los, foi o Para
guassu e Heloi Mendes. 

Estamos aSSlni atentos e vigilantes, diturnamente com _ 
referência -a isso. -

Eu gostaria de agradecer, em meu nome particular e 
aqueles que represento, a atenção dos Srs. e que estamos 
nessa luta também, nós como sindicalistas e os Srs. como 
Parlamentares. Muito obrigado. 

O SR. PRES~DENT.E (Oow~ldo Lima Filho)- Em 
nome da Comissão, do meu colega Presidente, Deputado 
Jorge Uequed, dos demais companheiros aqui presentes 
e outros que por obrigações parlamentares não puderam 
comparecer, desejo agradecer o comparecimento dos 

_ Srs. líderes s_indi_c_aíS-e as eXposições aqui feitas quC mere-
cem o exame e a meditação dos Srs. Congressistas. · 

Eu secundo aqui, e a pó i o, a sugestão feita pelo nobre 
_Deputado Luiz Henrique, de que para a vit~ria, nossa vi
tó~a, do _p~vo_ hrasilei~~ ~ dos traQaihã_dores nessa luta _ 
contra o Decreto-lei n9 2.012, será- muito ·irnpo!tante a -
pressão que os sindicatos possam exercer junto aos srs. 
representantes. 

Eu recordo, aqui, uma frase de um grande estudioso 
da economfã.--dos países subdesenvolvidos, o Professor 
Guna -Mirdal. Pelos idos de 1966, o Professor Mirdal vi
sitoiJ Brasília, e numa conferência pronunciada ele afir~ 
mou o seguinte: Perguntaram-lhe qual seria o -maiÕr 
problema das nações subdesenvolvidas. E ele respondeu 
que o maior problema das nações subdesenvolvidas era a 
corrupção das elites, porque as pessoas que assumiam o 
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poder nesses países passavam a querer desfrutar o nível 
de vida dos grandes milionários dos países desenvolvidos 
e a corrupção se instalava. 

Perguntei, então, ao Professor Mirdal, no seu enten~ 
der, qual era a medida que se poderia tomar contra esse 
tipo de corrupção. E ele me respondeu com a sabedoria 
de sempre: .. Só existe no mundo uma forma de combater 
a corrupção das _elites, essa forma é a pressão das mas
sas." É isso que nós precisamos no Brasil. 

Eu queria ainda, só para concluir, comunicar aos srs. 
representantes, que poderemos fazer chégar a todos esses 
documentos, porque os representantes do PMDB, PDT, 
que participamos da Comissão, estamos convencidos da 
absoluta inconstitucionalidade do Decreto. O_Fresidente 
da República não podia baixar esse decreto. O texto da 
própria Constituiçãõ-que nos foi imposta por uma Junta 
Militar, dispõe quaiS são as matérias sobre as quais o 
Presidente pode baixar decretos~leis, finanças públicas, 
segurança nacional, normas tributárias, criação de car
gos públicos e fixação de vencimentos. Ora, fixação de 
salário da grande ma:ssa dos ~rabalhadores não tem nada 
que ver com nenhum desses dispositivos, a tal ponto quê 
o nosso ilustre companheiro, o Sr. Senador por Minas 
Gerais, Itamar Franco, ofereceu a esta Comissão um traM 
baiho no qual reivindica que o plenário do Congresso 
Naciorliif se recuse a examinar o Decreto e declare que 
ele é inconstitucional. Essa informação julgo importante 
que QS srs. saibam. 

QUeio, em nome de todos, agradecer o trabalho que os 
srs. tiveram se deslocando a Brasflia para nos oferecer os 
subsídios valiosos que fizeram. 

Está encerrada a sessão. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 84• SESSÃO, EM 
6 DE JUNHO DE !983 

l.l -ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - A viso do Ministro Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

- N9 !88/83, encaminhando, 
em atendimento ao Requerimento 
de Informações n~" 543/83, esclare
cimentos do Ministérío da Fazenda 
sobre o Projeto de Lei do Senado 
n"' 192/82, que disciplina a venda 
de ouro do País no mercado inter
nacional, e dá outras providências. 

1.2.2 - Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 
I 14/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz al
terações na CL T. na parte referente 
à contribuição sindical, para deter·· 
minar que a parte que couber a 
cada sindicato seja movimentada 
sem qualquer interferência do Mi
nistério do -Trabalho. 

SUMÁRIO 
-Projeto de Lei do Senado n'? 

l 15/83, de autoria do Sr. Senador 
Martins Filho, que restabelece di
reitos aos servidores militares que 
se encontrem ejou pas-sã.tetn para a 
inatividade. 

1.2.3- Requerimento 

- N~' 686J83, de aut_oria do Sr. 
Senador Henrique Santillo, de con
vocação do Sr. Ministro das· Re
lações Exteriores, Ramiro Saraiva 
Guerreiro, para prestar esclareci
mentos perante o Senado Federal, 
sobre os rumos da política externa 
brasileira. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO- Dívida pública do Esta
do de Goiãs. SolidariCdade a rei
vindicações do funcicina"lismo 
público. 

SENADOR JORGE KALU
ME - Administração do Sr. Gil 
Macieira à frerlte da Caixa Econô
mica Federal. 

SENADOR ALMIR PINTO -
Estudo do Instituto Miguel Cal

mon sobre o aproveitamento do 
São Francisco pata irrigação do 
Semi-árido nordestino. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder -Inauguração da 
Rede Manchete de Televisão. 

SENADOR ITAMAR FRAN
CO - Comui1.icação à -Casa da 
tral]-sferência, para data a ser opor
tunamente anunciada, do compare-. 
ci!Jlento çlo ex-Senador Teotônio 
Vilela, para depoimento, na Co

-missão Mista incumbida do estudo 
da Proposta de Emenda à Consti
tuição n"' 5/83, que dispõe sobre a 
eleição direta para Presidente e 
Vice-Presidente da República. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n"' 
50/83, que autoriza o Governo do 
Estado do Phmí a elevar em Cr$ 
453.256.608,00, o montante de sua 
dívid<~ consolidada. Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

1 
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SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 84~ Sessão 
em 6 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Almir Pinto 

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

Jorge Kalume - Márío Maia - Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Odacir Soares .;_ Aloysio Chaves
Alexandre Costa - José Sarney - Alberto Silva "
Helvidio Nunes -João Lobo-- Almir Pinto- Virgflio 
Távora - Carlos Alberto - Martins Filho - Aderbal 
Jurema- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Louri
val Baptista- Passos Pôrto - J utahy Magalhães- Lo
manto Júnior- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro
Itamar Franco- Henrique Santillo- Mauro Borges
José Frageill- Marcelo Miranda- Octãvio Cardoso. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederã à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO-CHEFE DO GABINETE 
CIVIL DA PRES!Dl':NCIA DA REPÚBLICA 

N9 !88/83, de 3 de junho, encaminhando, em atendi
mento ao Requerimento de Informações nl' 543, de !983, 
de autoria do Senhor Senador Álvaro Dias, esclareci:. 
mentos do Ministério da Fazenda sobre o Projeto de Lei 
do Senado n9 !92, de 1982, que disciplina a venda de 
ouro do País no Mercado Internacional, e dá outras pro
vidências. 

O SR. PRESIDENTE (Moa_cyr Dalla) -0 Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
1~'-Secretãrio. 
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-Projeto de Resolução n"' 
54/83, que autoriza. a _Prefeitura 
Municipal de Monte Alegre de Mi
nas (MG) a contratar operação de 
c ré dito no valor de CrS 
45.847515,36. Aprovado. Ã Comis
são de Re.dação. 

--Projeto de Re.soJução -~"' 
55/83, que autori,za a Prefeitura _ 
Municipal da cidade do Recife _ 
(PE) a elevar em CrS. 
179.960.500,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
Comissão de Redação. 

- Requerimentos n"'s 678 a _680_e 
682, de 1983, de desarquivamento 
das proposições que mencionam. 
Aprovados. 

- Redação Einal do Projetp de 
Resoluçijo n"' 35.!82,-_gue autoriza o 
Governo do Estado de Pernambu
co a contratar operação de cr_éc;l.ito 
no valor de CrS 541.004.400,00. 
Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n~' 97/82, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Além Pa

. raíba, Estado de Mi nas Gerais, a 
contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 3 .356.506,00. Aprova~ 
da. À promulgação. 

- Redação Final do Proj'eto de 
Resolução n~' 118/82, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Pirape
tinga (MG), a cqntratar operação 
de crédito nQ valor de Cr$ 
50.888.600,00. AproVada. À pro
mulgação. 

Sào lidos os seguintes 
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- Redação Final do Projeto de I ,5- DESIGNAÇÃO DA OR-
Res~lução n~> 40/83, que suspende DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
a execução do art. 207 do_ Código SESSÃ(>: ENCERRAMENTO 
Tributário do Município d~ Planai- _ 2 _ORDENS_ D~ SERV.JÇO_ 
to (SP) com a re~ação ~ada pela 
Lei Municipal n~' 41, de 14-de agoS-' 
to de 1977, do mesmo Município. 
Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação Fi~al do Projeto _de 
~esolução nq 4.Y!Ü, que ~UspeJ'!de 
a execução do arC 320 da L"éi n~' 
782/67, do Município de Para
guaçu Paulista no Estado de São 
Paulo. Aprov~_da._3. __ _Er~~-ulgaç~o. 

- -N~~ I,· de 1983, do Sr. Diretor
Geral. (Republicação.) 

N~> 1_, de 1983, do Sr. Diretos_ dª 
S"ecrf:rãria _Administrativa.(Re
Pu~llcaçãO.) ~ 

3-ATAS DE COMISS0ES 

4- MESA DIRETORA 

- _ _s- LIDERES E VICE-
- 1.4- DISCURSOS APÓS A_, LIDERES DE PARTIDOS 

ORDEM DO DIA 

SENADQJl ADEJlBAL JURE
MA- Redução da taxa de juro, 
determinada pelo GovernadOr Ro
berto_ r_vtagã.Ihães, de PÚnar~bUco, 
para pequena e m~dia erÔpresas. 
Críticas ao -excesso de _semáforos 
em Brasília.--

~-SENADOR PASSOS PÓJlTO
"Dia Internacional do Meio Am
biente". Defesa illt profissão de en
genheiro agrônomo. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Influência dos insumos e ju
ros •agrícolas nos preços dos alí
mentos_, 

SENADOR LOURIVAL BAPTI
STA - DeSerivolvim~nto da Cam
panha de V a_cinação contra a Po
liomielite, em Sergipe. 

6-COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

-SUMÁRIO DA ATA DA-
76• SESSÃO 

Realizada em 26-5-83 
(Publicada no DCN 

(Seção II), 
de 27-5-83) 

RETIFICAÇÀO 

Na publicação do Su
mário, feita no DCN de 27-
5-83, pãgina n"' 2007, 3• co
luna, no item 1.2.8 - Re
que-rimento, 

Onde se lê: 
- N' 674/83 .. 
Leia-se: 
- N' 675/83 ... 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 114, DE 1983 
tema de arrecadação de tributos f~erais"e até as caix,as 
econômicas estaduais, em certos casos previst-os em lei. 
Estes, na conformidade -âe instruçô~s -exp-edidas pelo 
Conselho Monetário Nacional, devem centralizar a arre
cadação total na Caixa Econômica Federal,_ à qual repas
sam as importâncias recebidas. E a CEF, de sua parte, 
proVIdencia a manutenção de conta corrente so_b o título 
"Depósitos de Arrecadação de Contribuição Sii1dícal", 
em -nome de cada entidade sindical beneficiada. 

"Introduz alterações na CLT, na parte referente à 
contribuição sindlc_a_l, para determinar que a parte que 
couber a cada sindicato seja movimentada sem qual
quer interferência do MTb." 

O Congresso Nacipn_al decreta: 

Art. ]I' O art. 588, da Cons.olidação das Leis do Tra
balho, passa a vigorar com as seguinfes modificações em 
seu caput e§ !~>: · 

"Art. 588. A Caixa Económica Federal mante
rá conta_corrç_nte intitulada "Depósitos de Arreca
dação de Co_o1ribuição Sindical", em nome de cada 
uma das entidades sindicais beneficiadas. 

§ 1~>- Os saques na conta corrente referida no 
"caput" deste artigo far-se-ão mediante ordem ban
câria ou cheque com as assinaturas conjuntas do 
presidente e do tesoureiro da entidade_ sindical, que 
apresentará, quando solicitado, a publicação no 
Diário Oficial, do Estado ou da União ~nforme o 
caso, da ata de posse da diretoria respectiva. · 

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Pelo mecanismo vigorante de arrec~dação da contri
buição sindical (art. 58-6 e-seguintes, CL T), o seu rec-olhi
mento cabe à Cai_x-ª _ _E_c;_o_oômica Federal, ao Banco do 
Brasil, aos estabelecimentos bancários integrantes do sis-

Todavia, a movimentação dessas contas bancárias, em 
_nome dos Sindicatos, é que sofre algumas restrições ou 

pressões de parte do Ministêrio do Trabalho, em virtude 
de a esse competir, estranhamente, mas na forma do dis-

-posto no art. 588, "caput", parte final, fazer comuni
cações referentes à vida administrativa das entidades. 

Isto é o que pretende o projeto evitar, com vistas à 
maior liberdade das entidades sindicais qUe, de resto, já 
estão sujeitas, também pela lei, a rigoroso sistema de 
prestação de contas._ 

A idéia ora transformada em projeto partiu do presi
dente do Sindicato Rural do Rio de Janeiro, Sr. Juvenal 
da Silva Azevedo. 

Sala das Sessões,.:6 de junho de 1983. - Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.452, DE l' DE MAIO DE 1943 

Art. 588. A Caixa Económica Federal manterâ con
ta corrente intitulada "Depósitos da Arrecadação da 
Contribuição Sindical", em nome de_cada uma das enti
dades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do 
Trabalho cientificá-la das ocorrências -pertinentes à vida 
administrativa dessas entidades. 
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§ l~> Os saques na conta corrente referida no caput 
deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou che
que com as assinaturas conjuntas do presidente e do te
soJJreíro da entidade sindical. 

( Ãs Comissões de ConstituiÇão é Justiça, de Legis
lacào Social e de Serviço Público Civil,) 

PROJETQDE ~LEJ DO SENADO N' 115, DE 1983 

Restabelece direitos aos servidores militares que se 
encontrem ejou passarem para a inatividade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I Q O militar ao ser transferido para a reserva ou 
reformado, será promovido ao posto· ou graduação ime
diato, com os proventos Integrais deste último posto ou 
graduação, desde que conte no mínimo, 30--ãnos de efeti
vo serviço, e, se oficial, possua curso ou concu_rso que o 
habilite para o acesso e exista, na hierarquia militar, pos
to superior ao seu, mesmo de outro Corpo, Quadro, 
Arma ou Serviço. 
* 111 Se ocupante do último posto da hierarquia mili

tar de sua força, em tempo de paz, o oftcial terá os pro
ventos calculados tomando-se por base e soldo do seu 
próprio posto, acrescidos de percentual fixado em legis
lação específica. 

§ 2~> Os Suboficiais e Subtenentes quando transferi
dos para a reserva ou reformados, serão promovidos ao 
posto de Segundo-Tenente. 

Art. 2~> Ao militares amparados por qualquer das 
lei~; n~' 288, de 8 de junho de 1948; 616, de 2 de fevereiro 
de 1949 e 1.!56, de 12 de julho de 1950, é assegurado o 
direito a promoção nelas prevista, sem prejuizo do be
neficio estabelecido no artigo anterior, não podendo en
tretanto, terem mais de dois graus hierárquicos acima do 
que ocupava por ocasião de sua reforma ou de sua trans
ferência para a reserva. 

Art. 3~> As promoções previstas nesta lei são extensi
vas aos militares que passarem para a inatividade na vi
gência da Lei o<? 4.902, de 16 de dezembro de 1965 e da 
'Lei n<? 6.880, de 9 de dezembro de 1980 e que percebem 
proventos de posto ou graduação superior ao que pos
suiam na ativa. 

ArL 4~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Sensiveis ao reclamo dos servidores militares, cabe
nos no desempenho de mandato popular, apresentar este 
Projeto de Lei restabelecendo a esses servidores direitos 
anteriormente consagrados na Lei n~' 2.370, de 9 de de

-zembro de 1954 e nas leis especiais n~>s 288, de 8 de julho 
de 1948, 616, de 2 de fevereiro de 1.949 e 1.156, de 12 de 
julho de 1950, cuja revogação causou-lhes graves prejuí-
zos. . . 

A promoção à graduação ou ao posto imediato, aos 
militares que passaram para a inatiVidade, após a Lei n~> 
4.902, de 16 de dezembro de 1965, é uma medida de jus
tiça, pois, esses militares foram prejudicados em relação 

-- a-seus colegas de iguais condições que,-transferidos para 
a reserva ou reformados antes de 10 de outubro de 1966, 
tinham por direito essa promoção que se pretende __ re!l
taurar. 

A retirada da promoção à graduação ou ao posto ime
diato desses servidores, trouxe aos mesmos grande pre
juízo social, pois são discriminados na convivência com 
seus ex-colegas que, na ativa, com prerrogativas e direi
tO~ idêriticOS, eiribora Seus-iguais passaram a outro nlvel 
hierárquiCo depois de reformados ou transferidos para ã 
reserva, Verifica-se que o Poder Judiciário reconhece o 
direito a essas promoções, conforme se denota em vários 
decretos federais que a este anexamos. 

Este PrOjeto de Lei não acarreta por outro lado, au
mento de despesa pois, os servidores a serem beneficia
do& com as promoções jâ percebem os proventos da gra
duação ou posto imediato ao que possuíam na ati v a e os 
que se encontram em atividade é norma legal terem seus 
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proventos majorados quando de suas passagens para a 
inatividade. (Anexo D -Lei n'i' 6.880. de 9 de dezembro 
de !980, atual Estatuto dos Militares.) 

Por todo o exposto, não deve o governo empenhado 
na abertura políticã e social que se-processa no Pafs, cOfl
tinuar negando reivindicaÇão tão justa de pessoas que 
dedicam integralmente sua vida ao serviço da Pátria. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1983. -Martins Filho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 288, DE 8 DE JUNHO DE 1948 

Concede vantagens a militares e civis que partici
param de operações de guerra. 

O Presidente da RepúbliCa: 
Faço saber que o Congresso decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. J9 O oficial das Forças Armadas que serviu no 
teatro de operações da Itália, ou tenha cumprido missões 
de patrulhamento de guerra em qualquer outro teatro de 
operações, definidas pelo Minisiério respectiVo quand_Õ __ 
transferido para a reserva remunerada, ou reformado, 
será previãmente promovido- ao posto imediato, com os 
respectivos vencimentos íntegrais. ~-

Art. 2~> Os subtenentes, suboficiais e sargentos dã 
FEB, FAB e_ Marinha de Guerra, que preencherem as 
condições exig"íáilS Ílo artigO-I~>, gOzarão das mesmas 
vantagens concedidas aos oficiais. 

Parágrafo úniCo. -Os sa_rgentos que possuírem cursÕ 
de comandante de pelotão, seeção ou equivalente, quan
do transferidos para a reserva ou reformados, serão pro
movidos ao posto de segundo tenente, com os vencimen
tos integrais deste. 

Art. Jl' Os militares que já tenham sido transferidos 
para a reserva remunerada. ou reformados, gozarão des
tas vantagens, desde que satisfaçam as exigências dos ar-
tigos anteriOres. -

Art. _49 Os militares, inclusive os convocados, inca
pacitados fisicamente para O Serviço, erit- conSeqUênCia 
de ferimentos recebidos, ou de moléstias adquiridas no 
teatro de operações _da última guerra, se"rão -proinovidos 
ao posto imediato ao que tinham quando recebe"raril os 
ferimentos ou adquiriram a moléstia, e iCfol-inados corri 
os vencimentos da última promoção, na forma esta:tuída 
pelo Decreto-lei nl' 8.795, de 1946. 

Art. 5~' Os funcíonários públicos feder8.is, "estaduais, 
municipais, de entidades autárquicas ou de sociedades de 
economia mistã, que tenham participad-O das retei-idas 
operações de guerra, ao se aposentarem, gozarão das 
vantagens estabelecidas na presente Lei. 

Art. 611 Idênticas vantagens s_erão concedidas aos ci~ 
vis e militares que foram incorpOrados na Missão Médi
ca que O Brasil enviou à França, em caiáter militar, na 
guerra de l914f1918, com direito a recebf:r os vencimen~ 
tos correspondentes ao posto da promoção, conferida 
por esta Lei, somente a partir da sua vigência. 

Art. 71' Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1948, I'J71' da Indepen

dência e 60~' da República.-.:....: -EURICO G. i>UTRA -
Aldroaldo Mesquita da Costa - Sylvio de NOronha -
Canrobert P. da Costa --Raul Fernandes - Corrêa e 
Castro - Clovis Pestana - D~uúel de Carvalho - Cle
mente Mariani - Morvan Figueiredo - Armando Trom
powsky. 

(Diiirio Ofidal de IS de junho de 1948. Pág. n• 8.845) 
NOta: Alterado pela Lei n• 616, de 2-2-1949. 

LEI N• 616, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1949 

Altera os artigos 111 e 6~> da Lei n~' 288, de 8 de-ju
nho de 1948, que concede vantagens a militares e tivis 
que participaram de_ operações de guerra. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. Jl' Os artigos Jl' e 69, da Lei n'i' 288, de 8 de ju

nho de 1948, passam a ter esta redação; 

''Art. I'~' O oficíal das Forças Armadas, que 
serviu no teatro de guerra da ltátia, ou tenha cum
prido missões de patrulhamento, vigilância e segu~ 
rança do Htoral, e operações de guerra e de obser-

- vaçôes em qualquer outro teatro de operações defi~ 
nidas Pelo Ministério respectivo, inclusive nas ilhas 
de Trindade, Fernando de Noronha e nos navios da 
Marinha de Guerra, que defendiam portos nacio

_nais em zonas d_e_ OJ?erações de guerra, quando 
transferido para a reserva remunerada, ou reforma
do, será prcviam_e_n~e promovido ao postÕ imediato, 
Cbm os respectivos vericiinentos integfais: 

Art. 6~' Idênticas- vantagens Serão concedidas 
aos civis e militares componentes da Missão Médica 
que o Brasil enviou à França, em caráter militar, na 
guerra de 1914 a 1918, assim também aos oficiais, 
suboficiais, _subtenentes e sargentos das Forças Ar
mad~ _que naquela luta_ mundial .tomaram parte, 

. em missões de patrulhamento e operações de gueira 
dentro ou fora do país, e nas ilhas de Fernando de 
Noronha e Trindade,_ com direito a receber os venci
mentos correspond~ntes ao posto de promoção con
ferida por esta Lei somente a partir de sua vigên
ci<!_," 

Art. 2~' Revogam-se as disposições em contráriO. 
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de l949, 128~> da Inde

pendência e 61~> di Re"públlca.- EURICO G. OUTRA 
- Sylvio de Noronha - Canrobert P. da Costa - Ar
mando Trompowsky. 

(Do D.O de 19--2-1949) 

LEI N• 1.156, DE 12 DE JULHO DE 1950 

_p~sRõe sobre~ concessão de vantagens a militares 
e civis que participaram de operações de guerra. 

O Presidente da -República: 
Faço sab~r que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciollo a seguinte Lei: -
Art. 1\"_ -São amparados pela Lei nl' 616, _c;ie 2 de feve

-reíro de !948, todos os militar-es que prestar"ãm Serviço 
na zona detfiiid.i pdo-art. 11', dO decreto n"' 10.490·-A;de 
25 de setembro ôe 1942. 

Parágrafo único. Ficam tamb~ reconheci~os os di-
reitos dos militares já falecidê>S~- · -
- Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua: 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 12 deju1ho de 1950, 129~" da Indepen

dência e 629 da Repúbtica. - EURICO G. OUTRA -
Canrobert P.da Costa- Sylvio de Noronha- Armando 
Trompowsky. 

(D.O de JB-7-195.0.) 
LEI N• 4.902, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1965 

Dispõe sobre a inathidade dos militares da Mari
." ·ilha, da Ae-rõiuiutica-e -do EXército. 

O Presid6nte da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu, 

Sanciono a seguinte Lei: 

T!TULO I 

D~sposições Gerais-

Art. ]9 A presente Lei define e regula a situação de 
inativid<iâe dos militares da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica. 
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Parágrafo únicO. !natiVidade, para os efeitos desta 
Lei, é o estado ou a situação do militar afastado tempo
rária· ou definitivamente do serviço d:is respectivas
forças. 

•. ·-· ............ " ·-·. ~-"' •• --~ ,... . . • . . • • . • • • . • • .... • • ..• =---

_ -1-r_t. 56. _ Não hav-i!i-ã ·prOmoÇãO do militar por oca~ 
sião da transferência para-a Reserva Remunerada, salvo 
quanto ao oficial do Quadro dÕ Magistério Militar, cuja 
transferência para a Reserva, por ingresso no referido 
Quadro, é regulada em lei especial. 

Art. 57. Não haverá promoção do militar por oca
sião da reforma. 

·······'"·····~-·~··"~·············: ... ,..-.: ... 

TITULO V 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 59. Ao militar beaeficiado por uma ou mais das 
seguintes leis:238, de 8 de junho de l948; 616, de2 de fe
vereiro de 1949~ 1.156, de 12 de julho de 1950, a 1.267, de 
9 de dezembro de 1950, e que, em virtude do disposto 
nos artigos· 56 e 57 anteriores, não mais usufruirá as pro
moções previstas nessas leis, ficam assegurados, por oca
sião da transferência para a Reserva ou da reforma, os 
proventos relativos ao posto ou graduação a que seria 
promOvido em decorrência da aplicação das referidas 
leis. 

Parágrafo único~- Os proventos assegurados neste ar
tigo não poderão exceder, em nenhum caso, os que cabe
riam· a:o ·militãr, se fOsSe ele" pfomovido- até dois postos 
acima do que tinha por ocasião do prOcessamento de sua 
transferência para a reserva ou reforma, incluindo-se 
nesta limitação a aplicação das disposições -dos artigos 
31, 5_1, 52 e _51 desta Lei. 

Art. 60. Fica assegurado ao militar que na data de IO 
de outubro de 1966 contar 20 (vinte) ou mais anos de efe
tivo Serviço o direito a transferência, a pedido, ·par"a a 
Reserva Remunerada a partir da data em que completar 
~5 (vinte e_ cinco) ano~de efetivo serviço. 

-ArL 61. Os dispositivos desta Lei não se aplicarão 
aos capeiães miÜt.ares, que ficarão sujeitos a legislação 
especial. 

ArL 62 VETADO. 

Art. 63 Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
Ucação, salvo quanto aos seguintes dispositivos, que en
trarão em vigor a I O de outubro de 1966:-

- n~ I da letra g do artigo 14; 
-letra h do artigo 14; 
- idade-lirilite para Coronel e Capitão-de-Mar-e-

Guerra, de que trata o inciso I do artigo 15; 
-artigos 51, 52, 53, 56, 57 e 59. 

Parágrafo único. Até a entrada em vigor dos disposi
tivo-s citados neste artigo, permanecerão em vigor as dis
posições correspondentes estaQelecidas na Lei número 
2.370, de 9 de dCzembro de J954, e nas ieis referidas no 
artigo 59. 

Brasília, 17 de dezembro de 1965; 1441' da Independên
cia e 77~' da República. - H. CASTELLO BRANCO -
Paulo Bosísio - Arthur da Costa e Silva - Eduardo Go
mes. 
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LEI N' 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 

D~spõe sobre o Estatuto dos Militares. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu, 
sanciono a S!!guint~ Lei: 

ESTATUTO DOS MILITARES 

TITULO I 

Generalidades 

CAPITULO I 

D~sposições Preliminares 

Art. f9 O presente Estatuto regula a situação, obri
gações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros 
das Forças Armadas. 

TITULO lll 

Dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares 

CAPITULO I 

Dos Direitos 

Seçilio I - Enumeração 

Art. 50~ São díreitos dos militares: 

§ }9 A percepção da remuneração correspondente 
ao grau hierárquiCo superior ou ní.elhor!a da mesma, a 
que se refere o item II deste artigo, obedecerá às seguin
tes condições: 

a) O oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de ser
viço, após -o ingresso na inatividade, terá seus proventos 
calculados sobre o soldo correspondente ao posto ime
diato, se em sua Força existir, em tempo de paz, posto 
superior ao seu, mesmo que de outro Corpo. Qu-adro. 
Arma ou Serviço, se ocupante do último posto da hierar
qUia militar de sua Força, em tempo de paz, o oficial terá 
os proventos calculados tomando-s~ por base o soldo de 
seu próprio posto, acreScido de percentual fixado em le
gislação específica; 

b) os subtenentes e suboficiais, qUando transferidos 
para a inativldade, terão os proventos calculados sobre o 
soldo correspondente ao posto de segundo-tenente, des
de que contém mais de 30 (trinta) anos de seryiç_o; _e _ 

c) as deinais praças que contém mais de 30 (trinta) 
anos de serviço, ao serem transferidas para a inatlvidade, 
terão os proventos calculados sobre o soldo correspon
dente à graduacão imediatamente ~uperior. 

Art. 62. Não haverá promoção de militar por oca
sÚío de sua transfe_r_ên~ia para a reserva remunerada ou 
reforma. 

TITULO V 

D~sposições Gerais, Transitórias e Finais 

Art. 149. A transferência para a reserva remUnerada 
ou a reforma não jsentam o militar da indeniza_ção dos 
prejuízos causados à Fã:ienda Nacional ou a terceiros; 
nem do pagamento das pensões _decorrentes de setença 
judicial. 

Art. 150. A Assistência Religiosa às fol-ças Annadas 
é regulada por lei específica. 

Art. 151. t vedado o uso por organização civil de de
signações que possam sugerir sua vinculação às forças 
Armadas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Parãgrafo único. Execetua"m-se das prescriÇões deste 
artigo as associações, clubes, círculo.s e outras organi
zações que congreguem membros das Forças Armadas e 
que se d~qnem, exc\usívamente, a promover intercâm
bio social e assistencial entre os rllilitares e suas famílias e 
entre essas a sociedade civil. 

:.- Art. -152. Ao -milita-r arriparado por uma ou mais das 
Leis n~"s 288, de 8 de junho de 1948, 616, de 2 de fevereiro 
a.e 194-9, 1.156, de 12 de julho de 1950,e 1.267, de9 de 
dezembro de 1950, e que em virtude do disposto no arti
go 62 desta Lei não mais usufruirá as pro"mOções previs
tas naquelas leis, fica assegurada, por ocasião da transfe
rência para a reserva ou da reforma, a remuneração da 
(natividade relativa ao posto ou graduação a que seria 
promovido em decorrência da aplicação das referidas 
leis. 

Parágrafo único. A remuneração de inatividade as
segurada neste artigo ~ão poderá exceder, em nenhum 
caso, a que caberia ao militar, se fosse ele promovido até 
2 (dojs) graus hierárquicos acima daquele que tiver por 
ocasião do processamento de sua transferência para are
serva ou reforma, incluindo-se nesta limitação a apli
cação do __ di_sposto no§ l~" do artigo 50 e no artigo I lO e 
seu § li' 

Art. 153. Na passagem para a reserva remunerada, 
_aos militares obrigados ao vôo serão computados os 
acréscimos de tempo de efetivo serviço decorrentes daS 
horas de vôo_ realizadas até 20 de outubro de 1946, na 
forma da legislação então Vigente. 

ArL 154: Os militares da Aeronáutica que, por enfer
midade, acidente ou_ deficiência psicofisiológica, verifica
da em inspeção de saúde, na forma regulamentar, forem 
considerados definitivamente -incapacitados para o 
exercício de ativid3.de _aérea, exigida pelos regulame-ntos 
especfficos, só passarão à in_atividade se_essa incapacida
de o for tam~ém para todo o serviço militar. 

Parágrafo único. A regulamentação própria da Ae
ronáutica estabelece a situação do pessoal enquadrado 
neste artigo. 

Art. 155. Aos Cabos que, na data da vigência desta 
Lei, tenham adquirido estabilidade será permitido per
mane_cer no serviço ativo, eni carâter exeepcíonal, de 
acordo com o interesse da respectiva Força Singular, até 

_completarem 50 (cinqüenta) anos de idade, ressalvadas 
Outras disposições legais. 

Art. ~56. Enquanto não entrar em vigor nova Lei de 
Pensões- Militares, considerar-se-ão Vig-éntes-os ·aragos 
76 a 78 da Lei n~" 5.774, de 23 de dezembro de 1971. 

Art. 157. As disposições deste Estatuto não retroa
gem para alcançar situações definidas anteriormente a 
data de sua vigência. 

Art. 158. Após a vigência do presente Estatuto serão 
a ele ajustadas todas as disposições legais e regulamenta
res que com ele tenham ou venham a ter permanência. 

Art. 159. O presente Estatuto entrará em vigor a par
fii"-de I<:> de janeiro de 1981, salvo quanto ao disposto no 
item lV_dÇ) artigo 98,_que terá v!gência 1 (l:'m) ano após a 
data da- publicação desta Lei.' _ ' ' 

Parágrafo único. Até a entrada com vigor nO dispos
to no item IV do artigo 98, permanecerão em: vigor as 
disposições constantes dos itens IV e V do artigo _102 da 
Lei n~> 5.774, de 23 de dezembro de 1971. 

Art. 160. Ressalvado o disposfo no artigo 156 e no 
pãrágrafo único do artigo anterior, ficam reVogadas a 
Lei n<:> 5.774, de 23 de dezembro de 1971, e demais dispo-
sições em Cont(ári_o. _ __ _ 

Brasília, 9 de dezembro de 1980; 1591' da In9.ependên
cia e 921> da República. -JOÃO FIGUEIRED_Ç>- Ma
ximiano Fonseca- Emani Ayros da Silva- Déllo Jar
dim· de Mattos - José Ferraz da Rocha. 

Junho de 1983 

LEI N•2.379, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1954 

Regula a inatividade dos militares 

O Presidente da República: 

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

TITULO I 
Disposições Gerais 

Art. l~> Define e regula a presente lei a situação de 
]natividade dos militares do Exercito, da Marinha e da 
Aeronáutica. 

Parágrafo único. I natividade, para os efeitos desta lei, 
é o estado a situação do militar afastado tem pararia ou 
definitivamente do- serviÇo ativo da respectiVa força, 

Art. 51 Os suboficiais e subtenentes, quando trans
feridos para a reserva·, serão promovidos ao posto de 2~>
tenente, desde que tenham mais de 25 (vinte e cinco) 
anos de efetfvO Serviço. 

§li' Serão promovidos também ao posto de 29-
tenente quando transferidos para a reserva os primeiros 
sargentos de qualquer das forças armadas se tiverem 
mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço e_ curso 
que os habilitem ao exercicio das funções daquele posto. 

§2~> As mais praças, que contem mais de 25 (vinte e 
cinco) anos de efetivo serviço, ao serem transferidos para 
a reserva, serão promovidas à graduação -íriiediata. 

Art. 52 Fica assegurado aos sargentos ajudantes 
ainda existentes no Exêrcito, todo e qualquer direito 
concedido por legislação anterior. 

Art. 53 Ficam asseguradas às praças que, na data da 
vigência do Decreto-lei n~" 9.698, de 2 de setembro de-
1946, já tenham preenchido as condições necessarias à 
passagem para a reserva, a pedido as honras, vencimen
tos e vantagens concedidos pelo art. 32-da Lei de !nativi
dade dos Militares a que se refere o Decreto-lei n9 197 de 
22 de janeiro de 1938. ' 

Art 54 O_oficial que contar mais de 35 (trinta e cin
co) anos de efetivo serviço, após o ingresso na inativida
de: 

I- Será promovido ao põsto imediato, se possuir o 
curso que o habilite para o acesso. 
II - Terá os proventos correspondentes ao posto ime
diato, com din!ito a·a -montepio e com as vantagem que 
lhe competirem de acordo com o Código de Vencimen
tOs e Vantagens dos Militares se não possuir o curso que
o habilite ao acesso. -
III-- Terá os proventos aumentados de '20% (vinte 
por centos) e vantagens de referido Código, se ocupante 
último pôs"to a hierarquia militar, em tempo de paz. 

Parágrafo ~nico. Os Oficiais transferidos para a inati
vidade, na forma das letras c e j do art. 14 terão direito 
aos vencimentos integrais ao seu posto (soldo e gratifi
cação), acrescidos da vantagens que competirem, de 
acôrdo com o código de Vencimentos e Vantagens dos 
Militares. Se contarem mais de 30 (frinta) anos de efetivo 
serviço terão as vantagens do item II deste artigo. 

Art. 55 Serão promovidos no posto imediato, a con
tar da data da publicação desta lei, os primeiros tenentes 
professores ao Quadro de Professores do Ensino Ele
mentar da Marinha, que focam transferidos para a reser
va remunerada ou reformados com 30 (trinta) ou mais' 
anos de serviço antes do Decreto-lei n9 5.901 de 19 de no
vembro de 1943. 

Art. 56 (vetado). 
Ai't. 57 Us OfiCiais da reserva remunerada, ou refor

mados, aos quais, por motivos de relevantes seviços pres
tadoS ao Pã.fs e em virtude de expressa disposição de lei. 
Hoje sido outorgada carta patente das honras do posto 
imediatruiien1e superior nele serão considerados efetiva
dos, decorridos 4 (quatro) anos dessa outorga. 

Art. 58 As promoções para a inatividade previstas 
nesta lei serão concedidas sem prejuizo de outra assegu
rada por lei especial, respeitado o limite do artigo seguin· 
te. 
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Art. 59 Em nenhum caso poderá o militar (veta-_ 
do)( ... ) atingir mais de dois postos acima do que tiver na 
ativa (vetado)( ... ) bem como auferir proventos superio
res aos do segundo posto. 

...... ,,, ...........• ' ....... -.•. -.~-- ......... -..... -;, . .:: .. -. 
Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação, salvo. 
I) No Exército: 
a) quanto ao disposto nas letras a e b dO art. 14 a e b 

do art. 17 (6) meses após a pubticáção desta lei; 
b) quanto ao diposto na letra o do art. 17- 1 hum 

ano após a publicação desta lei; 
c) quanto ao disposto nas letras de e do art. 17-3 

(três) anos após a publicação desta lei. 
2) Na Marinha: 

Quanto a-o disposto no art. 17 à proporção que forem 
preenchidas em cada posto, dos diversas corpõs a alilill
ciar as vagas preenchidas em extinção da Lei n9 I .531-A 
de 29 de dezembro de 1951. 

3) No Exêrcito, na Marinha e na Ãer~~-âutica: 
Quanto ao disposto no parágrafo" único do art. IS--

3 (três) anos após a publicação destá 1i:L 

Art. 61 Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro 5 de dezembro de 1934: 1339 da Inde

pendência 66' -da R.epúbiiCa --Joio Cul Filho. - Ed~ 
mundo Godão Amerim do Vale - Henrique Lui% -
Eduardo Gomes. 

Às Comissões de Constituição--e Justiça, de- Segu
rança Nacional e de Finanças) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que' vai ser lido pelo Sr. 
!~>-Secretário. -

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 686, DE 1983 

"Convoca o Senhor Ministro das Relações Exte-. 
riores, Ramiro Saraiva Guerreiro, para prestar escla~ 
reclmentos perante o Senado Federal, sobre os rumos 
da política externa brasileira." 

Senhor Presidente, 

Considerando a gravidade da situação econômica do 
nosso País e suas implicações na conduta da polítiCa ex
terna; · - -

Consíderand-0 que as normas ditadas pelo FMI estão a 
ameaçar constantemente a nossa soberania tanto interna 
quanto externa; 

Considerando que o Brasil necessita manter intocável 
a sua atual política intefnaciona.l que mantêln laços es
treitos de soiidã.riedade, cooperação e relacionamento 
polftico e económico c_om os países do Terceiro Mu!]do; 

Considerando que a nossa dependência, mantida pelos 
países desenvolvidos só será quebrada a partir da apli
cação de uma política indipindente, voltada para a defe
sa de nossos produtos no mercatlo internacional e pelo 
incentivo à criação de uma tecnologia nacional; 

Considerando que o caminho para se chegar a esta 
política cO-nS-iste na união áo Brasil com todos os povos 
do Terceiro Mundo, visando, sobretudo, o estabeleci
mento de uma nova Ordem Económica Internacional; 

Considerando que temos o dever de preservar, junta
mente com outros paises da Amêrica Latina que defen
dem os mesmos princípios, a autodeterminação do noSso 
Continente e a não ingerência em seus assuntos por parte 
de qualquer nação estrangeira; 

Considerando, finalmente, todas as pressões exercidas 
pelos Estados Unidos; principalmente no sub
Continente, no sentido de que abaridonemos as posições 
assumidas em relação à crise na A-mêrica Central, preci
samos nos certificar de que o Governo brasileiro não 
aceitará substituir a uniãõ coin o Terceiro Mundo~ be_p~ 
fica para nós, pelo retorno a um .. alinhamento automáti-

co" ou .. afinidade" com os americanos, totalmente noci
va ao nosso futuro e ao_futuro de toda a AmêriCa Latina. 

Nesse sentido, nos termos do que dispõe o art. 38 da 
Constituição Federal, combinado com o art. 418, inciso J 

~-do Regimento Interno do Senado _Federal, requeiro _ac;:t 
·prenário, O Comparecimento do SenhOr Ministro das Re
lações Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, para-_pres-

~ ta r esclarecimentos, penulte _o S~nil.âO Federal, sobre_ o_s 
-rumos da po11tica externa hrasileira face a grave crise 
econômica que atravessamos. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1983.- Henrique San~ 
tillo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Qalla) - O requeri
mento qtie vem d~ ser lido será publicado e posterior
mente incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 
279, 11, c n99, do Regimento Interno. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao n~bre Sr. Senadori:Ienrique 

Santillo. 

- O SR. HENRIQUESANTJLLO (PMDB- GQ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)

-sr. Presidente e Srs~ Senadores; 
besej.íi.ria, ·nesta- tarde, fazer breves considerações a 

reSPCito de Um assunto que está tocando muito·de Perto 
os iiiteresses da POPulação do Estado que eu represento 
no Senado Federal, o Estado de Goiás. 

fartamente a imprensa tem publicado a situação ex
tremamente deplorável encontrada pelo atual Governa
dor de G-oiâs, situação essa que, evidentemente, vem se 
prolongando nos últimos meses, já que sua profundidade 
é de tal ordem que mais que alguns meses serão neces
sários para que as coisas voltem aos seus devidos lugares. 

Não _tenciono, nesta tarde·, dissertar sobre essa si
_t:uação, mas apenas abordar um dos fatos a ela relacio
nado. 

Disse que a situação econômico-financeira da Admi
riisüaÇão Pública do Estado de Goiás é extremamente 
deplorável: para um Estado cuja receita prevista para 
1983 não ultrapassa a casa dos 160 bilhões de cruzeiros, 
o total de dívidas flutuantes ou consolidadas, externas e 
internas, ãscende à casa dos 429 bilhões, 74 milhões, 588 
mil e 715 cruzeiros, ou seja, quase três orçamentos esta
duais- desse total, quase 150 bilhões de dívidas venci
das, sobre as quais correm juros e correção monetária. 

A díVida externa da_ Administração Pública estadual é 
também extremamente elevada, e tendo sido realizada 
muito alêm da capacidade de endividam_ento da adminis
tração pública, a partir do ano passado, o governo esta
.dual não pôde mais cumprir os seus compromissos de 
pagamento de amortização das várias parcelas mensais 
ou trimestrais. Conio são dívidas avalizadias ou -pelo
Banco do Brasil ou pelo Banco Central, a partir de se
tembro de 1982, algumas começaram a ser pagas pelo 
Banco do Brasil e outras pelo Banco Central. De acordo 
com o Aviso do MinistériO da Fazenda", ·de n9 588, as 
contas de transferências de recursos institucionais da 
Administração Federal, para a Administração Estadual 
passaram a ser bloqueadas, para que os cofres públicos 
federais, avalistas do processo, passassem a se ressarcir. 
Com istO, passaram a ser bloqueadas todas as contas do 
Estado de Goiás, incluindo o Fundo de Participação dos 
Estados, o Fundo Rodo~iário Nacional e outras contas 
- pior que isso! - inclusive a conta do chamado 
salário-educação, recursos esses destinados especifica
mente à contrapartida do Estado na merenda escolar, na 
manutenção dos próprios da Secretariã: de Educação, C 
outras despesas tendentes ao aperfeiçoamento e 1s pes

~IJE-_isa~ ao nível educacional. 

- São recursos, portanto, de finalid<~:de específica·, esta
belecida erU lei própria, mais propriamente a Lei n9 

-=-4.440, regUlamentada através do Decreto n9 87.043, de 
23 de março· de 1982. 

.O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senad_or Henrique 
Santillo, V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço o aparte dé 
V. Ex' 
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O Sr. Aloysio Chaves - Desejaria um escfarec(merilo 
de V. Ex~ para anotar as referências que estâ fazendo. 
PerguntO a V. Ex' se o bloqueio do salário-educação 
prende-se à quota federal ou à quota estadual? O salário
edvGação, de acorçio com a lei, que é de 1975_, à épocú:m 
qll; era Ministro ·da Educação o eminente homem públi
cO e político: ex-Governador do Paranâ, Sr. Ney Braga, 
divide-se em duas partes, como V. Ex• sabe: 2/3 da quo
ia ê estadual, e ê repassada diretamente para todos os Es
tados pelos critérios fixados em lei; 1 (3 ê a quota federal, 
que a União não é obrigada a aplicar em todos os Esta
dos, mediante um rateio. A União poderá aplicar em 
Goiás, no Pará, na Amazônia, no Nordeste, se julgares
ses Estados mais carentes em matêria de recursos. A 
quota federal poderá ser aplicada em dois programas: 
um, em apoio ao sistema estadual, mediante convênio 
com a Secretaria de Educação <!o Estado, aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educãção e, segundo, em progra
mas especiais a- cargo do Ministério da Educação, direta
mente. Então, m_~u esclarecimento ... 

O SR. HE~RIQUE SANTILLO- V. Ex• quer o es· 
darecimento: se se trata da parte dos recursos do salário
educação federais ou estaduais. 

O Sr. Aloys~o C~~es - Sim. Se 2/3 é da qucita--ci.o 
salário-educação estadual ou se é a parte da quota fede
raL 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -São justamente os 
recursos eStaduais que apenas transitam - este é o ter
mo empregado na lei federal - apenas transitam pelo 
Tesouro Federal. Sà9 os recursos do Estado realmente. 
Estão sendo retidos, estão sendo bloqueados. Só no ano 

-passado .. 
O Sr. Aloysio Chaves- Vinculados a algum emprésti

mo o salário-educação? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não, Excelência. 
Só têm _uma vinculação, que V. Ex' conhece, a vincu
lação estabelecida na Lei n9 4.440, uma vinculação de fi
nalidade específica. Só podein ser empregados ou para 
merenda escolar ou para as pesquisas educacionais ••. 

O Sr. Aloysio Chaves- Para o sistema de ensino do J9 
e 29 graus. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - ... ou para a ma
nutenção dos próprios escolares. Esta, a d_estinação es
pecífica desses recursos. 

0- sr; Aloysio ChaVes ---Ê -ã quota estadual. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sim. Inclusive a 
Lei n9 4.440 proíbe qualquer vinculação com emprésti
mos. Portanto, não_ são recursos vinculados a emprésti
mos tomados pela administração estadual, mas estão 

-sendo bloqueados no global, no todo, das contas gaia-
nas. Todas as contas estão sendo bloqueadas. Goiás está 
deixando de receber cerca de 4 bilhões de cruzeiros por 
mês. Quatro bilhões de cruzeiros Il'!ensalmente a admi
nistração pública esta-duar eStá deiXa!ldo de receber, os 
cofres públicos estaduais· estão-deixando de receber. E 
São fecursos instftucionais, não são transferências atra
vês de convênios com a União ou a fundo perdido. Não. 
São os chamados recursos ínstifucionais que transitam 
pelo Governo Federal, pelo Tesouro Nacional. Um de~ 
les, que tem destinação específica, é justamente este- o 
Fundo Salário-Educação. Mais precisamente, fica no 
Fundo Especial dõ MEC, o Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação - FNDE. 

O Sr. Aloysio Cliaves - Este ap!íca a quota federal. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO -A quota estadual 
transita por este Fundo_. Ela tem apenas o trânsito por 
este Furido. São recUrsos' do Estado, estabelecidos em 
lei, que transitam pelo Governo Federal, transitam pelo 
MEC. 

-- O Sr. Alo)sio Chaves - ~?bre Senador H~nrique 
Santillo, neste ponto fuço uma distinção, para a qual pe
diria a atenção de V. Ex' O Fundo de Participação dos 
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Estados é, como diz V. Ex•, uma transferência institucio~ 
na!, são as chamadas transferênciascorrenteS rios orÇa
mentos estaduais c_om relação à receita própria, à receita 
tributária'ctos Estados. O Fundo de Participação dosEs
tados, como o Fundo de Participação dos Municípios 
pode set dado em garantia, e não há vedação alguma le
gal nem constituCl"onal. Com relação ao salário
educação, V. Ex• está citando a lei- não a tenho aqui, 
mas irei verificar. Se realmente houver essa veqação a 
que V. Ex• se refere, pode estar certo de que ainda hoje 
entrarei em cantata com a Sr• Ministra da Educação-e 
Cultura. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Continuo, Sr. 
Presidente. 

O Esta_do de Goiás, jã recel:fic!_o numa ~itu_ação deplo
rável, já ieceôido com uma folha de pagamento d_e pes
soal de cerca de dez billti5es de cruzeiros mensais, para 
uma receita total prevista de cento e sessenta bilhões em 
1983, está deixando de reçeber de três a quatro bilhõ_es de 
cruzeiros mensalmente, que são essas transferências C()r
rentes, institucionais, a maior parte das quais pode ser 
vinculada através de contratos_ especiais de empréstimos. 
Não estou di~<mdo que não, estou _dizendo que apenas 
uma delas não pode, que é o salãrio-educação. Este não 
pode, é vedado pela lei, este tem uma destinação especffi
ca. Apenas transita pelo Tesoul;'O Naç:iona!. Além do 
mais, tratando-se de recursos extra-orçamentãrios nos 
próprios Estados, apenas transitam também peJOS-Te
souros estaduais e vão constituir um fundo próprio nas 
Secretarias de Educação, para aplicação específiCã. Pois 
bem, esses recursos estão sendo r_etidos também. Apenas 
no últiffio trimestre do ano passado Goiãs teve retido do 
salário-educação- vou dar o número exato a V, Ex~, e
minente Líder- Cr$ l,045.I88.917,22----:- apenas n6últi
mo trimestre do ano passado. Este ano, já teve ma_is de: 1 
bilhão de cruzeiros retidos, também pelo mesmo motivo, 
pel<t mesma utilização do Aviso n9 588, do Ministério da 
Fazenda. 

Estou querendo _ _dize_r __ que o Governo Federal, pelo 
menos, precisa liberar essa parte do salário-educação, 
porquanto todos os juristas cáilsultados, todas as pes
soas entendedoras, todas as pessoas-- estudiosas do 
problema são unânimeS em afirmar que se trata de _uma 
ilegalidade: o salãrio-educaçào não pode ser retido, não 
pode ser bloqueado. Os demais, não. Os demais estão 
constituindo motivo de negociação normal entre a Ad
ministração Estadual e a Administração FederaL b 
possível que o próprio Senado Federal ten_ha de 
pronunciar-se a respeito, porque, tratando-se de dívidas 
externas, que estão vencidas, cujos os compromissos o 
Estado não está conSeguíndo cumprir, o Estado_ precisa
rá de autorização do Senado, provavelmente cerca -de 21 
a 22 milhões de dólares este ano, para rolar apenas a sua 
dívida externa no ano de 1983, no corrente exercrdo. 

Sr. Presidente, este é o apelo que faço da tribuna, para 
que a educação em Goiás não sofra. São .wuitos - ga
ranto a V. Exts - os sofrimentos da AdmjnJstr_a,_Çã.o, no 
momento, em meu__Estado.__Que pelo menos a educação 
não sofra, que pelo menos a educação, que em Goiás o
cupa mais de 60% do pessoal estadual, mais de 60% dos 
servidores estaduais, que pelo menos a educação não so
fra tanto. A sitUaÇãO da rede escolar, dos própriOs ·esco.; 
lares, no meu Estado, é também deplorável. São_íriúm~~
ras as escolas, no meu Estado, é também deploráveL São 
inúmeras as escolas, os estabelecimentos de ensino cujos 
prédios não podem ser utilizados pelos alunos e pelos 
professores. E esses recursos se destinam especificamente 
à manutenção dessas escolas. As pesquisas educacionais, 
os simpósios, os cursos de aperfeiçoame,nto para aprimo
rar a educação, igualmente estão interrompidos no meu 
Estado, porque também são mantidos e financiado& com 
esses recursos. Parte da merenda escolar também estâ so
frendo agudamente em Goiás, porque também a contra-
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partida do Estado, que é_ de 15% do total, precisa ser fi
nanciada por esses recursos. 

Este, Sr. Presidente, meu apelo, no sentido de que, i
mediatamente, pelo menos esses recursos sejam libera
dos para o meu Estado, sem entrar numa análise mais 
profunda de como se encontra a Administração, de 
como' ã ÃdmiTiisúação estadual foi encOhtra:da, Sem ten
tar fazer àqui nenhuma crítica· mais veemente às Admi~ 
n istrações passadas, não que não merecessem ~ estou 
certo de que merecem realtTie-nte eSsa crítica - Ól<l~ não 
estou aqui para isto, nesta tarde. Estou aqui para, dízen

-do que a situação do meu Estado é extremamente deplo
rável, solicitar do Governo Federal que deixe de cometer 
aquilo que julgamos ser uma i\egã.\ictade- a retenção do 
chamado salário-educação. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, deixo aqui consigna
-dU-a minha solidariedade aos funcionârios públ!_9os deste 
País, que esião, a meu ver, num movimento justo e legíti
mo_ por aumento salarial, por um maior aumento :sala
rial, por um reajuste salarial que não lhe venha impor sa
crifíciOs insuportáveis. Todos S<!-bemos que esse-s funcio
nários já tem quatro mes:es d~ )uta neste ano, soFcitando 
setenta por- cento de correção salarial, a_partir de maio 
de 1983, ao contrãrio dos trinta por cento que o Governo 
conced_e_u. Além disso, solicitam também o seu enqua~ 
dramento, que é jusfo, nos en-amados __ reajustes semes
trais de salário. Solicitam ainda o décimo-terceiro sa
láriO, so\ícitam o direito à sindicalização. Portanto, são 
reivindicações que consideramos jusfãi-

~ncontram-se os funcionários públicos federais atual-
~m~iúe em vários Estados, já etÜ nlovimentO greviSta·. Em 

São Paulo, praticamente todos estão em greve; no Rio 
Grande cio Sul, estão em greve na Capitãl e ibm vinte e 
três cidades importantes do inÍerior; em Santa Ca:tarina, 
na Capital e em cinco cidades do interior. Erl'\ -e.raSflia,jã 
estão em greve no Hospital dos Servidores da tf'nião e 
nos órgãos do INPS e do INAMPS, havendo assemble
ias democrâticas marcadas para os próximos dias ilo Es
tado do Paraná, do Espírito Santo, da Bahia, de Goiãs, 
da Paraíba, do Pará e do Rio Grande do Norte. 

Dir-se-ía que essa greve é ilegal, e de fato é ilegal. En
tretanto, os funcionários públicos já não suportam mais 
essa situação. A meu ver, precisam da solidariedade de 
todos quantos compreendendo a situação aflitiva que 
passam pensam em solidarizar-se com eles, pensam em 
compreender a justeza de suas reivindicações. Nãô pode
ria deixar passar esta oportunidade, Sr. Presidente, sem 
consignar meu apoio e minha solidariedade aos funcio
nários por essa luta extremamentejus~a. Todos nós sabe
mos que durante esses anos todos, :a massa de servidores 
públicos, sobretudo federais, estev_e altamente prejudica
da através de_reajustes salariai~ anuais, sempre inferiores 
ao índice iriflacion;írio, _sempre inferiores-ao aumento do 
custo de vida do mesmo p-eríodo. Nós sabemos que uma 
casta pequena é de privilegiados. Quem não sabe que as 
mordomias ainda imperam nas chamadas estatais e que 
alguns poucos servidores que estão no comando da ad
ministração continuam pCTcebendo salários muito além 
do que a realidade brasileira comporta. Isso é verdade, 
sem Sombra de dúvida. Mas esta não é a realidãde da es
magadora maioria dos servidores públicOs da União, in
cluindo a esmagadora maioria dos que trabalham nas 
empresas estatais. 

PortantO, rec011bci:endo a situação de ãngústia, de a-
-- flição por que passam todos os furicionãrios públicos 

deste País, é que consigno aqui meu apoio e minha soli
dariedade aos funcionáriOs públicos por essa luta jUsta e 
legítima de todos eles. 

Além do mais, aproveito também a oportunidade para 
consignar aqui o meu repúdio ao ato do Min'iStro da Jus
tiça contra um dos servidores mais antigos do seu Minis
tério, um líder inconteste de seus companheiros de traba
lho, um líder inconteste dos funcionãrios pJJblicos de 
Brasília, o Sr. Aristóteles GUsmão, que fof afastado de 
sua função por meio de uma medida punitiva inconcebí-
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vel nos dias atuais. Que fique também aqui registrada a 
minha solidariedade a esse !ídet de classe, a esse funcio
nãrio público que reconhecidamente sempre- cumpriu 
com os seus deveres_. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal\a)- Concedo a 
palavra ao -nobre Senador Virgflio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE)- Sr. Pro
sidente, estão ausentes tanto o Lide_r do PMDB, quanto 
o do PDT, aos quais iria responder, hoje. Desisto da pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo_ª-~ 
palavra ao nobre Senador José lgnácio. (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Concedo a pa[avra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

0 SR. JORG"E KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguite discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Nes
te finfde -Semana·, folheei "Atuação da Caixa Eco no mica 

- Federal" i: pude sentir na expressividade de setis-algaris-
---mos quanto se expandiu essa entidade sob a admin"is-

trãç-âo do doUtor G(l Macieira. Não vou +esmiuçar, 
pórem é natural que faça o registro de alguns pontos que 
reputo importantes para conhecimento desta Casa e da 
nação brasileira, Não obstante as procelas enfrentadas 
pela Caixa para ·manter-se no rumo certo. E tem sido tal 
envergadura o seu desempenho e de s~us ÇQmpanheiros 
que se omitem, mantendo-se quase no anomimato quan
do os seus trabalhos, pela sua operosidade, merecem ser 
difundidos com todo vigor. Essa conduta me leva a dizer 
como o emprésãr1o Shibusawa: "a essência do adminis
trador não é nem riqueza nem posição social, mas sim 
responsabilidade". 

E ê em verdade a- conduta adotada pelo Presidente 
Macieira e seus pares. Não fosse issO diríamos como o 
banqueiro Georg Siemens, nos anos de 1870/1880, que 
se referindo aos admiriistradores incapazes, teceu o se· 
guite comentário cãUStico: .. Sem uma boa adminis
tração, um banco não passa de ferro~ve\ho, que só serve 
para ser liquidado". 

Retorno à anâlise para demonstrar a grandeza desse 
organismo e quando s_eexpandiu de março de 79 a março 

_ de 83. No campo da poupança, à vista e a prazo-fixo -"a
_tingiu o índic_e de 1.768%", ••quando- O conjunto dos de· 
mais participantes do sistema financeiro apresentou uma 
evolução de 1.400%, significando, em termos reais, -um 
decréscimo de 5%". Ante~ exQosto, vale destacar peque
no trecho do seu relatório que por si só bastaria p:ira re
ceber os aplausos do povo brasileiro; 

"A gestão desses recursos permitiu o financia
mento de_cerca_de 604.000 unidades habitacionais, o 
atendimento de 8.748.270 operações de penhores, o 
deferimento de 1.36_6.010 ~mprêstimos sob consig
nação, a concessão de créditos para capital d~? giro a 
94.075 micro r.'! pequenas empresas. Propiciou a 
construção de 24.683 salas de aula, a oferta de 
39.869 novOs leitos hospitalares, a implantação de 
235.420 m~ de sed~s sindicais, o crédito educativo ·a 
543.484 estudantes universitários, a contratação da 
edifiCação de 502 Centros Sociais Urbanos e de 329 
Módulos Esportivos, alêm do financiamento- de 
29.560 táxis movidos a álcool e da aquisição-de 52,6 
toneladas -de ouro." 

E aprofundando mais um pouco, vamos encontrar um 
S_omatório de valores que nos deixam contentes. Veja
mos: Em 15-3-79, tinha em saldos dos depósitos 173 bl-
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lhões e 300 nlilhões de" cruzeiros e quatro anos depois, 
isto é, no mesmos mês de 1983, atingiu 3 trilhões, duzen
tos~ trinta e sete bilhões_e_quinhentos niilhões de cruzei
ros. Transcrevo o seguinte: 

OPERAÇÃO DIVERSAS 

Nestes 4 anos, foram aplicados Cr$ 359,4 bilhões em 
operações diversas, entre as quais merece destacar os em
préstimos sob penhor (8,7 milhões de contratos), que a
tingiram Cr$ (30 bilhões e os empréstimos sob _c_onsig
nações (1,4 milhão de contratos), cerca de Cr$- 102 bi
lhões. 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Entre !5-3-79 e 15-3-83, foram atendidas 94.075 em
presas, com recursos de Cr$ 121,1 bilhões, ou seja, Cr$ 
1,3 milhão/empresa. 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL- PIS 

O PIS reúne cerca de 29,8 milhões de trabalhadores 
cadastrados (65% da PE:A), o que- fepresenta a força de 
trabalho de 1,2 milhão de empresas. O Patrimônio 
Líquido cresceu 1512%.de 15-3-79 (Cr$ 108,9 bilhõeS) a 
15-3-83 (1.755,6 bilhões). 

FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO. 
SOCIAL- FAS 

Foram os seguintes os benefíCiOs gt?rado~-- <l:~é _ 
MAR/83: 

Salas de aula. . . . . . . . . . . . . 24.683 
Matrículas escolares ..... _. 2.012.827 
Enfermarias . . . . -4.474 

Novos leitos ··--~-·····-·- 3.9~869 
Sedes sindicais ........... - 235.420_ m2 

Asfalto e Calçamentos ...• __ 291.502 m 1 

Guias meio-fio-....... ~·-·· 912792 m 
Redes de esgoto . . - --391.456 m 
Coleta e tratamento do lixo~ 328 equipamentos 
Lavanderias públicas ..... 
Centros de Abastecimentos 
Aquisição e C o ns_trução de; 

8.214 m2 

74.800 m' 

Penitenciárias, Oelegacias e oUtros26l.lO m2 

Capacidade carcerária . , . . 6.596 internos 
Velculos ............... H 1.960 
Comunicação ....... _ .. ~- - __ 3_173 equiPamentos 
Drenagem . , . . . . . • • . . . • • • 3.9_83 km 
Abastecimento d'água . , . . L080 Kril 

CREDITO EDUCATIVO 

Beneficiados, até MAR/83, 543.48_4 estudantes de 
nível superior. 

C.ENTROS SOCIAIS URBANOS 

Aprovados e Contratados 502 projetas, beneficiando 
uma população de 6;7 milhões de pessoas. 

PROGRAMA ESPECIAL DE MÓDULOS ESPOR
TIVOS- PEME 

Aprovados 329 projetas, beneficiando uma p'opúlação 

de 2, 7 milhões de pessoas. 

TÁXI A ÁLCOOL 

Financiamentos a motoristas de táxis, iniciados em 
1982:29.560 carros a álcool, atfl5~3-83, corresponden
do ao valor total de CrS 19,8 bilhões, ou seja, Cr$ 670 
mil, em média, por financi3.mimto. 

LOTERIAS 

A arreCadação c_om as LoteTias, no período de 15 de 
rilar·ço 79/83, ascendeu a Cr$ 390,7 bilhões. Destes, Cr$ 
144,8 bilhões foram destinados para Prêmios Líquidos; 
CI-$ 48,2 bilhões para o Imposto de Renda; Cr$ 125,2 bi
lhões à Área Social e Cr$ 72,5 bilhões à Administração e 
Agentes Lotêricos. 

Do montante arrecadado, 27,5% são provenientes da 
Loteria Federal, 45,6% da Esportiva e 26,9% da Loto. 

OPERAÇÃO OURO 

Até 15-3~83, a CEF adquiriu 52,6 toneladas de ouro, 
.no tp_tal de Cr$ 208 bilhões, correspondendo a VS$ 818 
milhões de incorporação às reservas do País. 

. FORÇA DE TRABALHO 

A CEF expandiu em 55,3% sua Força de Trabalho, en
tre 15-3-79 (21. 760 empregados) e 15-3-83 (33.800 empre
gados)." 

E prossigo, Sr. Presidente, len~o parte do _s_eu r~la

tório.-
EiS a razãO pela qual essa entidade tem recebido loas, 

face à maneira correta como tem sabido administrar os 
"óe-ns dê siUs depositantes. 

A C<~.ixa, nos dias atuais, está presente em todo oBra
sil~ inclusive em algu~as cidades acreanas. Conhecedor 
do sentido social desse organismo financeiro, permito
me revelar que pedi à sua direção, nos anos 70, quando 
Governador do Estado, que fosse honrado e beneficiado 
com uma agência. Graças à compreensão havida, nosso 
pleito encontrou eco e_em 197l,jã na administraçãO pos
teriO;r, foi inaugurada a sua primeira- filial. E embora ve
_nha contribuindo para o desenvolvimento sócio-

~- económico estadual, contudo, gostaria de reiterar o ape
lo p~r _mim feito em 1982 ao Prysi.dente Gil Macieira e 

~_5~ÜL~Ul'i~re~ :Pf!res nO sen~tdo de oJereçérem maíor auto
nomia àquela ~g_ência, uma vez que atua de maneira 
muito restrita pOrque é subordinada à filhil de Manaus. 
Se for _consider_ada a_ expansão da Capital acreana nos 
camPoS populacíonal, comercial e financeiro, a agência 
de Rio Branco já merece ser promovida, dando-lhe 
maior asa para crescer e melhor_se:rVlr. Á fim de alcançar 
o Seu dcsideratum, urge ofereçer-lhe as condições ditadas 
pela necesSidade dos novos tempos. 

Retornando ao início deste meu come_ntá_rio, quer.o 
saudar efusivamente a Caixa Eçonômica Federal, nas 

_·.P.~~oas de seus dírig~nte§_,_que têm na s_ua Chefia maior 
o tirocínio e a sabedoria empresarial de Gil Macieira. 
(Muito h<=>m!) 

USR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nohfe Sefl3.dor Allnir PintO. 

·a SR. Al-MIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA

-DOR, SERÁ PUBl-ÍCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESfDENTF. (Moacyr Dalla) - Concedo a 
_palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder 

de P<J._rtido. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
. Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o
rador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, o R!odc_: Janeiro assi~tiu· a iritiJ.uguração da 
Réde .Manchete, ~ais uma contribuição dos irmãos 
BIC)Ch, ~iderados por Adolfo Bloch ~ çultura nacional. 
Quantos tiveram a fc,::licidade de acomp~nhar o primeiro 

- piograma daqúela emissora, logo constataram que mais 
um in~trumento a serviço da c~ltura, da boa informação, 
da b~~ música está instalado -no País. 
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A Rede Manchete, inicialmente, estenderá as suas su
cursais e filiais não só pelo Estado de Minas Geril.ís~ mas 
através de São Paulo e do Rio Grande do Sul e, certa
mente, esta Rede mais adiante, estenderá a sua contri
buição a outras cidades do País. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte? 

---0--SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra. 

O Sr. Alovsio Chaves- Desejo também associar-me à 
manifestaçã~ de V. Ex~, em nome do PDS, da Maioria, 
para congratolar-me por esse evento. e: realmente no se
to r das comunicações um marco novo, que se estabelece, 
de grande significação política, social e cultural para o 
Pais. Embora beneficiando quatro grandes regiões do 
Brasii, como V. Ex• acaba de mencionar, tenho certeza 
de que essa nova emissora de televisão vai desempenhar, 
como as suas_ congêneres, um papel muito importante no 
n·osso _desenvolvimento econômico, social e sobretudo 
cultural. É um esforço que faz, dentro de uma linha jâ 
coroada de êxito, o Grupo da Editora Bloch, através da 
Manch~te e_ outros órgãos dessa grande organização. Te
nho certeza que o País só tem a se beneficiar com isso. 

- De modo que o ~egistro _de V. Ex• é oportuno e a ele me 
associo prazerosamente. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. V. 
Ex~ me honra muito a contribuição que traz a estas mo
destas considerações. 

Com muito prazer, OUÇO o nobre senador Virgílio Tá
vora. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Nelson 
Carneiro, com que satisfação ouvimos de V. Ex• o regis4 

tro desse acontecimento. Motivo duplo; de um lado, a
migo fraternal de Adolpho Bloch, sempre o acompa,nha
mos na sua trajetória-, vinda -para nós entrecortada com a 
nossa existência, lá pelos arlos de 50- já faz muito tem
po. A coragem indômita com que sempre se lançou aos 
grandes empreendimentos, aquela o_utra, não _menor, 
com que--demonstrava amizade às pessoas que lhe eram 
dedicadas, pel~:~:s _quais_ nutria, realmente, essa afeição, 
hoje tão rara no mundo, mesmo nos momentos mais 
difícieis, como fOi o caso ·do ex-Presidente Juscelino. E 
do outro porque, justament~, esta rede Manchete estâ, 
para grande satisfação nossa, levando também, a sua 
mensagem à vizinha capital de Recife e à nossa capital, 
Fortaleza. Lá, tivemos ocasião de assistir, inicialmente, 
uma demonstração do que o encarregado da Sucursal 
cearense poderia apresentar a todos os fortal~enses o 
que era a TV Manchete. No Rio de Janeiro, a convite de 
Bloch, vimos aquela catedral da técnica, do que há de 
mais moderno, hoje, na ciência eletrônica, de maneira a 
dotar a nossa ex-capital, o Rio de Janeiro, de algo que 
engrandece e envaidece- não sô o Brasil, mas toda a A~ 
mérica. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex•, pelo seu aparte. 

O Si'. A(}'erbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. Ouço, 
com muita honra, o aparte de V. Ex', nobre Senador A
derbal Jurema. 

O Sr. Aderhal Jurema- Nobre Senador, neste enca
dc_:am_ento _de pronunciamentos, eu não poderia faltar 
como representante de Pernambuco, onde o gênio de A
dolpho Bloch tem exercitado muito bem, não só na re
presentação da revista Manchete, como através da a
tenção que ele tem dado à cultura pernambucana. De 
maneira que, quando V. Ex•, fiel a sua formação de ho
inef!l de pensamento, quero trazer a minha solidariedade 
admiratiVa, à nova emissora, sobretudo porque ela refie-
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te a capacidade empresarial de um homem que soube a~ 
liar a força da _realização à lealdade para com a cultura. 
Ao lado dessa força de realização e dessa lealdade para 
com a cultura, nós temos qUe assinalar, como ainda há 
pouco se pronunciava o Líder cearense, Senador Virgílio 
Táv_ora, a sua _dedic;_ação aos amigos nas horas difíceiS. 
Ele, Adolpho Bloch, quando o meu irmão, o ex-Ministro 
Abelardo Jurema, se viu forçado a recorrer ao ex:flio, ele 
Adolpho Bloch, não o esqueceu e procurava ajudá-lo de 
todas as formas, porquanto sabia ele que Abelardo Jure-
ma, que havia sido Prefeito, Secretárió da Justiça, da E
ducação, Líder na Câmara de Juscelino, não tinha nem 
uma casa para morar no Rio de Janeiro. Pois bem, Sena
dor Nelson Carneiro, Adolpho Bloch é um homem de i
déias, é um homem que defende seus princípios, mas 
com as suas idéias e com seus princípros ele nunca esque
ceu e nunc..-a transigiu na sua lealdade._ A lealdade a JK, 
por exemplo, é conhecida em todo o País. Hoje, a sua 
lealdade é um ato públíco, e quando se fala em Adolpho 
Bloch, a gente se lembra logo em Juscelino Kubitschek. 
Daí a sígnifíca"Ção dessa TV Manchete. Dirigid<;l por esse 
homem, e, sem dúvida, irá trazer uma grande, uma imen
sa contribuição pãra que a comunicação televisionada 
não fique apenas em novelas, mas também seja um trans
missor de conhecimentos culturais dos mais elevados. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO --Com muita honra, 
nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Hamar Franco - Senador Nelson Carneiro, 
também queremos juntar a nossa voz à de V. Ex~. na_sau
daçào que faz ao aparecimento da TV Manchete. Evi
dente que aqui poderíamos levantar um problema, o de 
que a concessão de u_m canal de TV não deveria ficar 
apenas sob o crivo do E;r.ecutivo, nem seria este o mo
mento propício para discutirmos a necc:ssiQade de tam
bém o Legislativo, um dia, interferir na concessão do rã
dia e da televisão do Brasil, mas o aparte e para saudar o 
aparecimento da TV Manchete. V. Exf- já disse tudo de 

· Adolpho Bloch, já falou da esperança que se tem da sua 
contribuição para a cultura brasileira. Nós avançada
mos mais, também, de que ela possa contribuir para a 
verdadeira normalidade instifucional desse Brasil. E 
quando V. Ex• fala em Adolpho B!och, me permita, meu 
caro Senador Nelson Carneiro; que lenibre uma figura 
ali presente, de um juiz-torano, de um grande jornalista 
que hoje é o seu diretor-geral que é Rubens Furtado, a 
quem conheci iniciando a sua vida profissional em Juiz 
de Fora e que hoje dedica, com a sua inteligência, com o 
seu grande conhecimento, os seus serviços à TV Manche
te. Os nossos parabéns a V. Ex• e a certeza de que ela vai 
contribuir realmente para o engrandecimento do desen
volvimento nacional. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, a mi
nha palavra se torna jâ agora desnecessária. Os ilustres 
aparteantes traçaram não só t,- perfil de Adolpho Bloch, 
a sua lealdade, a sua dedicação aos amigos, a sua fideli
dade a Juscelino Kubitsc_h!:kc, como também encarece- , 
ram a representatividade dessa rede que se instala. E que 
já agora se estende não liÓ aos Estados que mencionei, 
mas, através de convênios, a Recife e a Fortaleza. Certa
mente sua influência se estenderâ por out:i'os Estados do 
Pais, e aquela voz poderosa que ê a televisão direcionada 
para a cultura, para a boa música, para as boas letras, 
para as artes viverá nos lares de todos os brasileiros. 

O Sr. Mário Maia- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Conl muita honra. 

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Nelson Cafnei
ro~ nós também da Amazônia Ocidental, da regiãO N arte 
do País, tão esquecida e tão distante, queremos também 

trazer, neste momento, a nossa palavra de saudação por 
este evento que enriquece o_s nossos meios de comuni
ca_çào de nossa terra, com a inauguração, ontem, da TV 
Manchete. Nós temos acompanhado nos noticiârios, de 
uma maneira geral, neste País, o trabalho fecundo das 
OrgânizaÇões -Bioch, liderada pelo conhecido jornalista 
Adolpho Bloch, e temos verificado que é em verdade um 
homem de muita coragem e de uma capacidade de em
preet'tdimentâ a toda prova. Basta citar, para comprovar 
esta atitude pioneira e desbravadora dos meios de comu
nicação, um fato que foi registrado at,ravés dos jornais, 
nestes últimos dias, quando e!~ se preparava para inau
gurar a TV Manchete. Alguém lhe perguntara por que 
ele estava tomando a iniciativa de inaugurar mais uma 
TV no Brasil, a TV Manchete no Rio de Janeiro, uma 
vez que já havia a TV Globo, com toda a SUa p-otência, 
com todo o seu ar-cena! de tecnologia moderpa. Respon
deu ele, dizendo que quando lançara a revista Manchete, 
também Chateaubriand lhe perguntara por que ele ia 
lançar uma revista daquele porte, uma vez que já existia 
a revista O Cruzeiro, e concluía, arrematando com uma 
ponta de ironia: ultimamente não tenho visto muito are
vista O Cruzeiro em circula.ção. Isso mostra o espírito de 
trabalho, o espírito de determinação com que os grandes 
empreendedores cuidam da sua obra. Portanto, nós aqui 
trazemos modestamente a palavra do Estado do. Acre, 
augurando que a TV Manchete, em breves dias, estenda 
também um de seus _braços àquele distante Estado, atual
mente tão esquecido e sofren.do as agruras de ur:nain!er
venção federal branca, uma vez que nos parece que o 
Presidente da República está completamente esquecido 
de que o Acre existe nos dias atuais. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. 
--Ex• 

O Sr. Hehídio Nunes- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra, 
nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador Nelson 
Carneiro, aqui já foi exaltada a lealdade do Sr. Ac!olpho 
Bloch, a quem não tenho o_ prazer de conhecer pessoal
mente. .. 

O SR. NELSON CARNEIRo- E~ uma penã. Se V. 
Ex' o conhecesse ... 

O Sr. HeMdio Nunes- Mas eu desejo, nesta brevíssi
ma intúvenção, dizer-que essa lealdade é muito impor
tante ser exaltada, porque ela se revelou não nos momen
tos de bonança, mas, sobretudo, nos instantes de adver
sidade. Faço- Vot6s;-encerrando o meu aparte, para: que a 
TV Manc-hete chegue, dentro do menor espaço de tempo 
possível, a todos os recantos da Pátria, especialmente ao 
PiauL 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, n_este mQmento em que os nobres cole

gas traçaram o perfil de Adolpho Bloch e focalizaram a 
repercussão cultural, artística, da Rede Manchete que 
..ontem se instalou, eu queria aJuntar outros nomes, que 
sào figuras exponenciais, dentro do trabalho realizado 
por Adolpho Bloch nestes anos em que se tem dedicado 
à publicidade, à divulgação, airavês de revistas, jornais, 
de teatro e, agora, através da televisão e também do rã
dia, os liames de Oscar Bloch, de Arnaldo Niskier e do 
nosso conhecido Murilo Melo Filho, que é o redator do 
Posto de Escuta qUe ·toão:s:" rlós acoffipani'Íamos com o 
maior interesse. 

Mas seria faltar, Sr. Presidente, se não lembrasse uma 
contribuição diferente, de Adolpho Bloch, através de D. 
Luci Bloch, ao turismo nacional. Teve ela a oportunida
de de ser Diretora do Departamento de Turismo, antes_ 
da criação da EMBRATUR, e lhe deu a melhor contri
buição e o maior realce. 

Ontem, Sr. Presidente, com a in-aU8Uração da Rede 
Manchete, ter-se-ã lançado as bases da televisão do Sécu-
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lo XXI, e aqueles que como eu não esperam chegar lá se 
contentam _em ~er os anúncios ou os prenúncios do sécu
lo que hâ de vir, de um século novo, onde os meios de co
municação ser'ão instrumenfos de aproximação -maior 
entre os homens e de maior aproximação entre os·povos 
livres _do Mundo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma co
municação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Apenas para comunicar à Casa que deveria falar ama
nhã, por indicação do PMDB, na Comissão- Mista que e
xamina uma proposta de emenda à Constituição, de au
toria do Deputado Dante de Oliveira, tratando da e
leição direta para Presidente da República, o_ Senador 
Teotônio Vilela. S. Ex~ se encontra acamado, com uma 
gripe forte, e seu pronunciamento, portanto, foi transfe
rido para.uma outra oportunidade, 

Era a comunicação que eu queria fazer ao Plenário do 
Senado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Hélio Gueiros- João Castelo- Luiz 

Cavalcante- Albano Franco~ João Calmon- Ama
ral Peixoto- Alfredo Campos- Amaral Furlian- E
neas Faria - Carlos Chiarelli - Pedro Símon. 

O S_R~- PRESlD"tNTE- (Moacyr Dalla)- Está fin~ 
da a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 50, de 1983 (<~presentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer o'? 459, de 
1983, com voto vencido do Senador Josê Fragelli), 
que autoriza o Gove_rno do Estado do Piaut a elevar 
em Çr$ 453.Z.56.608,00 (quatrocentos e cinqUenta e 
três milhões, duzentos e cinqilenta e seis mil e seis-
centos e oito cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n~" 460, de 1983, da CoriliSsão de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ju
ridicidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

_;:. matéria vai à Comissão de Redação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 50, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar 
em C' r$ 453.256.608.00 (quatrocentos e cinqüenta e 
três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil e seiscen-
tos e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-
dada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~> E o Governo do _Estado do Piauí, nos termos 
do art. 2~> da Resolução n~' ?3, de II de outubro de 1976, 

do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de 
sua dívida consolidada interna em Cr$ 453.256.608.00 

(quatrocentos e cinqUenta e três milhões, duzentos e cin
qáenta e seis mil e seiscentOs e oito cruzeiros) correspon.: 
dente a 188.971,09 ORTNs, no valor de CrS 2.398,55 
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(dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqUen
ta e cinco centavos) cada, vigente em outubro de 1982, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual va
lor, junto à Cãixa Económica Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinado à reforma, ampliação e 
equipamento de 111 cadeias municipais naquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo BancO- Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto ~e Reso
lução J19 54, de 1983 (âpresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 472, de 
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mon
te Alegre de Minas (MG) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 45.847.515,36 (q~~renta e 
cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, qui
nhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos), 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s473 e474, 
de 1983, das ComisSões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Municípios. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam- permaneçam como 

se acilam. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas (MG) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e c"inco mi~ 
lhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e 
quinz<' cruzeiros e trinta e seis cental"os). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Muniê::ipã! de Monte Alegre 
de Minas (MG), rioS termos dÕ art. 29 da Resolução n9 
93, de 1 J de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
45.847.515,36 (quarenta ·e cinCo -milhõé"s,· Oitócerltos e 
quarenta e sete mil. quinhentos e quinze cruzeiros e trin
ta e seis centavos) correspondente a 21.884,36 ORTNs de 
Cr$ 2.094,99 cada, vigente em agosto/82, junto à_ ~aíxa 
Econômicéi. Feâeral, esta na qualidade de agentC finall
ceíro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal
FAS,-destiiuldo à canalização do Córrego Monte Ãlegre, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no_, respectivo processo. 

Art. 29_ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) - Item 3: 

Votação, em turno úniCO~ -do Projeto de Reso
lução n9 55, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 475, de 
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal da cida
de do Recife (PE) a elevar em Cr$ 179.960.500,00 
(cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessen- _ 
ta mil e quinhentos cruzeiros) o· montante de sua 

dívida consolidada, tendo 
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 476 c477, 

de 1983, das Comissões: 
- de Constirui~ào e Justi~a; e 
- de Municípios. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

Conserva;-se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

b: o seguinte o Projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 55, DE !983 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Re
çife (PEJ. a elevar em Cr$ 179.960.500,00 (cento e 
setenta c nove milhões. novecentos e sessenta mil e 
quinhcnto:-. cruzeiros) o montante ~e sua dMda conso
lidada interna. 

O Seilado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal da Cidade do Reci
fe, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2'1' da Re-

- sOTliÇa.õ n9 93, de 11 de outubrO de 1976, do Senado Fe-. 
deral, autorizada a elevar em CrS I 79.960.500,00 (cento e 
setenta.e nove mílhões, novecentos e sessenta mil e qui~ 
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar um empréstimO Oe 

-igual valor, junto~ Caixa Econômica Federal, mediante 
a_utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Dese-n
volvimento Social- FAS, destinaç:lo à implantação dos 
Projetas de Desenvolvimento Educação Pré-escolar da 
Rede de Ensino do Recife e do Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Artesanato, naquela Capital, obe
decidas as condições admi_tidas pelo Banco Central do 
Bràsil~-·no reSpectivo processo. 

Art. 29 ESta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. ~R_ESID_E~TE (Moacyr Dalla) --Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
678, de 1983, de autoria do Senador Octávio Cardo
so, solicitando, nos termos do art. 367 do RegirÍien
to Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n'~' 3, de 1979, qüC autóriia a Prefeitura Muni
cipal de Porto Alegre (RS) a realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 25~000.000,0() (vinte ~e cinco 
milhões de cruzeiros). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se: como se encontram. (Pa1.1sa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento aprovado volta

rá à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requeriminto n9 
679~-de 1983, de autoria do Senador Octávio Cardo
so, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimen
to Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n9 104, de 1982. que autoriza a Prefeitura Mu-

-nicipal de Canoas (RS) a elevar em Cr$ 
34.668.015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentos e 
sessenta e oito mil, qui~z~ cruzeiros e: trinta e dois 
centavos) o montante: de Sua dívida consolidada. 

Em votaCào. 
os=--srs. senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

continuará a tramitar normalmente. 

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Item 6: 

Votãção, em turno único, do Requeri~~nto n9 
680, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solici· 

- tando, nos termos do art. 367. do Regimento ln ter~ 
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no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n'~' 14, de 1979, de sua autoria, que revoga dispositiM 
vo da Lei n'~' 5.449, de 4 de junho de 1968, os 
Decretos-lejs n9s 672 e 1.273, respectivamente, de 3 
de julho de !969 e 29 de maio de 1973, e dá outras 
providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado nQ 14/79, voltará a trami

tar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 

682, de 1983, de autoria do Senador Alexandre Cos
ta, solícitandõ, nos"termos do art. 367 do Regimen
tO Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n~' l6l. 4e 1981, que autoriza o Poder ExecutiM 
vO a alienar, à Empresa Agropecuârhi IndUstrial e 
Colonizadora Rio Candeias Ltda., área de 33.000 
ha, no Território de Rondônia, para a implantação 
de projeto de bovinocultura. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 8: 

Discussão, em turno único,_ da Redação Final (o-
-ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 

n'~' 497, de 1983) do Projeto de Resolução n~> 35, de 
1982, que autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um 
mJlh_ões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~ 
s.;) -

Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro~a encer
rada. 

E!lcerrada ? discussão, a redação final é dada como 
defii1itivariieitte aprovada, nos termos do art. 3.59 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

t a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação rmal do Projeto de Resolução n9 35, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou;·nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 35, DE !983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
contratar op-eração de crédito no valor de Cr$ 
541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um ~ilhões, 
qUatro mil e quatrOcentos cruzeiros). 

O ·senado Federal resolve: 

Art. ]9 É o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro 
de 1976, do Senado federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor global de Cr$ 541.004.40,00 
(quinhentos e.quarenta e um milhões, quatro mil e qua
trocentos cruzeiros), junto à Caixa EConómica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desen Yolvimento Social - F AS, destinadas à cons~ 
trução e equipamento de _62 mercados póblicos; cons~ 
truçào e aquíSição de equipamentos de Escolas Rurais 
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em 62 MUnicípios; e construção de um Centro Artesanal, 
naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Cr:ntral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pubHcaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 9: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida peta Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 498, de 1983) do Projeto de Resolução o9 97, de 
1982, que- autorizã a Prefeitura Municipal de Além 
Paraíba, Estado de Minas Gerais, a. contratar ope-_ 
ração de crédito no valor de Cr$ 3.356.506,00 (três 
milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil, quinhentos 
e seis cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
u.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de-
claro encerrada a discussão. __ . 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acOrdo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéiia var-ã--prom:ulgãçã6: 

E a sE-guinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 97, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 97, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Além P.araiba, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, tre
zentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I" h a Prefeitura Municipal de Além Paraiba, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2" da Reso
lução "" 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de 'cr$ 3.356.506,00 (três milhões, trezen!os e cinqUenta e 
seis mil, quinhentos e seis cruzeiros), junto à Caixa_Eco
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do, 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à aquisiÇão de equipamento para coleta de li
xo, naquele Município, obededdas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasíl no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 10: 

Discussão, em turno llnico, da Redaçào Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu PareCer 
n"' 499, de 1983) do Projeto de Resolução n" 118, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pira
petinga, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 50.888.600,00 ( cin
qUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e 
seiscentos cruzeiros). 

Enl discussão -a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redaçào final dada como aprovada, de conformidade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redaçiio final do Projeto de ReSolução g9 118, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos 
do art. 42, inc-iso VI, da Constituição, e eu, -
Presidente, promulgo a seguinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO N' • DE 1983. 

Autoriza a Prefeitura .Municipal de Pirapetinga, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta mi
lhões, oitocentos e oitenta e ()ito mil e seiscentos cro
~iros). 

O Senado Federal resolv~: 

Art. }9 ta Prefeiturã Municipal de Pirapetinga, Es
tado de Mi nas Gerais, nos termos do art. 2" da Reso
lução n993, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operações de crédito no valor 
global çle Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocen
tos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspon
dentes a 35.000 UPC, con:iicferado o valt)r nominal da 
UPC de Cr$ 1.453,96 (um mH, quatrocentos e cinquenta 
e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vig~nte em ja~ 
neirof82, junto à Caixa Econômicado J;:st~do de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional de Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 100 (cem) unidades habitacionais deinteresse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne~ 
cessârias, naquele município, obedecidas as- condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução en_tra em. vigor na data de 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -item 11: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 498, de 1983) do Projeto de Resolução D" 40, Ç.e 
1983, que suspende a execu~ão do art. 207 do Códi
go Tributário do Município de Planalto, no Estado 
de são Paulo, com a redação dada pela Lei Munici
pal n" 41, de 14 de agosto de 1977, do mesmo Mu
nicípio. 

Em discussão a redação final, e_!ll turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerr_ada a discussão, a redação f111~l é_ dada como 
definítiv-amente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução q'1 40, de 

1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983. 

Suspende a execução do art. 207 do Código Tribu .. 
tário do Município de Planalto, no Estado de _Sio 
Paulo, com a redaçio dada pela Lei Municipal 0'141, 
de 14 de agosto de 1977, do mesmo Municipio. 

O Senado Federal resolv~ 

Artigo único. É suspensa, por incostitllciotlalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 29 de setembro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordínârio n" 95.998-0, do Estado de 
São Paulo, a execução do art. 207 do Código Tributário 
do Municfpío de Planalto, daquele Estado~ coril a re~ 
dação dada pela Lei Municipal n" 41, de 14 de agosto de 
1977, do mesmo Município. 
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O SR. _PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 11: 

Discussão, em turno úoico da Redução Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 496, de \983) do Projeto de Reso_lução n9 42, de 
1983, que suspende a execuç_ào do art. 320 da Lei nt 
782, de !967, d_o Município de Paraguaçu Paulista. 
no Estado de São Paulo. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores soli~itando a palavra. de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regímento fnterno. 

A matéria vai à promulgação. 

l: a _seguinte a redqcào final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n<:> 42, de 

1983. 

Faço saber que o- Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , de 1983 

Suspende a execuçílo do art. 320 da Lei n'i' 782, de 
1967, do Município de Paraguaçu Paulista, no Esta
do de Sio ·Paulo. 

O Senado Federal resolv~ 

Artigo llnico: ~suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 2-9 de setembro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinário n9 97.505-5, do Estado de 
São Paulo, a execução do _art. 320 da Lei n' 782, de 1967, 
do Município de Paraguaçu Paulista, naquele Estado. 

b sR: PR$lDJCNTE (Moacyi Dalla)- Esgotada a 
Jnatéia constante da Ordem do Dia. 

COncedo a palavra ao nobre Senador lomanto Jú
niõr. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Desisto da palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. I'I'IESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR . .-IDERB.-!L JUREMA PRONUNCIA 
DiSCURSO ~QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
OR.-IDOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa-
lavra ao nobre Senador Mário Maia. (Pausa.) 

S. Ex• não está_ presente. 
Condedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓ RTO (PDS ~SE. Pronuncia o se-
guinte díscurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Comemorou, ontem, todo o Mundo, o Dia Interna
cional do Meio Ambiente. 

Foi ein 1972, Sr. Presidente, que as Nações Unidas, 
reunidas em Estocolmo, estabeleceram o dia 5 de junho 
como o dia de preservação dos recursos naturais, visto 
que já, àqUela altura, o Mundo se via a braços com o 
grave problema de deterioração do meio ambiente. 

Estabeleceu-se, então, Sr. Presidente, naquela reunião, 
que a data de 5 de junho seria a data de Co-nscientiz3.ção 
de todos para a defesa do meio ambiente, visto qüe o 
modelo tecnológico, estabelecido no Mundo- e quan
do eu falo no Mundo, digo Mundo capitalista e socialis
ta - o modelo tecnológico levou este orbe, o meio am
biente ao desequilíbrio. Portanto, foi preciso que as 
forças-culturais de todos os países, reunidos em Estocol
mo, chamassem a atenção para o perigo da deterioração 
do meio ambiente. 
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Lembro-me bem, Sr. Presidente, de que, como profis
sional de Engenharia Agronômica, hã mais de trinta 
anos, estudei Ecologia. Naquela época, seria retórica 
falar-se no Brasil em Ecologia e em preservação-do meio 
ambiente. Hoje, no entanto, com o desenvolvimento in
dustrial brasileiro, o próprio procesSo predatório de ex~ 
ploração dos nossos recursos natUrais, levaram o Brasil a 
se ver diante do grave problema de preservação dos seus 
recursos e do meio ambiente. 

Mas, Sr. Presidente, disse isto como intróito para tra
zer ao conhecimento da Casa o grave problema que está 
ocorrendo com a minha profissã_o, com -a profissão da 
Engenharia AgronômiCa, -responsável inclusive pelos co
nhecimentos de ecologia. Esta profissão, Sr. Presidente~ 
é uma das mais antigas do mundo. Ela nasceu com o ho
mem, depois da sua vida de nômade, que começou a se 
dedicar à agricultura, e, com ela, começou a formação 
cultural que daria resultado à profissão de Engenharia 
Agronômica. 

No Brasil, a primeira escola, na qual aliás estudei, fcii 
na Bahia, em São Bento das Lages,lá pelos idos de 1870, 
quando os governantes de então, querendo estudar o de
senvolvimento da agroindústria da cana-de-açúcar na 
Bahia, criaram a Escola de Agronomia de São Bento das 
Lages, hoje, instalada em Cruz das Almas. ESsa profis
são, Sr. Presidente, qu.ando eu a fiz, dizia-se que era a 
carreira do futuro, e 1-ealffiente estamos vivendo o instan
te agronómico brasileiro. Mas, ocorreu, e eu era deputa
do nessa época, qUe fizemos uma lei, a Lei n~" 5.194/66, 
que foi a lei que regulamentou as profissões de Engenha
ria Agronômica, Veterinária; etc. Essa lei preServava a 
profissão de Engenheiro Agrônomo. Com o desenvolvi
mento económico do País, e com a proliferação de uni
versidades, essas universidades se multiplicaram à medi
da que criavam novos cursos. Então, a Universidade de 
Minas Gerais, por exemplo, criou o curso de Eiigenharia 
Florestal, outras criaram o curso de Engenharia de Ali
mentos, outras criaram o curso de Zootecnistas, outras 
criaram o curso de Engenharia Agrícola, e foram assim 
fragmentando a profissão de Engenheiros agrônomos. 
Resultado: essas escolas, recebendo um número grande 
de alunos, estão formando desempregados. Não hã mer
cado para Engenheiros Florestais, não há mercado para 
Engenheiros Agrícolas, nã_o há meréado para Zootec.nis
tas, não há mercado para Engenheiros de Pesca e todas 
essas profissões surgiram à soribr:a da Eri8:enhal-ia Agro
nómica:. 

Agora, a Comissão Curricular do Conselho Federal de 
Educação resolveu estabelecer o currículo mínimo dessas 
profissões e, por fim, ela, na criação desses currículos 
mínimos, estabelece que deixará de existir a Engenharia 
Agronômica e passará a existir o AgrônOmo Fitotecnis
ta, tirando do currículo mínimo -ãquelas cadeiras que São 
fundamentais ao "ecletismo que ê justamente a caracterís-
tica do Engenheiro Agrônomo.- - · 

As associações de Engenheiros Agrônomos de todo o 
Brasil estão reUnidas, através da sua federação, e fizeram
um memorial a todos os colegas de todo o País, pedindo 
que todos se somem, junto à Sr.- Ministra da Educação e 
ao Conselho Federal de Educação, para evitar que a nos-
sa profissão se acabe. - -

Sr. Presidente, tenho em mãos um trabalho e peço a V. 
Ex• que o considere como lido, a fim de que eu antecipe 
o meu discurso e para que c_onste dos Anais do Senado 
Federal o pensamento da classe agronómica brasileira, 
que não pode admitir que sua profissão_desapareça da 
forma como está desaparecendo, já que isto não tem 
ocorrido com outras profissões; os Médicos, por exem
plo, não têm a formação em Pediatria, Cardiologia e ou
tras especialidades, enquanto que, na nossa:, foram crian
do novas profissões à sombra da nossa, que deve ser eclé
tica, que deve preparar o profissional para cursos de es
pecialização de pós-graduaÇão tais coino: pesca, ecolo
gia, alimentos, zootecnia; criaram-se essas novas profis
sões que, na hora da regulamentação, estão ciiando con-
flitos de jurisdição. - -

Sr. Presidente, peço a V. Ex' que considere como lido 
este trabalho feitO pelo Presidente da Federação da As
sociação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, V.alter 

DÍÂRIO DO CQNGRESSONACIONAL (Seção II) 

Laza.rini, Deputado Estadual de São Paulo, _q~e me en-
- Viou este trabalho~ que constii-á_do meu discurso e que 

constará também do acervo de doc.um.entos que eu leva
rei ã Sri Ministra da Educação, com o meu colega, repre
sentánte do Estado de Rondônia, Gaivão Modesto, e 
conLmais dez Deputados Federais, Enge_nhe_l_ros Agrô
nomos, a fim de que o Conselho Federal de Educação 
exclua_da sua Comissão Curricular o projeto que estã en-

- trei;:Ue ao Relator, Professor Antônio Fagundes, reprC>
sentando a Escola de Viçosa naquele Conselho e para 
que sejam restabelecidas as prerrogativas, os princípios 
que forniaram essa profissão de tão assinalados serviços 
prestados à economia brasileira. . _ 

Era o que tinha a dizer, ~r. Presidente. (Muit~- be~~) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
PASSOS PÓRTO EM SEU DISCURSO: 

CURRICULO DE AGRONOMIA 

l. , Antecedentes. 
A partir da reforma de 1968, introduziu-se o neologis

mo, "ciências agrárias". 
Aj>arenteme"nte parecia ser uma expressão que vi~ha 

priVilegiar -esSa~, "ciªncia.S", c airavés da iinplementação 
da reforma an~~S aiu4icta. 

Foi dando seqUência à essa implementação que ga· 
nhou corpo a criação de numerosos cursos no País de 
.. ciências agrárias". Todos esses cursos geraram ·área~ de 

- sombreamento cuÍ"ricular com a Agronomia, ciência Cu
jos profissionais, os engenheiros agrônomos, tiveram sua 
atividade regulamentada pela lei n.,. 5.194/66. Por opor
tuno, registre-se- que essa lei foi o resultado de um traba
lho pertinaz de quase 10 anos. 

Sabianlente a lei n~' 5.194 fixou os limites do exercício 
profisSionã.l no respectivo currículo cumprido pelo técni

- co- em seu- perío-do escolar. 
Essa conquista consolidou para o engenheiro agrôno

mo o _ex._efcícío de ãüvidades profiSsionais ecléticas, de 
acordo, aliás, com as peculiaridades do mercadO-de tra
balho e da realidade do Brasil. 

Algumas tentativas feitas na década de 60 para uma 
êSJ}ecialização após o terceiro ano escolar não alcança
ram resultados positivos. 

Sein embargo dessas cir~ll:nst~ncias e dçsses fatos, a 
partir de 1968 iniciou-~e um processo de privilegiamento 
pelo MEC à abertura de novos cursos fragmentados. 
Esse privilegíamento tem se caracterizado, principalmen
te, pelo critério de alocação de recursos propol'cional ao 
nú_mero de cursos e não às reais necessidades das insti
tuições de ensino superiof. Nessas condições, as IES liga
das à Agronomia foram estimuladas, às vezes até como 
medida de sobrevivêhcia, a criar cursos enquadrados nas 

- "tha-mada$ ... ciências agrárias". 
Na verdade, foi-se esvaziando o curso eclético de 

Agronomia a favor de uma suposta especialização que o 
País nãO quis- e--rião teve condições de assimilar. 

A par dessa ação di reta do M EC, a CECA - Comis
são de Especialistas de Ensino de Ciências AgráriaS -
órgão criado também pelo MEC através da Portaria Mi
nisterial n9 905 de 27-12-1972 e instalada em 28-2-1973, 
vem desenvolvendo estudos dos currículos das profissões 
criadas pela pulverização da Agronomia. 

Nesse sentido passou a contar com a colaboração da 
-ABEAS - Asso.ciação Brasileira de Educação Agrícola 
Superior - entidade_ integrada por diretores de escolas 
de Agronomia, de Veterinária e dos cursos pulverizados, 
mas que não têm a representatividade das comunidades 
docente e discente dessas escolas. 

Em 1979, em Curitiba, o XI CBA- Congresso Brasi
leiro de Agronomia- adotou por unanimidade, posição 
~:::-Ontra a pulverização e determinou ao Conselho Delibe· 
rativo da FAEAB a conclusão do estudo do curriculo de 
Agronomia. 

Esse documento foi discutido em diferentes etapas -e, 
finalmente, aprovado em junho de 1981 pelo 24~" Con
gresso Nacional dos Estudantes de Agronomia e, em 
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agosto de_sse~_;wo, foi apresentado ao plenário do XII 
CBA, em Guara pari, onde foi aprovado por unanimída: 
de. 

2. O Perfil do Profissional da Agronomia 
O modelo agrícola adotado no Brasil nas últimas dé

cadas tem procurado gerar recurSos para equilibrar o ba
lanço de_ pagamento. Dependente, como tem sido, de re
cursos eXternos, esse modelo tem introduzido tecnolo· 
gias alienígenas que preconizam combinações capital
intensivas pouco absorvedoras de mão~de-obra, que ge
ram graves conseqUências à economia do País, po-rdes
prezarem os recursos locais disponíveis. 

Sem consegufr as divisas para o pagamento de impor
tações desnecessárias e da dívida externa, o modelo agrí
cola volta-se para a exportação, com a geração inevitável 
da monocultura, com a agressão ao meio ambiente, com 
a deterioração da _qualidade da vida e, finalmente, 
comportando-se como um dos principais condicionantes 
da !=XPUisão dos trabalhadores do ca!)1po, com a criação 
dos bóias:frias e com o aumento vertiginoso da margina
lidade e Criminalidade urbana. 

Ao mesmo tempo, as culturas básicas de subsistências 
do povo brasileiro, das quais o feijão é o exemplo mais 
dramático, são desprezadas ao ponto de o Brasil, nos úl
timos anos, figurar no plano internacional como impor
tador constante de feijão, milho, carne, leite e arroz. 

1:: consenso que a agricultura, enquanto atividade apli· 
cadora da ciência agronómica e geradora de alimentos e 
inàtêriiS~primãS-, Será -tanto mais eficiente e- stisteritável 
quanto mais diversificada for e quanto mais integrar har
monicamente os fatores e recursos naturais dispOníveis. 

Nesta contradição entre o que precisa ser feito e o que 
tem sido executado, surge a necessidade da discussão e da 
definição do perfil do engenheiro agrônomo a ser prepa
rado pelas nossas escolas de Agronomia. 

O engenheiro agrônomo que os verdadeiros interesses 
da sociedade brasileira exigem é _um profissional de sóli
da culturã, de alto preparo humanístico, de elevado con
teúdo político e sólida formação curricular eclética. 
-Sua preparação deve lhe possibilitar agudo senso críti

co, discernimento na vida profissional, criatividade, ino
vação, capacidade de geração de tecnologia e, finalmen
te, condições para implementar a transição do atual mo· 
dela para uma agricultura branda·, integrada, permanen
te e em ha-rmonia com a natureza e com o homem. t 
igualmente consensual que o ensino agronómico atual 
não está oferecendo essa preparação adequada e que o 
currículo mínimo vigente para os cursos de Agronomia 
necessita de reformulações, visando possibilitar uma me
lhor formação profissional. 

3. ResgUãrdar e Preservar as Conquistas da Agrono
mia 

O currículo mínimo deve, preliminarmCJlte, resguar
dar. em absoluto, todas as conquistas de muitos anos de 
lutas da categoria profissional e que se consubstanciam 
na Lei n9 5.194 de 26 de dàembro de 1966, qu~- "regula o 
Exercício das Profissõ-es de Engenheiro, Arquiteto e En
genheiro Agrônomo, e dá outras providências" e da Re
solução n9 218, de 29 de junho de 1973, qu~ ''DiScrimina 
Atividades das Diferentes Modalidades Proftssionais da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia"_, 

Essa Resolução diz, em seu artigo 51', que: 
Compete ao Engenheiro Agrônomo: O desempenho das 

atividades l a 18 do artigo I~" desta Resolução, referente 
à Engenharia Rural: construções para fins rurais e suas 
instalações complementares; irrigação e _drenagem para 
fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento ani
mal e vegetal; recurso$ naturais renováveis; ecologia, 
agrometereologia; defesa _sanitária; química agrícola; ali
mentos; tecnologia de- transformação (açúcar, amidos, 
óleos, Iati~cínios, vinhos e destilados); beneficiamento e 
conservação dos produtos animais e vegetais; agrope· 
cuária; edafolog~13-; fertilizantes e corretivos; processo de 
Cuttu.ra e de ~tilizaçào do solo; microbiologia agr.ícola; 
biometria; parques e J11r~ins; mecaJlização na agricultu
ra; implementas agrícolas; nUtriçãO arlimal; seus serviços 
afins e correlatas. 
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4. O Profissional Eclético _ 
O cumprimento -da Lei n9 5.194/66, de outra parte, só 

pode ser feito através de um profissional eclético. A ecle· 
ticidade inspirou a lei, e nela está corporificada. Fugir da 
ecleticídade é, asSiin, cOntrariar o espírito-da própria lei. 

A necessidade do engenheiro agrônomo ter uma for· 
mação curricular eclétiól decorre, também, da própria 
essêncla da estrutura da agricultura e da realidade 
agrária nacíonal. De um lado, as unidades de produção 
não comportam a contratação de diferentes.. "especialis
tas" e, de outro, só pode entender de agricultura um pro
fissional de formação divers_ifiC~çl_a, partindo do princí
pio de que a agricultura ê o uso do solo através_de sua in
tegração com a planta, antni.al, ambiente e homem, um 
sistema, portanto, bastante diversificado e complexo. 

A Agronomia ê uma ciência que se ocupa com três rei
nos da natureza; os (enômenos objetQ de seu- Campó de 
estudo são complexos, as inlerações múltiplas e as mu
danças e os saltos constantes. 

O profissional que dela se ocupa- o engenheiro agrô
nomo - deve ser bastante _eclético para observar esses 
fenômenos em toda_ sua complexidade, e neles atuar no 
sentido de criar um processo produtivo equilibrado, vi
sando a melhoria da qualidade de vida do homem. 

5. A Formação Humanística 
O engenheiro agrônomo lida com gente. Quem realiza 

a agricultura e dela se benefi_cia ê o homem. A sua fu_nção 
social, portanto, é implícita. Justifica-se, por isso, maior 
atenção às disciplinas humanísticas, para reforçar a sua 
formaçã_o cultural. · 

A atividade profissional do agrônomo exige uma par
ticipação voltada para a melhoria das condições de exis
tência das populações rurais. Ele é, como todo homem, 
um ser político, e-como tal deve desempenhar a sua pro
fissão. 

A formação politica e humanístíca é condição básica 
ao desempenho profissional porque a integração da teo
ria e da prática é questão permanente na atividade agrí
cola. Somente um profissiona] coni essa formação pode
rá compreender que teoria· e· prática são pãrte de um 
mesmo todo, onde a teoria é a expressão abstrata da prá
tica e a prãtLca, a expresSão objetiva da teoria. 

6. A Especialização 
A especialização profissional é um processo tão iin

portante quanto a ec\eticidade. A questão encontra-se na 
oportunidade e na forma de fazê-la. 

Para um quadro agrícola tão diversificado c_omo o
brasileiro, onde na unidade produtiva há problemas des~ 
de a administração até a definição do tipo de implemen
to agrícola ou do tipo de animal a ser criado, é temerãrio 
preparar-se um profissional não eclético, prematuramen
te especializado. 

Acrescente-se a isso a total incerteza quanto ao merca
do de trabalho, no que concerne à atividade a ser desem
penhada. Quantos .estudantes se preparam para a ãrea de 
defesa vegetal e hoje são bons zootecnistas, só parã dar 
um exemplo extraído do dia-a-dia agronômico. · 

O melhor momento para a especialização, cujci proces
so deve se iniciar com .a pós-graduação, é após ·o técnico 
ter vivenciado a profiSSão o suficiente para nela, no seu 
amplo espectro de alternativas, e de acordo com a pró
pria condição de trabalho, encontrar a área que mais lhe 
motive vocacional, técnica e culturalmente_~ 

. A especialização, portantO, é um Processo que deve ser 
precedido de uma sólida e ampla formação cultural e 
profissional. O especialista assim preparado é um profis
sional capaz de observar o mundo de relações e nele ver e 
sentir as nuances que lhe induzirão ao avanço do conhe
cimento agronómiCo:-

Paralelamente aos cursos de pós-graduação, as facul
dades de Agronomia devem organizar cursos de especia
lização, mais râpidos, atendendo às peculiaridades_ regio
nais, destinados aos profissiciniiis de áreas de trabalho 
definidas e que necessitem conhecimentos mais aprofun
dados. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

É oportuno registrar, entretanto, que apesar da impor
tância da especialização e da pôs-graduação, a priorida
de deve ·ser ó :ensinO de graduação. 

7. O Processo de Pulverização e a Castr3.Çãõ-da 
Agronomia. 
_ A cristalização do processo iniciado em 1968 contra a 

Agronomia, ainda que encoberto com diferentes roupa
gens, se deu com o encaminhamento ao CFE da propos
ta de Currículo Mínimo da CECA. 

Transformada em lei, essa proposta pura e simples
mente extingue a Agronomia do Brasil. Ainda que insóli
ta, a afirmação é verdadeira. Senão, vejamoS. 

Deixemos de lado a_roupagem, os aqjetivos e as com
parações capciosas. Vamos à essência. E, em essência, a 
CECA propõe os seguintes currículos: 

7.1. As chamadas matérias de formação básica, em 
número de sete, são praticamente as mesmas: Matemáti
ca, Estatistiça, Química, Física, Desenho, Processamen
to de DadQS e Ciências Biológicas. O cu-rso- de Engenha
ria Agrícola inclui também, entre as básicas, Mecânica. 

O Quadro 1 mostra as diversas ementas de cuja análise 
constatam-se diversas discriminações à Agronomia, das 
quais destaca-se: 

7 .I. t. A ementa da Física da Engenharia Agronômi
ca, além de mais ampla, não iõ.ctui Mecânica Quântica e 
Relativista e Física Atómica e Nuclear. 

7.1.2. A ementa de Processamento de Dados da En
geilharia Agrícola é muito mais completa. 

7.1.3. Inclui-se no cuniculo de Engenharia Agrícola, 
curso aliás que foi sobejamente priVilegiado, Mecânica 
com ementa compreendendo Estática, Cinemâtica, Di
nâmica do Ponto e do Corpo Rígido. 

7. 1.4. A ementa de Matemática da Engenharia Agrl
cola é bem mais completa, incluindo Cálculo Vetorial, 
Cálculo Numérico e Equações Diferenciais. 

7.1.5. No inexplicável privilegiamento da Engenha
ria Agrícola, consta, ainda, como matérias de formação 
bâsica Eletricidade, Resistência dos Materiais e Fenôme
nos de Transporte (do ponto de vista da FísiCa). 

7.2 Quanto às matérias de formação geral, alinhadas 
no Quadro 2, há identidade na Ecologia e nas Ciências 
Sociais; inexplicavelmente omite-se Extensão Rural dos 
Cursos de Zootecnia e Engenharia Agrícola. No mais, há 

-prãficamente identidade. 
7.3 ~ porém, nas matérias de formação profissional 

que se fez a maior discriminação e onde o curriculo da 
Agronomia foi golpeado mais profundamente. 

Note-se, de início, que a Resistência dos Materiais sai 
do ·currículo da Agronomia e entra como matéria de for
mação básica na Engenharia Agrícola. 

Com a ajuda do Quadro 3, far-se-á uma análise com
parativa pondo a nu o esvaziamento da Agronomia, que 
práticamente não ficou com qualquer área efetivamente 
privativa, além, o que é mais grave, de se desfigurar 
como Agronomia pela perda de áreas essenciais. 

Na área de solos a ementa é idêntica a da Engenharia 
Florestal, Topõgrafia é idêntica a Florestal e Agrícola 
sendo omissa na Zootecnia. Como locar uma instalação 
e-desenvolver um projeto sem topografiã? Climãtologiá 
tem o mesmo conteúdo da Florestal e aparece travesti da 
de Metereologia na Agrícola. 

Mesmo na área de fitossanidade há_ sombreamento 
com a Florestal. A Mecanização Agrícola, que objetiva
mente vem se constituir no uso da máquina, foi o que 
SobrQu da área de Mecânica e Máquinas Agrícolas, área 
inteiramente transferida para a Engenharia Agricola em 

_ _tudo que diz respeito à concepção, inovação e projeto. 
Na ârea, de irrigação e drenagem, sobrou para o agro

nômo, novamente o uso, reservando-se para a Engenha
ria Agrícola o dimensionamento, ou seja, o cálculo, a teo
ria. O agr"onômo passará a mero aplicador, mero auxiliar 
do engenheiro agrícola que dimensionará o que o agrôno
mo deverá executar.!!! 

Na área de Construções Rurais, há outra enorme 
usurpação de atividades transferidas para a Engenharia 
Agrícola, que, além de estudar a Resistêricia dos Mate
riais, passa a. ter a privaticidade da Teoria das Estruturas 
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e dos Sístem<is Estruturais e de obras para Tfãtamentos 
de Resíduos Agroindustriais e de Animais. 

A Fitotecnia desapareceu do curr(culo d!!_Agronomia. 
É substituída por Produção Vegetal, com eminta restriti
va e práticamente retirando a possibilidade do exercício 
da Silvicultura, reduzida a um título interno de ementa e 
com uma série de atribuições exp!ícitas e, por isso mes
mo, privativas no currículo da Engenharia FlorestaL 

Retirou-se absolutamente do currículo da Agronomia, 
Conservação de Recursos Naturais Renováveis, que pas
sa a ser privativa da Florestal. 

Na área de Zootecnia o golpe foi mais profundo. Sob 
o título inadequado e r_estritivo de Produção Animal, 
inclui-se uma ementa de quatro linhas, pass<i.ndó para O 
currículo do Z_ootecnista _o estudo das Pastagens, da Nu
trição Animal, da Fisiologia-de Reprodu_çào, do Melho
ramento Genético dos Animais e das Instalações Zoo téc
nicas. Ao agrônomo restará, sob a orientaçiio e planeja
mento do zootecnista, realizar a.. "exploração económi
ca" dos an_im_ais ... 

A anâlise em conj~nto dos currículos, eomo se vê nos 
quadros I, 2 e 3, oferece uma idéia bem objetiva do que 
se fez: criaram-se novas profissões com o sacrifício da 
Agronomia, profissão e ciência consagrada no Brasil 
desde 1877, quando o momento socioeconõmico do País 
exigiu a fundação da primeira escola de Agronomia, dia
leticamente localizada em São Bento das Lag.es. na 
Bahia. 

Hoje, -porém, pretende-se artifiCialmente criar novas 
profissões, cujd-resultado_concreto_ é agravar um merca
do de trabalho deteriorado e cada vez mais restrito. 

Entretanto, o que os agrônomos nào aceitam é a perda 
de legítimas conquístas profissionais ou retrocessos no 
seu campo de ação. 

Se Q MEC insiste em pulverizar e criar escolas indevi
da-mente, que o faça e assuma as responsabilidades disso 
resultantes; o que não é aceitável, porém, ê que essa ação_ 
indevida se dê com o Sacrifício do campo de açào do en
-genheífo agrônomo. 

O fato de os agrônomos não terem qualquer precon
ceito com outras profissões, a ponto de se desinteressa
rem pelas questiúnculas funcionais, não significa que 
não estejam vigilantes na salvaguarda de conquistas e de 
suas prerrogativas profissionais. 

Os agrônomos não aceitam e não admitem qualquer 
arranhão à sua dignidade funcionai que está c~msubslan_-_ 
ciada na Lei n~ 5.194/66. O Quadro 3 revela como secas
.trou o currículo da Agronomia para o favorecimento das 
novas profissões. 

8: A Proposta de Currículo. 
I:'ara que a Agronomia não desapareça, ê necesário 

que seu currículo abranja todos os seus ramos e âreas. 
Como curr[culo mínimo, propõe-se o seguinte: 

8.1. Matérias Bâsicas- São aquelas que asseguram 
o conteúdo científico fundamental da formação do enge
nheiro agrônomo, e que devem ser des_envolvidas com 
suficiente profundidade para permitir a compreensão 
das matérias aplicadas, sem necessidade de repetição de 
conteúdos. 

QUADRO I 

Matérias de formação básica e respectivas emen
das dos cursos propostos pela CECA - Engenharia 
Agroriômi.ca, Engenharia Florestal, Zootcnia e Enge
nharia Agrícola. 

Curso: Engen-haria Agronómica 
Duração Mín. do Curso: 3.600 h 

MA TERIAS DE FORMAÇÃO BÁSICA 

1. Matemática: Cálculo Diferencial e Integral. Álgebra 
Linear. Geometria Analítica. 

2. Estatística: Estatística Descritiva. Probabilidade. 
Distribuições Estatísticas. Testes de Significância. 
Elernen~os. de Experimentação. 
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3. Fisica: Termodinâmica. Mecánica, Calorimetria. Óti
ca. Eletromagnetismo. Eletricidade e eletrificação. 
Elementos de Físíca Moderna. 

4. Química: Química Orgãnica. Qui mica .Mineral. Quí- _ 
mica Analítica. Bioquímica. 

5. Desenho: Representação de Forma e Dimensão. COn
venção e Normalização. Utilização de Elementos grá
ficos na Interpretação e Solução- de Problemas. 

6. Processamento de Dados: Conceitos de Computação. 
Linguagens de Sistemas Operacioriais.-

7. Ciências Biológicas: Botânica (SistemátiCa, AriatO
rnia, Morfologia e Fisiologia} ZooJogia. Anatomia e 
Fisiologia AnimaL 

Curso: Engenharia Florestal 
Duração Mín. 3.600 h. 

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO BÃSICA. 

1. Matemática: Cálculo Diferencial e IntegraL Ãgebra 
Linear. Geometria-- ÀilâJíiica. _ 

2. Estatística: Estatística Descritiva. -Probabilidade. 
Distribuições Estatlsticas. Testes de Signfncãncia. 
Correlação e Regressão. Elementos de Experimen
tação. 

3. Física: T~rmodinámica. Mecânica. Calorimetria.-útt. 
ca. Eletromagnetismo. Eletricidade. Elementos de 

Física Moderna. 
4. Química: Química Orgâníca. <'ruínlíca Mineral. Quí

mica Analítica. Bioquímica. 
5. Desenho: Representação de Forma e Dimensão. Con- -

venções e Normalização. Utilizaçã~ de· Elemep.tos 
Gráficos na-Inteq)retação- e Solução de Problemas. 

6. ProcessamentO de Dados: Conceitos de Computação. 
Linguagens de Sistemas Operacionais. 

7. Ciências Biológicas: Botânica (Sistemática, Anato
mia, Morfologia e Fisiologia). Zoologia. Microbiolo-
gia. Genética. -

Curso: Zootecnia 
Duração Mín. do Curso: 3.600 h. 

MA TERIAS DE FORMAÇÃO BÃS'ICÁ 

1. M:ttemática: Números e Funções. Conceitos de Deri
vadas e de Integral. Análise Combinatória. Álgebra 
Linear. 

2. Estatística: Estatística Descritiva: Probabilidade. 
Distribuições EstatístiCas. Teste-de Significância.· Ele~ 
mentos de Experimentação. 

3. Física: Termodinâmica. Mecânica. Calorimetria. 
4. Química: Química Orgãttíca: QuímiCa Mineral. Quí

mica Analítica. Bioquímica. 
5. Ciências Biológicas: Botânica (Sistemãtica, AnatO

mia, Morfologia, Fisiologia). Microbiologia. Genéti
ca. Anatomia e Fisiologia dos Anamais Domésticos. 

6. Desenho: Representação de Forma e Dimensão. Con-
venções e Normalização de Elementos Gráficos na 
Interpretação e Solução de Problemas. 

7. Processamento de Dados: Conceito de Computação. 
Linguagens de Sistemas -Operacionais. -

Cursei: Engenharia Agrícola 
Duração Mín. do Curso: 3.600 h. 

MATt::RIAS DE FORMAÇÃO BÃSICA 

1. Matemática: Cálculo Diferencial e Integral. Geome
tria Analítica. Cálculo V etorial. Álgebra Linear .Cál
culo Númerico. Equações Diferenciais. 

2. Estatístic:a: Estatística Descritiva. Probabilidade. 
Distribuições Estatísticas. Teste de Significância. Ele
mentos de Experimentação. 

3. Física: Medidas. Mecânica Clássica. Teoria Círiétlca. 
Termodinâmica. Eletromagnetismo. Física Olldulato
ria. Mecânica Quântica e Relativista. Física Atômica 
e Nuclear. 

4. Química: Químíca Mineral. Estrutura e Propriedades 
dos Elementos e Compostos Quíriiicos. Elementos de" 
Físico-química. 

--5. Desenho: Representações de Forma e Dimensão. 
Gonvenções e Normalização. UtilizaÇão de Elemen
toS Gráficos nã Interpretação e -Solução de Proble-
-mas.L - - -

6. Processamento de Dados: Conceitos Básicos de Com
putação. Aplicações Típicas de Co~Putãdores Digi
tais. Linguagens BáSiCas e Sistemas Operacionais. 
Técnicas de Programação. Desenvolvimento deSiste
mas de Engenharia. Simulação e Aplicação de Técni
Cas de Otimização. 

7. Çiências Bioló?icas: Biologia Geral. Botânica. Fisio
logia V~getãl. 

8. Mecânica: EstatíStica. Cinemática. DinâmiCa d·o Pcin
to e do Corpo Riiido. 

9. Eletricidade: Circuitos. Medidas Elétricas e Magnêti
ca:s. Componentes e EqliíParriehtoS Elétricos e Eh!trô
nicos. 

10. Resistência dos Materiais: Tensões e Deformações 
tios S~~dos. Análise dC Peças -Sujeitas a- Esforços 
Simples e :combinados. Energia de Deformação. 
Propried~des. Físicas e Mecânicas dos Materiais Bio
lOgJcOS:-

11. Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluídos. 
T::~nsferêp.cia d~ Cal_o_r e _Ma;;sª. 

QUADRO 2 

MA TERIAS DE FORMAÇÃO GERAL, SE· 
GUNDO A PROPOSTA DA CECA 

Matérias de Formação Geral_::::_ ~gronomia 

Ciênciits Sociais: Elementos de Sociologia. Sociologia 
Rural. LegiSlação e Política Agrárias. 

Ecologia: Ecologia Geral. A Biosfera e seu Equilíbrio 
Ecológico:-

Matéria$ de Formação Geral - Florestal 

Ciências Sociais: Elementos de Sociologia Rural. Ex
tensão Rural. Legislação e Política Florestal. 

Ecologia: Ecologia Geral. A Biosfera e seu Equilíbrio 
Ecológico. 

Matérias de Formação Geral - Zootecnia_ 

Ciências Sociais: Elementos de Sociologia. SociolOgia 
Rural. Legislação e Política Agrárias. 

Ecologia: Ecologia Geral. A Biosfera e_seu Equilíbrio 
Ecológico. 

Matérias de FormaÇão Geral_- Eng. Agrícola 

Ciências SoCiais: Elementos de Sociologia. Sociologia 
Rural. Legi~lação e Política Agrárias. 

Ecologia: Ecologia Geral. A Biosfera e seu Equilíbrio 
Ecológico. 

~ATÉRIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIO
NAL SEGUNDO A PROPOSTA DA CECA, 

·- QUADR03 

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL- ENG .. AGRONOMICA 

1. Solos: Gênese, Morfologia e Classificação, Química!_ 
Física e Biologia do Solo. Fertilidade e Fertil!zan~esA 
Manejo e ConservaçãO do s·olo. 

2. Topografi11.: Planimetria e Altimetria. Fotogrametria 
e Fotointerpretação. 

-3_, Oimatologia: Metereologia bâsica. Clímatologia apli
cada à Agricultor~. 

4. FitossanidBde: Fitopatologia. Entomologia Agrícola. 
Parasitologia Agrícola. Defesa Fifo"Ssanitária.. -

5. Mecanização Agrícola: Mecânica aplicada, Conser-_ 
- vação, M-~muienção e Uso de Motores e Máquinas 
~--Agrícolas. 
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6. Irrigação e Drenagem: Hidráulica e Hídrometria. 
CaptaÇão e Distribuição de água_ Sistema-S de lrri

. gação e Drenagem, 
7. Co:nstru,;;ões Rurais: Materias de Construção. Plane· 

jamento e GOI~strução de Instalações e de. Estruturas 
Rurais. 

8. ProduÇão Vegetal: Metódos e Tratos Culturais. Fruti
cultura. Olericultura. Floricultura. Silvicultura. Par

-ques e Jardins. CulturaS de Cereais. Leguminosas, 
PlJ~.ntas Forrageiras, Raízes e Tubérculos. Produção e 
Beneficiamento ·de SC:mentes. Plantas Industriais. 
Plantas l;stimulantes eou~as de interess.e Regional. 
Melhoramento de Plantas. 

9. _Ver n~ 8 Produção Xegetal 
10. Produção A-nima-l: Criaç_ão e Exploração Econô

mica de AnimaiS. Alimentos e Alimentação. Pas
tagens. Me-lhoramento Animal. 

H. Tecnologia de PrÕdutÕs Agrícolas: Classificação, 
Preparo, Conservação e Armazenamento dos Pro
dutos Agrícolas para a Comercialização e a Indus
trialização. 

12. Economia Rural: Elementos de Micro e Macroeco
_nomia.. Comercialização Agrícola. Cooperativismo 
AdminiStração e Planejamentç AgríCola. 

13. Extensão Rural: Fundamentos de Extensão. Comu
nicação e Difusão de Inovações. 

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO 
- PROFISSIONAL- ENG. FLORESTAL 

-i. Solos: Génese,.MorKologia, Levantamento e Classifi
cação. Química, Física e ""Biologia do Solo. Fertilidade 
e Fertilizantes. Manejo e Conservação do Solo. 

2. Topografia: Planimetria e Altimetria. Fotogrametria 
_e Fotointerpretação. 

3. Climatologia: Metereologia básica. ClinlatOlogia apli
cada. 

4. Proteção Florestal: Patologia e Entomologia Flores
tal. Parasitologia. Defesa Florestal. Incêndios Flores
tais. 

S. Mecan_ização e ExpÍoração Florestal: Processos de 
Abate e Transporte de Madeira. Tratares, Máquinas 

_ e Implementos Florestais._ Estradas. 
6~ Estruturas de Madeiras: Resistência dos Materiais. 

_Instalações e Estruturas. Vigas. Torres de Madeiras. 
7. Silvicultura: Dendrologia. Sementes e Viveiros. For

fiação, Conáução e Regeneração dos Povoamentos 
Florestais. Melhoramento Florestal. 

8. Silvimetri_a: I?_endrom~tria. Sistemas de Amostragem. 
Inventário Fforestal. 

9. Conservação de Recursos Naturais RenováVeis: Hidro
logia. Manejo de Bacias Hidrográficas. Estudo, Con

-- """seyvação e MaQejo da Fauna. Administração e Mane-
-jO de Áreas Silvestres. Recuperação de Áreas Degra-
dadas. Parques e Recreação. 

10._ Tecnologia dos Produtos Florestais: Anatomia da 
Madeira. Propriedades Físico-Mecânicas da Madei
ra_ Processamento Industrial. Tecnologia Química 
de Produtos Florestais. Preservação da Madeira. 

11. Manejo florestal; Rendimento S1,1ste:ntado _e Uso 
Múltiplo das Florestas. Planos de Manejo. 

12. Economia Florestal: Elementos de Macro e Microe
conomia. A9ministração, Planejamento e Avaliação 
Florestal. 

MA TERIAS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL - ZOOTECNIA 

1. Solos: Elementos de Solos, de Manejo e de Conser
Viíção. 

2. BioclimatologiaAnimal: Fatores e Elementos Climáti
cos e seus Efeitos sobre o Comportamento dos Ani
mais. 

3. -Higiene Rural: Higiene do Ambiente, dos Alojamen
tos e das Jnstalações. 

4_. Máquinas Agrícolas: Motores e Máquinas de inte!e&. 
se Agropecuârio: Conservação, Manutenção e Uso. 
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5. Instalações Zootécnicas: Planejamento de Instalações 
para AnimaiS e .de DepósitOS para Armazenamento 
de Forragens. 

6- Não Tem. 
7. Produção Animal: CríãÇãã e Exploração Económica 

dos Animais. 
8. Pastagens: Morfologiã, -vegetal, Fisiologia, Pró~ 

dução, IManejo e Utilização, Doenças e Pragas. 
Conservação de FÕrr'àgens. 

9. Nutrição Animal: Fundamentos de Nutrição. Alimen
tos e Alimentação. 

10. Não Tem. 
II. Fisiologia da Reprodução: Processos Fisiológicos da 

Reprodução. Eficiência- Reprodutiva do Rebanho. 
Técnicas de Inseminação Artiticial. 

12. Melhoramento Animal: Princípios e Métodos do Me
lhoramento Geriétíco dos Animais. 

13. Economia Rural: Elementos de Miciõ e Macroeco
nomia. Comercialização Agrícola. Cooperativismo. 
Administiaçãó e Planejamento Agrícolas. 

14. Extensão Rural: Fundamentos de Extensão. Comu-_ 
nicação e DifusãO- de Inovações. 

MAT!:RIAS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL- ENG. AGR!COLA 

1. Solos: Física e Mecânica dos Solos. Processos de 
Transferências no- Solo. Conservação do Solo. 

2. Topografia: Planimetría e Altimetria. Fotogrametria 
e Elementos de Fotoirlterpretação. 

3. Hidrologia Aplicada: Metereologia. Ciclo Hidrológi
co. Precipitaçã-O. Recursos Hídricos, Superficiais e 
Subterrâneos. Evapotranspiração. 

4. Sistemas de Produção Agrícola: Sistema Solo -
Água-Planta. Instalações e Equipamentos para a Pro
dução Vegetal e AnimaL 

S. Mecânica Agricola: Mecânica Aplica. Projetas de Sis
temas MecâniCos para o preparo e conservação do 
Solo. Projetas de Máquinas para a produção. Colhei
ta e Beneficiamento de Produtos Agrícolas. 

6. Sistemas de lrriga~ão e Drenagem: Hidráulica. Cap
tação e Distribuição de Água. Métodos e EquiPamen
tos. Diri'lensiona:men(O, Instalação e Manutenção de 
Sistemas· de Irrigação e Drenagem. Conservação da 
Água. 

7. Estruturas Rurais: Teoria das Estruturas Materiais 
para Construções. Sistemas Estruturais. Obras para 
Abastecimento e Tratamento de Resíduos Agroindus
triais, e de Animais. 

8. Eletrificaçào Rural: Circuitos Elétricos de Baixa Ten
são. Mono e Polifásicos. Ge"faÇão, Distribuição e 
Transmissão de Energia Elétrica para: aS- Fazendas. 

9. Processamento de Produtos Agrícolas: Projeto e Di
mensionamento de Instalações. e Equipame-ntoS para 
Beneficiainento, Manuseio, Conservação e Armaze
nagem de Produtos Agrícolas. 

10. Economia Rural: Elementos de MicrÕ_e Macroeco
nomia. Economh. Economia Aplicada. 

Matemática- Cálculo Diferencial e Integral. Álgebra 
Linear, Geometrlã_Analítica. 

Estatística - Estatística Descritiva. Probabilidade. 
Distribuições Estatísticas._ Testes de Signilkâri.cia. Ele~ 

mentes de ExperimentaÇão. 
Física - Termodinâmica. Mecânica e ·calorimetria. 

Útica. Eletromagnetismo, Eletricidade e Elet{'ificação. 
Elementos de FísíCil Atômica e Nuclear. 

Química - Química Orgânica. Química Inorgânica. 
Químicª ·AiialítiC-a::Bióqtiímicã. Qtiíníica Agrícola. 

Desenho - RePresentação ·de Forffia e Dimensão. 
Convenções e Normalização. Utilização de Elementos 
Gráficos Da Interpretação e Solução de Problemas. 

Processamento de Dados- Noções básicas ·sobre siste
mas de computação. Noções sobre linguagem de progra
mação e programas. Técnicas básicas de programação, 

Botânica - Sistemãtica e MOrfológiã:-VegetaJ. 

Fisiologia Vegetal - Nutrição. Metabolismo. Cresci
mento e desenvolvimento vegetal. Hormônios e fitoFre-
guladores. 
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Zoologia - Taxonomia e' sistemática dos Philia ani
mais;- exceto artrópodes. 

Anatomia e Fisiologia Animal -Tecidos e sistemas fi
siológicos._Anatomia e fisiologia comparada dos animais 
domésticos. 

Genética --Bases moleculares e citológicas da he
rança. 

Microbiologia- Micologia, Bacteriologia e Virologia. 
Especialização Fisiológica. 

ResiS:ténda dos Matei-iais - Tensões e deformações 
nos sólidos. Análise de peças sujeitas a esforço simples e 
combinados. Energia de deformação. Propriedades físi
cas e mecânicas dos materiais biológicos. 

Fenômenos de Transporte - Mecânica dos Fluidos. 
Transferência de Calor e Massa. 

8.2. Matérias de Fonnaçào Geral - São aquelas que, a 
partir das _matérias básicas, permitem a completa com
preensão dos processos agrícolas de produção e da reali
dade sociaL 

Sociologia- Teoria Sociológica. Sistemas Sociais. Es
tratifiCaÇão--e Mobilidade. Mudança Social. 

Formação Económica da Agricultura- História Eco
nómica, posse e uso da terra. Características sócio
económicas da produção. A questão agrária. Estatuto da 
Terra. 

Ecologia- Conceitos. Biosfera e seu equilíbrio. Ecos~ 
sistema. Bioclimatología. Fenologia. Dinâmica das Po~ 
pulações. Manejo da fauna e flora. Biocenose. Inte
gração solo~planta-animal-ambiente. Bacias hidrográfi~ 
cas e âgua potável. Preservação do meio ambiente e re
cursos naturais. 

Filosofia da Ciência - Origem do conhecimento. So~ 
ciologia do conhecimento. Ciência e Tecnologia. A pro
dução científica. 

8.3. Matérias de Formação Profissional - São aquelas 
que, se apoiando nos conhecimentos anteriores, comple
mentam a formação profissional, possibilitando ·a apli
cação e a geração de ciência e tecnologias agronómiCas e 
capacitando o profissional ao pleno exercício da profis
são. 

Agrometeorologia e Climatologia- Meteorologia bá
sica. Radiação solar. Temperatura do ar e do solo. Pres
são atmosférica. Ventos. Condensação_ e_ precipitaç-d.o. 
Evapotranspiração. Balanço hídrico. EStaçõ.es e equipa
mentos meteorológicos. Climatologia aplicada à agricul
tura. 

Irriga~ão e- Drenagem-- Hidrologia. Hidrometria. 
Captação e distribuição d'água. Sistemas de irrigação e 
drenagem. Métodos e equipamentos. Projeto. Instalação 
e manutenção. 

Solos_- Gênese. Morfologia e classificação. Física do 
sistema do Saio. Levailtame·nto e intei-pretaçãO. Nutrição 
das plantas. Química e fertilidade do solo. Formulação, 
fabricação e u_so de fertilizantes e corretivos. Manejo e 
co~servação dÕ solo e água~ Biologia do solo,_~ 

Topografia- Planimetria e altimetria. Fotogrametria 
e fotointerpretação. Estrãdas rurais. 

Mecânica e Máquinas Agrícolas- Mecânica aplicada. 
Motores. Tipos de Tração. Máquinas e implementas 
agrícolas. Projetas, uso e conservação. 

ConStruções R~_rais- Cálculo da resistência dos mate
riais: Materiais de construção. Projeto e execução de_ 
Construção: Instalaçõt?S e· estruturas rurais. Etetrtficação 
rural. 

Fitopatologia - Sintoma:tologia, Etiologia e controle 
das doenças de plantas. Mecanismos _de resistência das 
plantas. Fungicidas, bactericidas e sep_s usos. 

Entomologia e Parasitologia- Artropodologia. Estu
do das pragas e seu manejo. Mecanismo de resistência 
das plantas. Controle químico, controle biológico e ma
nejo integrado de pragas. Inseticidas e seus usos. Nema
tologia, acarologia. Namaticidas, acaricidas e seus usos. 
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Pesquisa e Experimentação - Metodologia de pesqui
sa científica e aplicada. Fundamentos de pesquisa e expe
rimentação. Correlação e regressão. Estatística Experi
mental. 

Economia e Administração Rural- Teoria económica. 
Administração rural. Planejamento, comercialização e 
crédito rural. Cooperativismo e desenvolvimento agríco~ 
la. Política agrícola e legislação agrária. 

Extensão Rural - Caracterização dos produtores ru
rais. Alternativas tecnológicas na agricultura. O proces
so de comunicação. Métodos de trabalho em_ e;x_tensào 
rural. A organização dos produtores rurais. O Sistema 
Brasileiro de Extensão Rural. 

Fitotecnia - Sistemas de cultivo e tratos culturais. 
Controle de plantas invasoras. Culturas de cereais, legu
minosas, raízes, bulbos, rizomas, tubérculos, plantas in~ 
dus_triais, estimulantes e medicinais. Fruticultura. Oleri~ 
cultura. Forragicultura, Floricultura e plantas ornamen
tais, parques e jardins. Melhoramento vegetal. Produção 
de sementes e mudas. Beneficiamento e classificação de 
produtos vege~ais. 

Zootecnia - Bioclimatologia zootécnica, Etologia e 
exploração econômica dos animais. Exterior e julgamen: 
to. Instalações, Bromatologia. Nutrição animal. Estudo 
e manejo dos afimentos. Formulação, produção e coo~ 
trole de rações. Melhoramento animal. Higiene animal. 
Pastagens. Piscicultura. Apicultura. Sericicultura. Fisio
logia da reprodução. Inseminação artificial. 

Silvicultura - Florestas nativas e exóticas. Ecologia 
florestaL Sementes e viveiros. Formação e regeneração 
dos povoamentos florestais. Dendrologia e dedrometria, 
inVentário e manejo florestal. 

Tecnologia dos Produtos Agropecuários - Padroni
zação. Classificação. Beneficiamento. Conservação e Ar
mazenamento de produtos agrícolas para comerciali
zação e industrialização. Tecnologia de transformação e 
conservação de produtos de origem animal e vegetal. Zi
motecnia. 

Recursos Naturais Renováveis - Manejo e conser
vaçãO de reCursos naturais renoVáveis. Recuperação de 
áreas degr:adada_s. Manejo de bacias hidrográficas. 

R-.4. nuriu;ào mínima do curso: 3.600 horas. 

8.5. Estágio obriJ.:atório- Mínimo de 300 horas na for
ma a "ser definida pelas escolas de acordo com suas pecu
liaiiô-ãdes e possibilidades. 

Fortaleza, 25 de fevereiro de 1983.- Prof. Luiz C.ar
los Pinheiro Machado (RS)- Eng~' Agr. Alberto da Cos
ta Monteiro (DF)- Prof. Valdo Cavalct (PR). 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --Concedo a pa~ 
lavra ao último orador inscrito, Senad9r Nelson_ Carnei~_ 
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

. Se confirmãr-se superior a riove por cerito a infláção 
de maio, teremos umã taxa acumulãda, eril-Um ano, de 
cerca de 121 por cento, superando o recorde anterior, 
apresentado em março_ de 1981, que foi de 119 por cento. 

Estão convencidos os econ_omistas de que a causa pri
mordial do processo inflacionário é o déficit do setor 
público, produzindo um círculo vicioso, consistente no 
crescimento das ~axas de serviço público. A co_nta do pe
tróleo, por depender de uma autarquia, qUe é -a PE
TROBRÁS, está inserida nesse setor e continua arras
tando os preços para o alto, apesar do aumento da pro-
dução interna, dã utilização crescente do álc_ool motor e 
de uma pequena retração do consumo. 

Não se deve relegar a segundo plano a im-portância 
dos preços praticados pelo setor privado, a nível de vare
jo. 

Alega-se, por exemplo, que- os preços dos alime-ÕtÕs 
têm aumentado mais do que a inflação, sem pesquisar 
qual seja o crescimento dos preços dos insumos à lavou
ra, principalmente os fertilizantes, os corretivos do solo, 
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as mãquinas e implementas, além do custo do juro dos 
empréstimos à Agricultura, elevados de quarenta e cinco 
para setenta por cento no inicio deste ano. 

Para o índice de maio, influíram os aumentos do sa· 
lário mínimO, da energia elétrica, dos automóveis, do 
óleo de soja, do aço, do feijão e das passagens de ônibus 
estaduais. 

A contribuição do preço do feijão no custo de yida só 
agora aparece, pois, no biênio anterior, houve uma que
da de mais de sete por cento. _ 

Se a majoração dos preços chegou t1 duzentos e setenta 
e seis por cento, nos últimos dois anos, nesse mesmo 
período, ocorreu um apreciável aumento dos preços de 
produtos agricolas: batata inglesa, 505%; tomate, 705%; 
pão francês, de 200 gramas, 562%; arroz, 318%; leite, 
288%; óleo de soja, 304%; carne, 321%; alface, 416% e 
ovos, 302%. 

Quem pretender fazer uma análise desses aumentos, 
devo comparar o feijãO, que caiu cerca de oit_o por cento, 
com o tomate, que subiu mais de setecentos por cento. 

O feijão, em mais de metade da sua produção, não 
consome fertilizantes com elementos importadosf não 
exige implementas mecânicos além do-arado, plantado 
preferentemente nas várzeas. Já o Plantio do tomate exi
ge terra plana, mecanizável, instrumentos de irrigação, 
grande quantidade de adubos e inseticidas. Se estes sO
bem, como subiram mais de trezentos por cento no biê
nio, o tomate sairá muito mais caro do que o feijão. 

Se pretendemos o barateamento dos produtos agríco
las, precisamos tornar mais acessíveíS oS preços dos insu
mos e dos juros. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR.I.OliRIVAL BAPTISTA (PDS-SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: a campanha de vacinação em massa contra a polio
mielite, que o Ministério da Saúde vem promovendo no 
Território Nacional, com reconhecida eficiência, logran.=
do obter êxito integral na execução dos programas reali
zados nas diversas Unidades da Federação, tem como 
característica e objetivo fundamerital, ã. aplicaçãO -dâ-va
cina oral em todas as crianças de menos de 5 anos (mes
mo já vacinadas), duas vezes por ano, nos chamados 
"Dias Nacionais de Vacinação", durante um qíiinqüê
nio. 

Já tive oportunidade de tecer considerações sobre a 
importância, as proporções e os resultadOs do Plano de 
Ação de Controle da PoliOmielite, nos anos anteriores, 
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A primeira etapa será iniciada no próximo dia 11 e a 
segunda etapa no dia t3 de agosto, enfatizando-se a ex
trema importâncfa das duas doses de vacina, para que a 
políomielite seja. realmente, combatida. · 

A vacinação terá início às 8. hoias, prosseguin-do inín
terruptamente até às 17 horas. 

A ã.bertura oficial da Campanha contará com a pre
sença do Governador João Alves, acompanhado da Pri
meira Dama do Estado, Dona Maria do Carmo Alves, 
no Palácio Serigy, juntamente com os integrantes do 
Grupo Estadual de Coordenação das Ações de Controle 
da Poliomielite. 

Este GrupO é formado pelos Secretários de Estado da 
Saúde, da Educação e Cultura, pelo Delegado Federal de 

- .Saóde no Estado de Sergipe, e pelas seguintes autorida
des: :- Diretor Regional da St.J.perintendência de Cam-

--p~nhas de Saúde Pública- SVCAM, Diretor Estadual 
da Fú.ndação Serviços Especiais de Saúde Pública -
FSE.SP, Diretor Estadual ·da LBA em Sergipe, Super!n
tende.nle -dO INAMPS, Diretor-Presidente do IPES, 
Diretor-Presidente da EMATER - SE, Coordenador 
Estadual do MOBRAL, Presidente da Universidad_e Fe
der;J] de Sergipe, Secre~ário. de Estado de Assistêncía ãõs 
Municípios, Delegado Estadual do Ministério da Agri
cultura em Sergipe e pejo Presidente da Sociedade Sergi
pana de Pediatria. 

"'EfUiO esta·s ·as; cOnsiderações que desejava fazer a res
peito do desenvolvimento da Campanha de Vacinação 
cOnt~a a Poliomielite cm S~rgipe, formulando, nesta o
poriunidaae, os mais sinceros voto_~ no sentido _de que 
esse terrível flagelo seja definitivamente erradicado de 
nossa Pútria, para felicidade de todas as crianças brasi
leiras. 

Finalizando, solicito a incorporação ao texto deste 
meu pronunciamento, do mapa demonstrativo anexo, e
laborado pela Secretaria Nacional de ACões Básicas de 
Saúde, do Ministério da S.aúde, a respeito dos resultados 
obtidos nos Dias-Nacionais de Vacinação até agora rea
lizados. 
-SãO. indicadOres que demonstram as extraordinárias 

dimensões desse magno empreendimento do Ministério 
da Saúde, para cujo êxito contribu!u. decisiva·nlente a 
COmpetêflciU técnica e- o entusiàsm;;dÕ Ministro Waldyr 
Arcoverde, que sempre contou com o irrestrito apoio do 
Presidente João Baptista Figueiredo, esperando que, e.I:I! 
Sergipe, sob.o c.omãndo do Dr. José Alves do N2:scimen
to." Utt"nj"a- os. -objetivoS desejados, 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

quando analisei os múltiplos aspectos dessa magna iní- DOCUMENTO .A QUE SE REFER? O SR. 
ciativa do Ministério da Saúde qui!, sOb a eritusiástica·e-- LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

eficiente coordenação do Ministro Waldyr Arco verde, RESULTADOS OBTIDOS NOS DIAS NACIONAIS 
vem atingindo os objetivos colimados no concernente à _ 

mais ampla cobertura possível da população-alvo e~ e_!!~ __ -3E VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE_ 
cácia da vacinação, trp.duzida na extraordinária redução _ 
das taxas de incidência da terrível doença. 

Deve-se acentuar a expressiva atuação das Secretarias 
de Saúde dos Estados e Territórios, através da mobili
zação e adequado aparelhamento das unidades locais_ 
dos serviços básicos de saúde e-seus postos de vacinação, 
b_em como a efetiYa colaboração de inúmeros órgãos da 
administração pública, em todos os nfveis da Federação, 
resultando da convergência dos esforços e da partici
pação comunitária, o inegável sucesso das campanhas 
nacionais de vacinação. 

Em Sergipe, o Governador João Alves Filho, através 
da Secretaria de Estado da Saúde, dirigida pelo Dr. José 
Alves do Nascimento, já tOnlOú Jod.aS as providêlldaS 
necessárias no sentido de vacinar, este ano, a população
alvo, estimada em cerca de 204.811 criilnças, situadas 
numa faixa etária de menos de cinco anos de idade. 

Para a Campanha, em Sergipe, deverão ser mobiliza
das 4.500 pessoas, em todo o Estado, e serão utilizados 
414 veículos na execução dos trabalhos. 

BRASIL 1980/1982 

Dias População População Vacinada 
Nacionais E:.timada 

de Vacinação 0-4 anos 0-4 adOS total(l) 

HC06-80 18060931 18 122 978 21 759 048 

16-08-80 18060931 18 998 098 22 953 746 

15-08-81 18 525 362 18561 331 21911538 

24-10-81 18 525 362 18194 598 21525 692 

12-06-82 19 005 483 17161319 19 563 355 

14-08-82 19 005 483 18 031 037 20 687 133 

(I) Incluindo Vacinações realizadas em criançaS de i
dade declaradamente acima do_ grupo de 0-4 anos. 

Fonte: Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde 
- M.S. 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do, para a sessão ordinária de amanhã, a seguínte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 684, de 
1983, do Senador Nels9D Carneiro, solicitando, no·s· ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n'i' 78, de 1982, de sua 
autoria, que altera a redução do parágrafo único do art. 
5~' da Lei nl' 3.373, de 12 de março de 1958. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci~ 
da pela Comissão de Redução em seu Parecer n'i' 505, de 
1983), do Projeto de Lei do Senado n"' 118, de 1974 (n'i' 
914(79 na Cãinara dos Deputados), de autoria da Co
missi:io do Distrito Federal, que define os crimes de res~ 
ponsabilidade do Governador do Distrito Federal, dos 
governadores dos territórios federais e de seus respecti
vos secretários, e dá outras providências. 

3 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de. Lei d<J. Câmara n"' 32, de 198l_(n'l' 
3.033/76, na casa d.e origem), que dá nova redação ao 
a!t. 4\"' da Lei n'i' 4.594, de 29 de dezembro de 1964, que 
regula a profissão- de corretor de seguros, tendo 

PARECER, sob n"' 435, de 1983, da Comissão 
- de RedaÇão~ oferecendo a redução do vencido. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n"' 62, de 1982 (n"' 4.939/81, na casa de origem), de 
iniciativa do S.enhor Pres~dente_diJ. R~pública, que dispõe 
sO'bfe segu~ança pára estabeleCimenia·s· finanêeiro~. esta
belece normas para constituição e funcionamento das 
empresas particul.ares que exploram. s~rviços de vigilân
cia e de transporte de valores e dá outras providências, 
tendo_ 

PARECERES, sob n"s 489 a 491, de 1983, das Comis
-sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade: 
~~e Segurança Nacional. favorável; e 
-de EL-onomia, favorável. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'i' 51, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
çomo conclusão de seu Parecer n'i' 463, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande (RS) a ele
var~ Cr$ LI5?.986.270,80 (um __ bil~ão, cento e ciq
qüenta e três milhOes, novecentos e oitenta e seis mil, du
zentos e setenta cruzeiros e oitenta c"e.ntavos) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 464 e 465, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; _e 

0

- de MUrticiPi~s, favorável. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'>' 52, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 466, de 1983), que au-
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toriza a Prefeitura Muniçipal de Pedro Gomes (MS) a e
levar em Cr$ 39.015.006,19 (trinta e nOve milhões, quin
ze mil, seis cruzeiros e dezenove centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n<?s 467, e468, de 1983, das Comis

sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucjonalidade e 

juridicidadc; e 
- de Municípios, favorável. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'i' 53, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu P_arecer n'i' 469, de 1983), que au

toriza a Prefeitura Municipal de Tercnos (MS) a elevar 
em Cr$ 3.352.000,00 (trê-s-lnilhões, trezentos e cinqüenta 
e dois mil cruzeiros) o montante de~ua dhddq. consolida
da, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~>s 470 e 471, de 
1983, das Comissões: 

-de Constitui4;ào e Justiça; e 
- de Municípios. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Res-olução 
nl' 58, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 484, de 1983), -que·au.~--
toriza a Prefeitura Municipal de Itaueira (PI) a elevar em 
Cr$ 13.391.000,00-(trcze milhões, trezentos e noventa-e 
um mil cruzeiros) o monfante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n~'s 485 e 486, de 1983, das Comls~ 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridi,_cidadc; e 

- de Munidpios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encei-r_a~ 
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 hw-as e 50 minutos.) 

( ') ORDEM DE SERVIÇO 

N' 001/83 DO DIRETOR-GERAL 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso_de suas_a
tribuições regulamentares e com base no que dispõe o 
art. 215, Parágrafo únic_o, do Regulamento Administra
tivo do Senado Fede;rªl, resolve: 

I~' Delegar as seguintes competências_: 
I - Aos Diretores de Secretaria, da Assessoria e ao 

Consultor-Geral no que tange aos órgãos que lhes são 
subordin:idos: 

a~- Encaminhar, para anotação nas_ fich_as fyncio
nais, alterações diversas. 

b)- Autorizar afastamentos nos termos dos artigos 
418 e 419 do Regulamento Administrativo. 

c)- Prover lotação e desHgar servidores. 
d)- Designar e dispensar servidores de função gratifi

cada. 

e)- Autorizar, previamente, as escalas de férias e o_-_ 
gozo de períodos de recesso acumulados. 

f)- Abonar faltas justificadas, até oito por mês, e au
torizar licenças na forma preVista no art. 3_74, item IV, 
do Regulamento Administrativo. 

g)- Encaminhar as freqUências quinzenais e as re
lações referentes a pagamentos de quaisquer serviços ex
traordinários. 

r:-;-Re;uhiicuda por haver saldo co.;om i_ncori-e-ção no-DCN- S~ão TI- de 

26-5-83. 

II ...:... Ao Oiretor da Secretaria Administrativa para, 
em caráter supletivo, despachar todos os assuntos com
preendidos nos procedimentos de rotina administrativa, 
salvo_ os que impliquem ~m relacionamento diretÓ com a_ 

Comissão Diretora ou que, no âm6ito do ordenamento 
de despesa, excedam ao limite estabelecido no item 11' do 
Ato n9 72, de 1983, do Presidente do Senado Federal. 

29 Os diretores a que se refere a presente Ordem de 
Serviço encaminharão às Subsecretarias de Pessoal e fi· 
nanceira, por intermédio da Seção de Protocolo Admi
nistrativo, os_ expedientes compreerididos no âmbito de 
suas competências. 

-39 Se a Subsecretaria de Pessoal, na hipótese do item 
anteri_or, manifestar dúvida sobre a execução de qual
qUer medida que lhe seja encaminhada, poderã solicitar 
do. órgão de origem os esclarecimentos e retificações res
pectivos e, na hipótCse de persistir a dúvida, submeter o 
assunto, com parecer prévio da Consultaria Geral, ao 
Diretor-Geral. 

4~> I- A freqüência do pessoal lotado nos GabineteS 
dos Senhores Senadores deverá ser encaminhada, pela 
Seção" de Protocolo Administrativo, à Subsecretaria de 
Pessoal. 

II -Em todas as matérias relativas a ordenamento de 
despesas, deverá ser observado, pela Seção de Protocolo 
Administrativo, o que consta no Ato n~' 72, de 1983, do 
fresidente do,_Senado. 

Senado Federal, 25 de maio de 1983. - Aiman No
gueira da Gama - Diretor-Geral. 

(') ÓRDEM DE SERVIÇO INTERNA 
N' I, DE 1983 

O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso das 
_cOmpetências que lhe foram delegadas pelo Senhor 
Diretor-Geral do Senado Fedeial, nos termos da Ordem 
de Serviço nQ 001, de I 983, resolve delegar à Diretora da 
Subsecreta-ria de Pessoal as seguintes atribuições: 
- 1 ~)-Expedir portarias de lotação e desligamento, a
pós ãutoi'iZaÇão do Diretor-Geral e dos Diretores das Se-

-- cre~arias; 

2~\-:- AsS.iDar as_ alterações e anotações _das carteiras 
de trabalho, :illlvo as relativas à admissão e demissão de 
servidores: 

3~)- Expedir declarações funcionais, de residência, 
de nivel de escolaridade etc.; 

4')- Receber os boletins quinzenais de freqüências 
dos órgãos da Casa; 

5~)- Despachar os pedidos de concessão de salãrio
família, n_os__termos da lei, e proceder, de ofício_ _ou_ a r~ 
querimento do interessado, ao cancelamento das conces_

_sões; 

6"!-)- An"õtar nas fichas funcionais dos servidores ós 
diplomas e os certificados de conclusão de curSQs e de 
p-articipação em seminãrios, congressos, conferências, 
etc., à vista de documentação comprobatória; 
7~)- Averbar o tempo de serviço dos se_rvidores, cbn

figurada a existência de direito; 
s~)- Expedir carteiras funcionais e credenciamentos; 
9f)- Expedir conlunicação de desligamento de lo

tação solicitado pelo Diretor competente; 
I o~)- Proceder às anotações e comunicações de 

férias, de acordo com as escalas fixa<!as pelos· Diretores 
·oos respectivos órgãos de lotação; 

I I•)- Anotar o gozo de períodos de recesso acumula
dos, de acordo com as autorizações dos Diretor~s do ór
gão de lotação do servidor; 

-f2~)- Anota-r aS licenças à gestante e para tratamento 
saúde, devidamente autorizadas pela SAMS. 

Senado Federal, 25 de maio de 1983.- Luiz do Nasci
mentg Monteiro. Diretor da Secretaria Administrativa. 

l*l Republicada ror haver saído com incorreção no DCN -.Seo;ão U 

-de26·5·8J. 
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ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n910, de 1983, que "acres-
centa item ao a_rt. 160 da Cons_tituiçào Federal". 

1~ Reunião (Instalação), 

realizada em 17 de maio de 1983 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta e 
cinco minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Fi
n~ülças, no Senado Federal, presentes os Senhores Sena
dores José Lins, Virgílio Távora, João_ Castelo, Guilher
me Palmeira, Carlos Alberto, Hélio Gueiros, Pedro Si
mof!, Affonso Camargo e Deputados Assis Canuto, An
tônio Mazureck, Airôn Rios e Agnaldo Timóteo, reúne
se ·a-Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida 
de-estudo e pareCer sobre a Proposta de Emenda a Cons
tituição n9 10, de 1983, que "acrescenta item ao art. 160 
da Constituição Federal'~. 

Deixam_de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lenoir Vargas, Gaivão Modesto, Se
vero Gomes e Deputados A Ibérico Cordeiro, Vinght Ro
sado, Sérgio Ferrara, Olivir Gabardo, Arnaldo Maciel, 
Miguel Arrais e Ralph Biasí. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Virgílio Tãvora, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Vilgílio Távora convida o Senhor 
Deputado Airon Rios para funcionar como escrutina
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Assis Canuto ll votos 

Em branco"·~····~····-·······~······· 1 voto_ 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Arnaldo Maciel ......• ~· ._ .. ____ 1_1 votos 
Em branco , .......... ,_._ •........ -.·.... 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Deputados Assis Canuto e 
Arnaldo Maciel. 

Assumindo a Presidéncia o Senhor Deputado Assis 
Canuto agradece, em nome Po Senhor Deputado Arnal
do Maciel e no seu próprio, a honra cóm que foram dis
tinguidos e designa o Senhor Senador Jo~o Caste_lo para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais_ membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir_ parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 11, de 1983, 
que "dispõe sobre a Transformação do Congr-esso-
Nacional em Poder Constituinte, de I~> de janeiro de 
1985 a 30 de janeiro de 1987". 

1~ Reunião (lnstalacão), 

reali~ada em 24 de maio de 1983 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de miL __ 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze 
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Murilo Bada-
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ró, Odacir Soares, Virgílio Távora, Jorge Kalume, Álva
ro Dias, Pedro Simon e Deputados Ernani Satyro, 
Maçao Tadano, FrancisCo Benjamin, João Gilberto, 
Aldo Arantes e o·ante de Oliveira, -reúne-se a Comissão 
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar -e 
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Conti
tuição n~' ll, de 1983, que "DisPõe ·sabre a transfor
mação do Congresso Nacional em Poder Constituinte, 
de J<:> de janeiro de 1985 a 30 de janeiro de 1987". 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, oS Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, Raimundo Parente, 
Carlos Alberto, Hêlio Gueiros, Fernando· Henrique Car
doso e Deputad_os Francisco Sales, Jairo Magalhães, 
João Cunha, Alberto Goldman e Brandão Monteiro. 

De acordo com o que preceitua o Regimento ComUm, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Virgílio Távora, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositiVo regimental, o Senhor Pre~ 
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da ComisSão. DiStribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Virgílio Távora convida o Senhor 
Deputado João Gilberto para funcionar como escrutina--
dor. 

Procedida a eleição, verifica~Se o -seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Fernando Henrique Cardoso ll votos 
Em branco ......... ~ .-.......... ~ ..... :- 1 voto 
Para Vice-Presidcnte: 
Senador Odacir Soares _. ···-~-·-· .... ~-·-· .. ~ _11 votos 
Em branco ......... -.. -.. -.. -.• -.-•. ·~...... l voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Fernando Hen
rique Cardoso e Odaclr Soares. - ~ 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Odacir 
Soares, Vice-Presidente, agradece, em nome do Senhor 
Senador Fernando Henrique_Cardoso e no seu-próprio, 
a honra com que foram distinguidos e designa o S"éi:thor 
Deputado Francisc9 Benjamin para relatar a Proposta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
demais Membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudar e emitir parecer sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição nQ 12, de 1983, que 
"dispõe sobre alteração do art. 217 da Constituição 
da República Federativa do Brasil". 

1~ Reunião, (Instalação), 

realizada em 24 de maio de 1983 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e oltenta e três, às dezesseis horas e triilta mi
nutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores CarlOs Chiarelli, 
Almir Pinto, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Clau
dionor Roriz, Gaivão Modesto, José FraS;elli, Alfrf:do 
Campos e Deputados -OsCar Corrêa, Ozarian- CoelhO, 
Oswaldo Melo e Elquissori SOareS, i-et1ii6-se a COmiSSãO 
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudar e 
emitir parecer sobre a Prop·ost3. de Emenda à Consti
tuição nQ 12, de 1983, que .. dispõe sobre a alteração do 
art. 217 da Constituição da República Federativa do 
Brasil". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Lenoir Vargas, Affonso Camargo e Itamar 
Franco e os Senhores Deputados Guida Moesch, Leorne 
Belém, Jorge Leite, Amadeu Geara, Jorge Vianna, 
Eduardo Matarazzo Suplícy e Matheus Schmidt. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão. Distri-
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buídas as cêdulis; o Senhor Senador. A-lmir Pínto c_onvi
da o Senhor Deputado Oscar Corrêa para funcionar 
como escrutinador. 

PrQcedida a eleição, verificã.-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Elquisson Soares ....•..... -- 11 votos 
Em brancp ...... _ ..•......... -~ .....• -,~cl_voto 

Para Vice-Presidente: 
J?~putado Guid_o ~oesc~ ........ _ ... ·---J-2- ~otos. 
São declaiãdos eleitos Presidente e V ice-Presidente, os 

Senhores Deputados Elquiss<:'n Soares e Guiáo Mo~ch, 
respectivamente. - -

Assumindo a Presidência~o Senhor Deputado Elquis
son· Soares agradece, em nome do Senhor Deputado 

- âuido Moesch e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Carlos Chiarem 

_ para relatar a matéria. _ 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho RoCha, AssiStente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada Pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e írá à Publicaçãa. 

~ COMISSÃO MiSTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~ 58, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à D~liberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei nQ 2.014, de 21 de feve
reiro de 1983, que ''dispõe sobre a tributação das va
riações das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional- ORTN com cláusula de correçilo cambial". 

2• Reunião, realizada em 11 de maio de 1983 

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de Reu
niõ_es da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores João Castelo, Çiuilherme 
Palmeíra, Jt.itah.Y Magãihães, Lourival Baptista, Loman
to Júnior, Carlos Lyra, Jorge Kalume, Fernando Henrj~ 
que Cardoso e Deputados luiz Antônio Fayet, Josb 
Thomaz Nonô, José Carlos Fagundes, Marcos Lima e 
Virgildásio de Senna, reúne-se a Comissão Mista incum:. 
bida de estudo e parecer sobre a Mensagem nQ 58, de 
1983 - (CN), do Senhor Presidente da República, sub
metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n9 2~014, de 21 de fevereiro de 1983, que 
"dispõe sobre a tributação das variações das Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, com cláu
sula de correção cambial". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, oS Se
nhores Senadores Severo Gomes, Pedro Simon e Depu
tados Fernando Magalhães, Castejon Branco, Manoel 
Affonso, Carlos Wilson, Gustavo Faria e Abdias Nasci
mento. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presideqte, Deputado Virgildásio d~ Serma, 
quC solicita, ~os termos reglmentais, a dispensa: _da leitu
ra da Ata da reunião anterior que logo após, é dada 
como aprovada. 

· -cm seguida, o Senhor Presidellte Concede a palavra ao 
Relator, Senador Lourival Baptista, que emite parecer 
favorável à Mensagem n'~ 58, de 1983 - (CN), nos ter
fios do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Pos;to em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
com votos em separado dos Senhores Deputados. Luiz 
Antônio Fayet, José Thomaz Nonô e Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

- ---J\fãdâ-ffiâiS ·haveildo a tratar, enCerfã.~se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 

· será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
·da-Comissão e irá à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
[19 62, de 19~ - (CN), do Senlior Presidente daRe
públiCa submetendo à deliberação df? Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n'~ 2.015, de 23 de feve
reiro de 1983, que· Hdá nova redaçào ao art. 19 do 
Decreto-lei n"' 1.477, de.26 de agosto de 1976". 

2~ Reunião! realizad~: em 11 de maio de 1983 

Aos onze-diã:s do mês de m3.io dO ano de mil novecen
tos e oitEnTa e três, às dezessete horas, na Sal~ da Comis
são de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senho
res Senadores Luiz Cavalcante, João Castelo, Marcon
des Gadelha, Martins Filho, Marco Maciel, Eunice Mi
chiles, Henrique Cardoso, Affonso Camargo, Alfreso 
Campos, Mauro Borges e Deputados Gerson Peres e 
Mário Frota, reúne-se a Comissão Mista inCurilbida de 
estUdo e parecer sobre a Mensagem nQ 62, de 1983 -
_(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto
lei n"2.015,-de 23 de fevereiro de 1983, que "dá nova re
dação ao art. }Q do Decreto-lei n"' 1.477, de 26 de agosto 
de 1976". 

Deixam d.e coniparecer, por -motivo justtficado, os Se
nhores Senadores LQmanto Júnior e Deputados Gerardo 
Renault, Fernando Collor, Mário Maia, Carlos Virgílio, 
Alencar Furtado, Alberto Goldman, Genebaldo Cor
reia, Ronaldo Campos e Sérgio Lomba. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Alfredo Campos, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da Ata da 
reunião anteriOr, que, log-o após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator da matéria, Deputado Gerson Peres, que emite 
parecer favorável à Mensagem nQ 62, de 1983 - (CN), 
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado, 
sem restriÇões. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comfssão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
S!!nhor Presidente, e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
nQ 65, de 1983-(CN), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 2.018, de 22 de março 
de 1983, que ''disPõe sobre inseções ou reduções de 
tributos em relação a bens que forem o~jeto de arren
-damento mercantil, quando destinados a emprego na 
execução de programas, projetos ou empreendimentos 
~ntempl~~_o~ com beneficios fiscais". 

2' Reunião, realizada em :26 de maio de 1983 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de mil no
vecentos e Oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Aderbal Jurema, Claudionor Roriz, 
Gaivão Modesto, Jutahy Magalhães, João Lob-o, Gui
lherme Palmeira, Alfredo Campos, José Fragelli e Depu
tados Christóvam Chiaradia, Aécio- de Borba, Ferreira 
Martins e José Moura, reúne-se a Comissão Mista in
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nQ 65, de 
1983-(CN), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei nQ 2.018, de 22 de março de 1983, que "dis
põe sobre isenções ou reduções de tributos em relação a 
bens que forem objeto de arrendamento mercantil, quan
do __ de;tinados a emprego na execução de programas, 
projetas· Oll empreendimentOs contemplados com benefí
cios fiscais": 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores José Lins, Enéas Faria e Mauro Bor
ges e os Senhores Deputados Geraldo Bu!hões, Couti-
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nho Jorge., Carlos' WilsOn,- Henrique Eduardo Alves,
Walmor de Luca, Irajâ Rodrigues e Jiúlio Caruso. 

Havendo número regimental, são abertos os-trabalhos 
pelo Senhor Deputado Christóvam Chiaradia, Vice
Preisdente, no exercício da Presidência, que solicita, nos 
termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reu
nião anterior que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Claudionor Roriz, que emite paiec6r 
favorãvel à Mensagem n9 65, de 1983-{CN), nos termos 
do Projeto _de D_ecreto Legislativo que oferece coino con
clusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Pr_esidente, demais membros 
da Comissão- e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 62, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto--lei n9 2.015, de 23 de fevereiro de 
1983, que "dá nova redação ao artigo 19 do Decreto
lei n9 1.477, de 26 de agosto de 1976". 

1• Reuniio (Instalação), 
realizada em 3 de maio de 1983 

Aos três dias do mês de maio do ano de mil novenceri
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na 
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,-pre
sentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, João 
Castelõ; Lomanto Júnior, Marcondes Gadelha, Martins 
Filho, Marco Maciel, Eunice Michiles, Henrique Cardo
so, Affonso Camargo, AlfredO Campos, Mauro Borges e 
Deputados Gerson Peres e Mário Frota, reúne-se a CO
missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n9 62, de 1983, que .. dá nova redação ao arti
go l ~> do Decreto-lei n9 I .477, de 26 de agosto de 1976"_. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Gerardo Renault, Fernando Collor, 
Martins Maia, Carlos VirgíliO, Alencar Furtadõ, Alber
to Goldman, Genebaldo Correia~ Ronaldo Campos, Sér
gio Lomba. 

De acordo com o que preceitua o_Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente' 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas às cêdu.: 
las, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor 
Deputado Mário Frota para funcionar como eSciutiria.:
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resUltado: 
Para Presidente: 
Senador Alfredo Campos ....... , . , . , ... 12 votos 
Em branco .... -· ~ ........• ·~-·--· .••. ~ .• ~-· .l_voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Marcondes Gadelha ........... , • _ _12 votos 
Em branco . , .... -._.-.............•.. , ... . 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

V ice--Presidente, os Senhores Senadores Alfredo Cainpos 
e Marcondes Gadelha. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alfredo 
Campos agradece, em nome do Senhor Senador Mar
condes Gadelha e no seu próprio a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Deputado Gei"son Peres 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo _a tratar, encerra--se a reunião, la
vrando eu, Mâuro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e irâ à publicação. 

COMISSÃO DE MUNJC!PIOS 
7• Reunião, Ordinária, 

realizada no dia 19 de maio de 1983 
Às onze horas do dia dezenove de maio de mil nove

centos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Se
nador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Se
nador Passos Porto, Presidente, reúne-se a Comissão de 
Municípios, com a presença dos Senhores Senadores Al
mir Pinto, Enéas Faria, Alfredo CarhpoS, EuniCe Michi
les, Mauro Borges, Benedito Ferreira, Jorge Bornhausen 
e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justfficado, os Se
nhores Senadores Lomanto Junior, Benedito Canellas, 
Cãflos Lyra, João Lobo, Gaivão Modesto, Cal-los Al
berto; Mário Maia, José lgnácio, Marcelo Miranda e 
Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os brabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como àprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução 
apresentados pela Comissão de Economia, às seguintes 
mens-agens presidfmciais: I) Mensagens n9 51, de 1983, 
do Senhor Presidente da República, submetendo á apro
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Pedro_Gomes (MS) a contratar .operação de cré
dito no valor de Cr$ 39.015.006,19 (trinta_e _nove mi
lhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove centavos). 
Relator: Senhor Mário Maia. Parecer: favoráveL Apro
vado por unanimidade. 2) Mensagem n9 245, de 1982, do 
Senhor Presidente' da República, submentendo à__ apro~ 
vação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja atitOfizada a Prefeitura Muni-:. 
cipal de Monte Alegre de Minas (MG) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 45.847.515,36 (quar(mta 
e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, qui
nhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos). Rela
tor. Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável. Apro
vado por unanimidade. 
- -Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica ao Ple
nário que disignou o Senhor Senador Nelson Carneíró, 
V ice-Presidente, para representar a Comissão no Semi
nário- "O papel dos Conselhos de Contas- dos Municí
pios", realizado sob os auspícios do Instituto Brasileiro 
deAdministrãção Municipal, nos dias 12-e 13 de maio de 
1983, na_cidade do Rio de Janeiro. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuriião la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assitente da 
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi
nada 'pelo Senhor Presidente. 

8• Reunião, Ordinária, 
realizada no dia 26 de maio de 1983 

Ãs onze horas do dia vinte e seis de maio de mil nove
centos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Se
nador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Se
nador Passos Porto, Presidente, reúne-se a Comissão de 
MunicípiOs, com a presença dos Senhores Senadores 
Jorge Bornhausen, Mário Maia, Almir Pinto, Jorge Ka~ 
lume, Jutahy Magalhães, Alfredo Campos, Carlos Lyra, 
Benedito Ferreira, João Lobo e Odacir Soares. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Junior, Benedito Canellas, 
Gaivão Modesto, Carlos Alberto, José lgnãcio, Marcelo 
Miranda, Eneas Faria e Nelson Carneiro. ---

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reuníão anterior, que é dada como aprovada, 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da Pauta e são relatados os Projetos de Resolução 
apresentados pela Comissão de Econ.omia, às seguintes 
mensagens Presidenciais. I) Mensagem n9 251, de 1982, 
do Senhor Presidente da República, submetendo %Jipro
vaçào do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Terenos (MS) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 3.352.000,00 (trê_s milhões, trezentos e 
cinqüenta e-dois mil cruzeiros). Relator: Senador Odacir 
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Soares. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 
2) Mensagem n9 l53,_de 1982, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Araranguá (SC) a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
29.847.909,39 (vinte e nove milhões, oitecentos e quaren
ta e sete mil, novecentos e nove cruzeiros e trinta e nove 
centavos). Relator: Senador Jorge Bomhausen. Parecer: 
favorável. Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n"' 
370, de 1981, do Senhor Presidente da República, sub~ 
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de ltaueira (PI) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 13.391.000,00 (treze mi
lhões, trezentos e noventa e um mil cruzeiros). Relator: 
Senador João Lobo. Parecer: favorável. Aprovado por 
unanimidade. 4) Mensagem n9 183, de 1982, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à_aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Machado (MG) a contratar operação de crêdito no valor 
de Cri 160.494.131,56 (cento e sesseta milhões, quatro
centos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um cruzei
ros e cinqUenta e seis cc:;ntavos). Relator: Senador Alfre
do Campos. Parecer. favorável. Aprovado_ por unanimi
dade. 5) Mensagem n9 243, de 1982, do-SCnhor Presiden
te da República, subrri.etendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Redfe 
(PE) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
(79.960.500,00 (cento e setenta e nove milhões, novecen~ 
tos e sessenta mil e quinhentos qruzeiros). Relator: Sena
dor Carlos Lyra. Parecer: favorável. Aprovado por una~ 
nimidade. 6) Mensagem n9 52, de 1983, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Gr:ih
de (RS} a contratar OperaçãO de crédito no valor de CrS 
1.153.986.270,80 (hum bilhão, cento e cinqUenta e três 
milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e seten
ta cruzeiros e _oitenta centavos). Relator: Senador Almir 
Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 

A seguir, o Senhor Presidente comunica ao Plenário 
de que fez convite ao Doutor Mailson Nóbrega, Secre
tário GeraJ do Ministro da_ Fazenda e Presidente da Co
missão de Reforma Tributária, instituída por portaria do 
Ministro de Planejamento e Fazenda, para vir à Comis
são, provavelmente, no próximo dia nove (9) de julho, 

_para expor os trabalhos e o pensamento daquela Comis
são que preside a respeito do momentoso. problema da 
revisão tributária. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assitente da 
Comissão, a presente Ata que, tída e aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

3~ Reunião. realizada em 12 de abril de 1983 

__ Ã_s_d~~ h_Qf;;ts_do dia doze de abril de mil novecentos e 
oitenta ·e três, na sala de reuniões da Comissão, presentes 
o Senhores Senadores Alberto Silva, Presidente, Marco 
Maciel, Gabriel Hermes e Fábio Lucena, ret1ne-se a Co
missão de Assuntos Regionais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Seriadores José Lins, Albano Franco e Carlos 
Chiãrelii. 

Ao con~tatar a existência de número regimental, 0 Se
n~or Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a 
leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. 

A seguir, o.Senhor Presidente passa a palavra ao Sena
dor Gabriel Hermes, que emite parecer favorável ao Pro
jeto de Lei da Câmara nQ 92/82- que "autoriza o Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agráiia- IN-
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CRA, a doar o imóvel que menciona". Nào hã debates e 
a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do rela
tor. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, CarlOs Guilherme Fonseca, Assistente da Co
missão, a presente Ata, que, lida e aprovada, serâ assina
da pelo Senhor Presidente~ 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

s~ Reunião. realb:ada em 12 d-e- maio de 1983 

Ãs dez horas do dia doze de maio de mil novecentos e 
oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão, presentes 
o Senhores Senadores Itamar Franco, Presidente, Severo 
Gomes, Amaral Peixoto, Hélio Gueiros, Guilherme Pal: 
meira, Carlos Lyra, Lourival Baptista, Pedro Simon, 
Roberto Campos~ Jutahy Magalhães e Gabriel Hermes, 
reúne-se a Comissão de Finanças. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Si:nhores Senadores Jorge 
Bornhausen, Albano franco, João Castelo, Virgílio Tá
vora, José Lins, José Fragelli, Fábio Lucena e Roberto 
Saturnino. Ao constatar a existência de número regímen.: 
tal, o Senhor Presidente declara_abertos os trabalhos e 
dispensa a leitura da A ta da reunião anterior; que é dada: 
como aprovada. Em seguida, o_Senhor Presid~nte comu
nica o recebimento do Ofício n'i' 66/83 -.Sú-MF, infor
mando não existir trabalhos es;)ei::íficos produzidos pela 
ComisSão que exãmiáa ·a· reforma tributária no Pais: 
Após a leitura do oficiO o Senildor Pedro Simon usa a 
palavra para sugerir à com-issão, propoSta -rio sentido de 
se criar um grupo de estudo formado por membros da 
Comissão, com a finalidade de ap-ri!séntar e trocar idêiaS 
sobre a reforma tributária, cõmõ --tam6ém, coni.iidilr 
membros do Governo para prestarem infomações sobre 
a referida matéria. Corri a palavra, o Senador Roberto 
Campos pró põe a criação de iiiriã ConlísS~O -~S)_)ecial, 
trabalhando em conjunto as Comissões de Finanças e de 
Economia, para que junto com têcnicos em tributação, 
elaborar uma proposta tributária. Em a" parte, o Senador 
Jutahy Magalhães informa que já existe proposta para a 
criação de uma Comissão Espe-cial; nesse sentidO, e que 
as lideranças poderiam indicar para atuar como 
membros, os Senadores das duas Comissões. Termínada 
a discussão, o Sr. Presidente esclarece que entrará em en
tendimento sobre a possibilidade de participação de 
membros das Comissões de FinaOças e de Economia, na 
Comissão Especial. A seguir, sãó apreciadaS aS seguíiites 
proposições: I) Projeto de Lei do Senado n9 196(79-
Dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependentes 
do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 
1971. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: Favorá
vel. Conclusão: Aprovação do parecer: 2) Projeto de Lei 
do Seando n9 207 (81 - Determina critêrio para o _ri!a
justamerHo do preço de_ venda ao consumidor do GLP, 
Gás Liquefeito de Petróleo, e dâ outras prOvidências. 
Relator; Senador Severo Gomes. Parecer: Favorável. 
Conclusão: Vista ao Senador Roberto Campos. 3) Proje
to de Lei da Câmara- n'i' 141/82 - Dispõe sobre_ a 
criação e transformação de cargos e empregos na secre
taria do Tribunal Federal de Recursos e dá outras provi
dências. Relator: Senador Guilhúme Palineira. ·Parecer: 
Favorável. ConcluSão: o Senador Roberto Caffipos ma~ 
nifesta dúvidas quanto à constitucionalidade da iriatéria, 
por entender que com a aprovação do projeto, aumenta
ria as despesas, e para isso, seria necessária uma previsão 
de receita. Coiltirlúándo,-afegao aiõ.óa· 0 senador; Que 0 
Tribunal Federal de Recursos já se utiliza de uma firma 
para a realização de serviços, não havendo assim, a ne
cessidade de criação e transfórinação de cargos e empre
gos. Em aparte, o Senador Hélio Gueiros discorcfá do 
Senador Roberto Campos, entendendo que existe uma 
gran_de necessidade de reforço de pessoal, para a agili
zação dos serviços do Tribunal. Colocada em votação a 
matéria, é a mesma aprovada coffi voto cont:Iárlo dOs Se
nadores Roberto Campos e Amaral Peixoto e voto com 
restrições do Senador Jutahy Magalhães, 4) Otido -''S" 
n'i' 11/83 - do_ Sr. Governador do Estado da Paraíba, 
solicitando autorização do Senado Federal para contra
tar empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 

plÃR!pDO C0l't(}RESSO NACIONAl~ (Se~àoll). 

(dez milhões de marcos alemães), destinado ao programa 
"Pequena Irrigação a Nível de Propriedade", naquele 
Estado. Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: 
Fevoráv_el, na forma do Projeto de Resolução apresenta
do. Conclusão: Aprovação do parecer. 5) Projeto -de Lei 
do Senado n"' 308(81- DF- Altera as alíquotas do im
posto spbre a transmissão de bens imóveís e de direitos a 
eles relativos a que se refere o art. 31, do D_ecreto-leí nY 
82, de 26 de dezembro de 1966. Relator: Senador Rober
to Campos. Parecer: Favorávef à emenda nY 01, de PieM 
nário. Conclusão: Aprovação do parecer. Nada mais ha
vendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assitente da Comissão, a presente 
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre
sidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

. 6' Reuoião, realiz_ada em 3 de maio de 1983 

Às dez horas do dia três de maio de mil novecentos e 
oitenta e três, na SB.Ta de Reuniõis da Comissão, Ala Se
nador Alexandre Costa, presentes os Senhores S~ado
res- A]exandre- Costa, Presiden-te, Marcelo Miranda, 
Lourival Baptista, Mauro Borges, Benedito Ferreira, 
PasSos Pôrto e Murilo Badaró, reúne-se a Comissão do 
Distrito FederaL 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senado~!!S G!-'_ilherme PaJmeira, Marcondes Ga
delha, Jutahy_~_a_gal~ães, Saldanha Derzi, Alfredo Cam.: 
pos e Gastão Mt11ler. 

Havendo número regíinl::ntal, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e determina ao Secretário da 
Comissão que faça a leitura da Ata da Reunião anterior~ 
Posta em discussão a Ata, e, em seguida, em votação, ê 
aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o Senhor Presidente propõe a data de 17 
de maio de 1983, às 20:00 horas, para a visita à sede da 
OAB - DF, na homenagem oferecida a todos os 
membro.'i da Comissão e debates sobre os problemas da 
Justiça e Violência Policial. Posta em discussão a data, e, 
em se~uida, em votação, é aprovada por unanimidade. 

Continuando, o Senhor Presidente propõe a data de 
18 de maio de 1983, às 14:00 horas, para a visita ao Tri
bunal de Justiça do Distrito Federal, em resposta ao con
vite do Presidente daquele órgão, Dr. Helládio Toledo 
Monteiro. Posta em discussão a data, e, em seguida, em 
votação, é aprovada por unanimidade. 

Prossegul.ndo,- o Senhor Presid~nt~ prop~e a _segunda 
-Quinzena do mês de agosto de 1983 para a realização do 
seminário sobre "O Desafio dos Novos Tempos: 
Brasília, o Mercado Imobiliário e a ·construção Civíl". 
Posta em discussão a data, e, em seguida, em votação, ê 
aptdvà·da por unanimidade. 

Dando continUidade aos trahalhos, -o Senhor Presi-
--~ derlte concedi a piilavra ao Senhor Senador Marcelo Mi

randa, que emite pafecer contrário ao esOoço do PrOjeto 
de Resolução de autoria do Senador Passos Pôrto, que 
faz "alÚ:raçÕes no Regimento Interno do Senado Fede
ral, na Reestruturação da Comissão do Distrito Fede
ral". Usam da palavra para discutir o parecer os Senho
res Senadores MurilO Bada-ró, PasSos Pôrto, Mauro Bor
ges, Benedito Fii:rreira e Lourival Baptista, que pede vis
ta do Projeto, no que é atendido {>elo Senhor Presidente. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Lourival Baptista, que emite parecer fa
vorável à Emenda nQ I, -de-P1enárío. ao Projeto __ de-Lei do 
Senado nQ 308. de 1981 -DF, que "Altera as alíquotas 
·do Trilposto sobre TransmissãO- de Beiis !mOveis e de di-

_c re"itOs a eles relativos a que- sei- refere o artigO 31 cfo. 
Decreto-lei n'i' 82, de 26 de dezembro de 1981". Posto em 
discussão o parecer, e, em seguida, em votação, ê o mC::s-: 
~o _aprovado por unanimidade. 

Por determinaçãO do- Sen-hor Pf_Cs-idente, o Senãdor 
-Alexandre Costa, são publicados e_m ª-nex9 a esta Ata os 

pronunciamentos feitos durante a reunião. 
Nada mais havendo a tratar, enceri'a-se a reunião, la

vrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será as
Sínada pelo Senhor Presidente. 
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ANEXO À ATA DA 6' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DO DISTRITO "FEDERAL. REALIZADA 
EM 3 DE ABRIL DE /983, REFERENTE AOS 
PRONUNCIAMENTOS DOS SENHORES SE
NADORES FEITOS DURANTE A REUN/ÀO; 
QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORI
ZADA PELO SENHOR PRESIDENTE. 

PRESIDENTE: SENADOR ALEXANDRE 
COSTA 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR GUILHER
ME PALMEIRA 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQVI
GRÁFJCO DA REUNIÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --Há nú
mero regimenral. Está aberta a reunião. Vamos proceder 
à leitura da ata. 

O SR. SECRETÁRIO - (Procede à leitura da Ata.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em vo
tação. Os Srs. Senadores que aprovam, queiram perma
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Na pauta, o convite da OAB, que não pode ser decidi

do aqui no Plenáçio. Designo o Senador Passos Pôrto 
para combinar com seus companheiros uma data que 
compatibilize- os -interesses de todos. Não ficou marcada 
issa data; ela está suspensa porque dado os interesses 
dos Seiladores em seus Estados, não se poderia marcar 
uma data seni consultá-los. Assim, o Senador Passos 
Pôrto fica encarregado de consultar os seus colegas com 
um dia- pode ser daqui a 8, 10, 15 diãs- quecompati
biHzem os interesses da Comissão com os iilteresses dos 
Srs. Senadóres em seus Estados. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, eu me sinto 
honrado com essa designação, mas o que acontece ê o se
guinte: acho_ que esse é um trabalho da atribuição do 
Presidente-- sempre foi. Agradeço pessoalmente o con
vite ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Mas o 
Presidente tem que dividir, com os companheiros, o tra
balho. 

O SR. PASSOS P0RT9- Para compatibilizar isto 
entre os membros da Comissão e a OAB, eu precisaria 
ter cantata _com o Presidente da OAB, não é isso? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não, ele 
disse que qualquer dia estaria bem. Para ele, não tem im
portância: O pi'oblema- qiie está havendo aqui é só nosso, 
de avisá-lo pelo menos oito dias antes. Oito dias antes, 

-qUal é o dia? Então, o trabalho de V. Ex• é apenas o de 
perguntar qual dia. V. Ex• fíxa a data e Pergunta aos 
mem bras da Comissão. 

O SR. PASSOS PORTO- Então, vamOs marcar ho
je, vamos marcar agora. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Podemos 
marcar. 

_O SR. PASSOS PORTO- v_amos dizer no dia 17 ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Dia 17. 
-Senador Murilo Badaró, de acordo com esse dia? 

O SR. MURILO BADARÓ- De acordo. 

O SR. PRESIDEJÚE (Alexandre Costa) - Senador 
Marcelo Miranda? Senador Lourival BaptiStã? Senador 
Ma_uro Borges? Senador Benedí_to Ferreira? Senador 
Joã.o L9ko? _(Pausit.) _ 

Estando todos de acordo, vamos marcar para as 20 
horas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Será na 
sede da OAB, mas os Srs. Senadores serão informados. 
O que nos faltava era fixar data, para que o Senador Be
nedito Ferreira, nesse dia, pudesse estar aqui, 
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O SR. PASSOS PORTO- OutroS Seiiadores Pode
rão comparecer, porque é uma homenagem da OAB à 
Comissão do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Há um 
convite do Presidente do Tribunal de Justiça. A esse,.não 
considero necessário o comparecimento total da Comis
são; vamos estudar logo o dia 18? Será peJa manhã. 

O SR. PASSOS PORTO-~ em sessão do Tribunal 
ou no Gabinete do Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~No_Gabi
nete do Presidente. Diá 18, às 14:30 horas, no Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal. V. Ex~. Senador Mauro 
Borges, está livre nesse dia! Senador Benedito Ferreira? 
São dois dias seguidos: 17 e 18. Senador Lourival Baptis
ta? Senador Marcelo Miranda? Sen:;~.dor Murilo Badaró? 
(Pausa.) Então, fiCam aprovados os dias 17 e 18.- En
tão, que se comunique aos Srs. Senadores, o compromis· 
so assumido nos dias 17 e 18, ao Presidente da OAB e ao 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

Designei uma subcomissão composta pelos Senadores 
Marc_ondes Gadelha, Mauro Borges, Murilo Badaró e 
Passos Pôrto, para fixar a data e o ternário do seoiinário 
que deveríamos realizar ou no mês de maio, ou no.mês 
de junho. Mas, pelo menos, o programa tem que ser or~ 
ganizado, para que sejam feitas as publicações e convida
das as pessoas. (Pausa.) Vamos marcar para depois de 
junho. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Acredito que se
ria conveniente eles fazerem uma proposta. Eles estão 
mais por dentro e têm mais tempo do que nós. Eu tentei 
até encontrar com o Marcondes Gadelha aqui, mas foi 
difícil e é difícil, com todo o mundo muito ocupado. 
Como eles estão por dentro e são muito interessados, eu 
acredito que eles podiam organizar, preparar e nos sub
meter, para que, então, aprovássemos o trabalho deles. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Mas pode 
ser para fins de junho. Qual ê a data? 

O SR. PASSOS PORTO- Nós temos 19 de junho, 
eleição do Diretório e, logo em seguida o Diretórío Na
cional. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em ju
nho. Então, poderia ser no fim de agosto esse simpósio. 
Fica determinado que ele será para ago.sto. Esse progra
ma será organizado e submetido à Comissão. 

O SR. PASSOS. E_ORTO- 1:. o ternário, porque este 
aqui está muito restrito: só o mercado imobiliáriO e a 
construção civil. 

O SR. PRESIDENTE (Á1exandre Costa)- Então, eu 
peço a V. Ex' que ofereça uma colaboração, Senador 
Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO- Eu gostaria que viesse um 
anteprojeto do ternário que envolvesse os problemas bá
sicos; já qUe vai se fazer um simpósio, qUe seja uma coisa 
bastante setorizada ... 

O SR. MAURO BORGES (Fora do microfone.)- É 
uma Associação de Arquitetos, Engenheiros, me parece, 
que estão promovendo... A prop-osta de temãriO e a 
niontagem de todo simpósio, submeteria a gente - po~ 

deria ser a mim e· ao-Gadelha ou a toda a Comissão~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Não_, a 
Comissão que eu pedi, Senador Miluro Borg-eS; não era 
bem para a organização do simpósio, mãs Só para o te~ 
mário do mesmo. Porque, quanto a isso, o Presidente da 
Comissão se encarrega de orgãnizãr tudo. 

O SR. MAURO BORGES- Eles, que estão mais pof 
dentro, mais interessados, poderiam fazer uma proposta 
para nós. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PASSOS PORTO- Se V. Ex•s me permitem 
uma sugestão, o Senador Cattete Pinheiro fez um simpó
sio hã alguns imos, sobre Brasília e tenho a impressão 
que, de uma maneira genérica, o ternário desse simpósio, 
tem mais. ou menos 8 anos, poderia ser atualizada, As~ 
sim, nós teríamos dentro da própria Comissão material 
sobre organização do simpósio, que seria o ternário que 
foi objeto de um simpósio sobre Brasília, há cerca de dez 
anos, porque é a mesma coisa, os temas são os perma
nentes: desenvolvimento da cidade, problemas de cida
des satélites, problemas fundiários de Brasília, área geoe
conômica, etc. Nós temos aqui, inclusive, publicações 
sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nós te
mos tudo isso em mãos, Senador, mas a questão é que 
muita coisâ está vencida no tempo. Hoje os problemas 
de Brasília são diferentes daqueles de há dez anos, intei
ramente diferentes. 

OSR. PASSOS PORTO- Esses serão excluídos, mas 
alguns são permanentes. Por exemplo, pode-se incluir o 
quê? O problema instituciOnal, as eleições, o problema, 
por exemplo, do des_envolvimento da própria cidade, o 
projeto original. Tudo isso é permanente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Hoje, um 
dos problemas mais sérios de Brasília, é o funcliârio. 
Aliás, o Senador Benedito Ferreira lembrou isso. 

O SR. PASSOS PORTO - Então, pronto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Que, à
quela época, não teve significação nenhuma. 

O _SR. MAU_RO __ BORGES - O problema é muito 
complexo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Muito 
complexo. 

O SR. PASSOS PORTO- f: como anteprojeto, para 
ser examinado aqui, excluindo as coisas vencidas e colo
cando as coisas novas. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Então, 
fiC~ fixado Para o mês de agosto. 

O SR. PASSOS PORTO - Para o final de agosto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Segunda 
-quinzena de agosto. A duração será de três dias. 

O SR. MAURO BORGES- Agora, Sr. Presidente, 
com.-raaÇão à representação política, é um problema que 
está em pauta-e com muito interesse. Não sei se seiía 
oportuno encaminhar uma discussão sobre esse proble
ma já, ou deixar para mais tarde. De qualquer forma, do 
problema político decorre quase tudo. O problema polí
tico é fundamental. Assim, pergunto a V. Ext se não se

-ria, talvez, conveniente a Comissão examinar uma pro
posta, discuti-la e apresentar um projeto de lei de mu
dança constitucional? 

O SR. MURILO BADARÓ (Fora do microfone) 

~-A Comissão fez uma proposta de refofma do Regi
mento para criar, nesta Comissão do Distrito Federal es

-pecificamente, a figura da audiência pública. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- --Vai" ser 
julgada hoje essa proposta, do _Senador Passos Pôrto, 
que eu distribui para o Relator, Senador Marcelo Miran
da, que tem o seu parecer a dar. 

O SR. MURlLO BADARÓ - Contra? 

O SR. MARCELO MIRANDA- Federia,- se eu pu
desse fazer antes ... 

O SR. MURILO -BADARÓ- Então, eu me reservo 
para- opinar· oPortunamente.· Apenas gostaria de dizer, 
Senador Mauro BorgeS, que no meu modo de ver, é Uffia 
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tentativa que Se vem fazendo, há muitos anos, aqúi no 
Congresso. Primeiro, na Câmara, que criou a figura da 
audiência pública, que não foi regulamentada ainda e 
nem teve funcionalidade adequada, talvez em conse
qüência da pouca divulgação. Mas, ê permitido a qual
quer segmento da sociedade que for interessada num de
terminado projeto em curso, em tramitação na Câmara 
dos Deputados, requerer da Comissão em que ele estiver 
sendo discutido, hora para expor seu ponto de vista. 

O Senado tem um dispositivo no art. duzentos e ses
senta e-pouCos que,-de maneira mais tênue e inais esmae
cida, é também alguma coisa parecida com isso. Houve 
tentativas, na legislatura passada, de se modificar isso, 
mas acabou não tendo seguimento, porque tentou se fa
zer uma modificação global do Regimento. 

No meu ponto de vista, seria uma enorme abertura 
que o Senado Faria- e a Comissão do Distrito Federal 
-seria pioneira nisso- permitir criar a figura da audiên
cia pública da Comissão do Distrito Federal, o que seria 
automaticamente levada a todas às outras, c_omo um 
dado da maior importância para o Congresso. E, talvez, 
a audiência pública, que já foi objeto de uma realização 
aqui, há alguns anos, na mão do Senador Lourival Bap
tiSta, que ouViu pessoas de todas as proCedências de 
Brasília, numa reunião da Comissão - o Senador Pas
sos Pô_!tO ~e lemb.r2:_?~s~o -sobre o problema dos terre
nos ... 

O SR. PASSOS PORTO- Vários problemas: o do li
xo, o problema dos empregados domésticos etc. -

O SR. MURILO BADARÚ- Quem quis, no Distri
to Federal, falar sobre esses assuntos, a Comissão ouviu 
sem tempo para terminar, sem nada. 

_ Q SR. PRESIDENT_E (Alexandre Costa):- O assun
--tO está em pauta._ Se o Senador Mauro Borges permitíi', 
inverto a Ordem do Dia, que ê o mesmo assunto, para 
dar palavra ao Senador Marcelo Miranda, que vai rela~ 
tar o anteprojeto do Senador Passos Pôrto. 

O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)--0 eminente 
Presidente da Comissão ·do Distrito Federal, Senador 
Alexandre Costa, incumbiu de relatar o presente ante
projeto de iniciativa do Hustre Senador Passos Pôrto, 
que objetiva reestruturar a Comissão do Distrito Fede
ral. 

(E feita a leitura do anteprojeto.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Srs. Sena
dores, o Relator levanta a inconstituiCionalidade da ma
téria. À Comissão do Distrito Federal não é afeto julgar 

_ s_obre a inconstitucionalidade ou não de leis. Então, sugi
ro que se _encaminhe à C_Qmíssào_ de Constituição e Jus~ 
tiça, para que ela opine sobre a inconstitucionalidade ou 
não, porque não cabe à Comissão do Distrito Federal 
uma modificação inconstitucional, que irá bater na co-
missão de Justiça e ser devolvida. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Peço vista do pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo 
vista. 

O SR. MARCELO MIRANDA -Sr. Presidente, a 
inconstitucionalidade levantada ê intranspon1vel, mas 

- ãfravés: de um pedido de vista, se pode perfeitamente fa
zer a emenda do projeto. Eu disse a V. Ex' há tempos 
que uma Comissão de 23 membros jamais se reuniria. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foi con
cedido vista ao Senador Lourival Baptista. Concedo a 
palaVra ao no_bre Senador Passos Pôrto. 
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O SR. PASSOS PORTO- Nobre PÚ.sidente, logo no 
dia de sua posse, declarei que considerava a comissão_ do 
Distrito Federal, nos moldes atuais, como incapaz de 
atender a inquietação do Distrito Federal, ao que V. Ex• 
me pediu que trouxesse sugestões, não é verdade? 

O SR. PRESID~ENTE (Aleiandre Costa) - Que eu 
recebi como anteprojeto. 

O SR. PASSOS PORTO-- Perfeito. Esse anteprojeto 
foi entregue ao nobre Senador Marcelo Miranda, ilustre 
representante da Oposição, mas para que nós PUdésse. 
mos, numa discussão interna da Comissão, ter um so
lução que eu acho que é indispensável na a tua! conjuntu
ra, para que a Camisão se estruture e possa fâzer f<~Ce a 
esse problema que, a cada dia, estâ vindo ao Senado, por 
ser aqui a sede da Comissão do Distrito Federal. 

Penso, Sr. Presidente, que a ComisSão não pode conti
nuar como estâ. Nós temos graves problemas em Brasília 
e o Presidente, sozinho, não vaí ter condições de atendê
las. A forma que eu escolhi, da obrigatoriedade de um 
representante de cada Estado, era para dar à Comissão, 
as características de representantes da Federação em 
Brasflia, visto que isso não exclui a discussão da eleição 
direta para representação política. Nós não estamos ex
cluindo ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Exato. V. 
Ex• tentou dar suporte à Comissão. 

O SR. PASSOS PORTO - Dar representatividade, 
para que ela pudesse, quanto ao número- dizer que 23 
não se reúne muito menos, 10,8, oU 6. Quanto à cofncl
dência, por exemplo, o Estado de Goiás qUe é um-Est:ido 
interessado aqui, haverá de ter representante da Opo
sição e um do Governo. Dentro do consenso da repre
sentação, um é membro titular e o outro é suplente, Por 
isso é que existe as suplências. Bu mesmo, aqui, sou -um 
suplente na comissão: o-efetivo do meu Estado é o nobre 
Senador Lourival Baptista, mas nem por isso, eu d~iXO 
de participar da vida dá. Comissão. -

O SR. LOURIVAL BAPTlSTA (Fora do microfo~e.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre CostaJ --V. Ex• 
não precisa, porque o Senador Passos Pórto já tem o di-
reito de freqüentar a comissão. -

O SR. PASSOS PóRTO- Eu a freqüento co·mo su
plente. Estou dando o exemplo de que se pode ter 23 re
presentantes aqui. Quanto a constitucionalidade ou in
constitucionalídade, o que diz o Regimento é o seguinte: 
.. As comissões serão compostas mediante a proporcio
nalidade dos partidos com o assento na Casa". 

Então, são tantos representantes de cada partido pro
porcionalmente, mas isso não invalida a exigência de que 
tenha um representante em cada Estado. Por que não'? 
Mesmo mantida a proporcionalidade de cada partido 
político, pode haver um representante de cada Estado. 

Coroo V. Ex• resolveu transformar o anteprojeto em 
consulta à Comissão de Constituição e JustiÇa quanto a 
este aspecto, acho que nem deveria fazer isso, porque nós 
não estamos aqui submetendo a votos, mas trazendo su
gestões para solução de um problema. Vou transformar 
esse mau anteprojeto em um projeto de resolução e võo 
apresentá-lo em Plenário. Então a Casa vai ter oportuni
dade de discutir muito màiS facifffielíte-dO que se o man
darmos à ComissãO de Coàstituição e Justiça.' .. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa}:.:...- Mã.s eu" 
desejaria que V. Ex• fortalecesse a Comissão. --

0 SR. PASSOS PORTO- Eu trouxe sugestões para 
um projeto de resolução a ser apresentado pela Comis-
são ..•. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Gostaria 
que V. Ex• fortalecesse a Comissão. ~muito valioso salr 
da Comissão, pelas mãos de V. Ex•, essa proposta. 
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O SR. PASSOS PORTO - Eu gostaria que fosse à 
ComisSão, pois sabe V. Ex• que um prOjeto de resoluçãõ 
de Comissão tem privilégios regimentais. Saindo pera
Comissão do- t>isfflto Federal, -serra- muito mais fácil-de 
ser a proVido em ·Plenário. Mas eu apreSeriio em PlenáriO 
e ele irá, ~Q.entemente, direto à Comissão de Consti
tuição e Justiça, que vai exarriinãl- a constitucionalidade 
ou não. 

O SR. -P.RESlDENTE-(Alexandre Costa)- O Sena
dor Lourival Baptista pediu vista. Vamos ãguardar e, 
quando ele voltar, sobre as sugestões que V. Ex~ deu à 
Comissão, tomaremos o fumo m_a_is fácil de chegar ao 
o~JetivO. 

O SR. PASSOS PÓRTO- A minha grande preocu
pação Sr. P-residerite, e de_ que e~ ta tOtiiissào _é c3da-\ez 
mais, depositária de confiãnça do Distrito Fedei"aT.-VejÇl 
o que V. Ex• já está passando, pelo fato de ser Presidente 
da Comissão, como está sendo solicitado pela cidade. 
Hoje, nós decidimos duas coisas que considero impor
tantes dentro do Distrito Federal: uma homenagem feita 
pela OAB e uma visita ao Tribunal de Justiça. Veja V. 
Ex~ a complexidade em que s.e envolve esta Comissão, 
que tem características peculiares: ela não é igual à Co
misSão de Constítuição e Justiça, à Comissão de Trans
portes, à ComisSão de Saúde, ela-é uma comissão sirlgu
lar, fruto -de uma disposição constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

_O SR. MAURO BO.RGES -- Es_sa idéia de_ examinar 
dentro da Comissão, de uina forma descontra(da, todas 

- a$ }déia~, com uma discussão interna sobre uma possível 
-solução da representação do Distfíto Federal, seria um 
bom começo, até que ela tomasse os rumos formais do 

__ Regimento. Masª minha opinião pessoal é que realmen
-te a Çomissão, por mais dispostos que -estêjain seus 

membr_os, e a capacidade extr~ordinária de V. Ex', não 
t_em çoftdições de atender a toàas aS necessidades do J)is
trito Federal, em que pese esse eSfOrço todo. 

Sou favorável a uma solução mais radical; ·acho que 
realmente há necessidade de uma representação local do 
Governo do Distrito Federal, ou seja, uma Câmara de 
Vereadores do Distrito Federal, com representação em 
tQda.Las cidades-satélites, e que a Comissão do Senildo 
pudt::sse até modifiCar, como uma câmara revisora, essas 

---decisões. Também acho que a partiCipãÇão do POvo, 
através d9 Legislativo, n~ Admi~is~ração da cidade, _é 
realmente uma necessidade. 

O SR. MURILO BADARó- Sr. Presiderite, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, em pri
ineir0 lug-ar, é i~jJortante salientar que um dos Senado
res que têm mais eficientemente _e mais .lucidamente con
tribuído para os estudos e problemas de Brasília, inega
velmente é o Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO -Obrigado. 

O SR. MURILÚ BADARÓ- É de se assinalar, tam
bém, que foi da lavra de S. Ex~ um importantíssimo pro
jeto d_e_finindo a situ_áção de Brasília, projeto esse alenta
do, produto de mediiado esforço de S. Ex• mas que es
barrou na Comissão de Constituição e Justiça, conl uma 
insuperável eiva de inconstitucionalidade. Lembro-me 
bem disso. S. Ex• até fez ponderações rriuito judiciosas, 
mas O projeto não teve curso, poi-que ele esbarrava num 
ato inconstitucional definitivo. - - --

E aqui eu estOu vendo que novamente o Senador, 
como tem sido a sua tradição nesta Casa, propõe o que 
eu-l:rHagiiiã.váqtie fosse um prOjeto de resolução! mas 
vejO que é um esboço de restruturaçào da ComiSSão dO 
Distrito Federal que, distribuída ao Senador Marcelo 
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Miran<j._a, ele _identifica logo uma inconstitucionalidadç 
que, !:la min.liã opinião_, é realmente um óbice que não se:
rá s,uperado, tr,ansformada como está essa sugestão, esse 
esboço, num projeto de resOlução. 

Aí, _eu volto um _pou_quinho atrás, para considerar que 
a melhor fórmula não é apresentar um projeto isolada
mente no Plenário da Casa, mas sim, a partir do esboço, 
da sugestão do Senador Passos Pôrto, a própria Comis
são do Distrito federal elaborar um projeto de resolução 
modificando o Regimento. Ele jâ sairia daqurCom -ã 
enorme autoridade desta Comissão, que está interessada 
em analisar, com mais profundidade, os ]2roblemas do 
Distrito Federal. 

Do ponto de vista regimental Sr. Presidente, o assunto 
não teve um tratamento adequado, data venia, porque 
como se tratava de um esboço, ele deveria ser distribuído 
a todos os membros da Comissão, para que todos opi
nassem. Mas foi distribuida a um Relator, que foi quem 
se incumbiu _de emitir uma opinião preliminar ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foi en
viado a todos os Srs. Senadores. 

O SR. MURILO BADARÓ- Sim. Levantando esse 
óbice da incon-stitucionalidade. AcJ:!9 que o pedido de 
vísta do Senacj.or Lourival Baptista vem em socorro da 
necessidade que esta Comissão tem de elaborar um pro
jeto de _resolução. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Já foi 
concedida a vista. 

O SR. MURILO BADARÚ - Exatamente, eu só 
queria eniitir minha opinião a V. Ex~. não só para saudar 
a iniciativa do Senador Passos Pôrto, pois desde a pri
meira vez que-entrei aqui no Senado, tenho sido um in
transigente defensor do estabelecimento das audiênciaS 
públicas nas Comissões, nas salas da Comis.s_ão _do Dis
tríto .. Federal; InClusive, .há um projeto meu nesse sentido, 
criando a audiência pública em todas as Comissões, 
como foi feito na Câmara. 

Evidentemente, tudo isso pode ser feüo e a Cómissão 
deve lastrear, com a sua -autoridade política e regimental, 
um projeto dessa importância, com méritoS proclamadOs 
e··reítC:fados· ao· Se"'itadOf P'á"ssós Pôrto, pelo seu zelo e 
pelo alto espirita público com que trata os assuntos do 
Dis_tritC?_ Fedei-ãJ_. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Presi
dência solicitou do Senador Passos Pôrto sugestões e_, de
sejando que esse projeto de resolução partisse da Comis
são do Distrito Federal, mandou que se _distribuíssem as 
sugestões e tOdos os Senadores, para que- aPresentassem 
emendas às mesmas dentro de 15 dias, designando Rela
tor, o Senador Marcelo Miranda. 

Nenhum Senador_apresentou, durante todo esse es
paço de tempo, qualquer emenda. É um relatório interno 
absolutamente interno à Comissão, aquele em que foi 
lido o parecer contrário. Quando eu sugeri Cj_ue fosse à 
Comissão de- Justiça, não era para uma tramitação nor
mal, mas também para uma tramitação interna, para nos 
ajudar quantO a constitucionalidade ou não~_ Mas o Se
nador Lourival Baptista pede, e tem a seu lado, um dos 
grandes juristas do Brasil, que é o Senador Murilo Bada
ró. Logo, vamos chegar aqui, ao exato ponto. 

O SR. MURILO BADARÓ -Sr. Presidente, longe 
de mim essa pretensão, sobretudo perto dos eminentes 
médicos que opiilam- SObre bi(eito ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo 
a palavra ao nob_re Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
devo ser nesta Comissão, um dos seus mais antigos 
membros e, nos idos de 1970, pude iniciar um trabalho, 
porque j_ã àguf:la époCa, cogitava-se aqui da independên
c:ia política-de Brasília. 

-Acompanhando pari passu o trabalho da CODE
PLAN, o órgão instituído para coordenar e plenejar o 
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desenvolvimento do Distrito Federal, pude apreciar de 
perto o propósito -de um dos Governadores de então, de 
industrializar Brasília. E, ocorreu, Sr. Presidente, que le
vantando todos_us dados, todos os fatores económiCos 
otimizáveis paia a lmplanfação_desse parque industrial 
em Brasília, constatei que Brasilia não tínha, senão para 
viver à custa de muito.s subsídios oficiais- do§ ç_ofres da 
União, naturalmente - condições para implantar esse 
sonhado parque industrial aqui, porque é uma cidade 
que importa tudo, até a- energfã elétrica que consome. 

Não vejo como, Sr. Presidente, falar-se em iridepen
dência política sem independência econômita, vez que a 
Nação inteira pagou para ter" Brasília- e continua pagan
do, através do orçamento da União, para que Brasma se 
construa e sobreviva através do custeio que lhe é impres
cindível. Essa foi urria das ra~es. Essa independência 
política que se deu ao antigo Distrito Federal, foi um dos 
fatores que aconselharam ou o que gerou_ os fatores que 
aconselharam a interioriZação da Capital, da forma com 
que ela foi feita. 

Um sonho como nós sabemos que foi acalentado pelos 
nossos ancestrais, tanto é que o Visconde de Porto Segu
ro, já em 1875 é um- documento que veio às_minhas m_ão 
-, escrevia ao Imperador, aconselhando-o que se im
plantasse a Capital aqui neste local - por coincidência, 
ele escrevia aqui de Forinosa - , para liberar as dis
tinções de Sua Majestade daquelas pressões que já se ve
rifiCaram, àquela época, no antigo Distrito Federal. E os 
mudancistas tinham realmente um argumento básico, 
que era o fato de o Presidente da Repúblic"a,erivolvido 
pelos problemas gerados no antigo Distrito Federal, ele 
era quase como que um prefeito, tamanhas as pressões 
daquela mistura de operários e estudantes e aquela sob
população que, lamentavelmente, também vem ocorren
do em Brasília, pressionavam de uma tal maneira o_ po
der central, que nós homens do interior, àquela época 
desligados da poHtica, sentíamos na carne a desassistên
da do Poder Central porque absorvidos pelos problemas 
do Distrito Federal. 

De sorte que eu acho_ o Senado~:_Passos Põrto e a Co
missão agiram muito bem quando se preocuparam em 
melhor estruturar a Comissão do Distrito Federal. T~ 
nho certeza, de que se todos forem analisar, sem paixão 

·partidária e sobretudo sem pressa, a razão de termos 
Brasília aqui e o quanto se pagou e o quanto nós conü
nuaremos a pagar para ter Brasília, no caso do meu Esta
do por exemplo, Brasília agride Goiás. Hospedada por 
Goiás, agride os nossos gestores os nossos governadores, 
os nossos prefeitos da periferia de Brasflia, na área gaia
na, a ponto de nos criar situações deveras embaraçosas, 
porque Brasflia, contando ccun os recursos polpudos do 
Orçamento da UniãO,-pOde dispensar ao seu pessoal bu
rocrático --: vejam_o~õ, por exemplo, -o caso dos professo
res que fala mais de perto a cada um de nós: Brasília 
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sempre pôde pagar três vezes mais aos professOres daqui 
do Distfito Federal, do que aquilo que Goiás pode pa
gar. Isso, devido à situação privilegiada que Brasilia des
fruta no OrÇamento di União, porque Brasília- não gera· 
receita para custear esse fausto salarial em relação aos 
demais Estados e, de modo particular, a Goiás. 

Brasília permit~-se ao luxo urbanizar áreas inabitadas 
dentro do Distrito Federal, com asfalto, energia elétrici:t, 
enfim, oferecer infra estrutura que nós não temos,- se
quer, no centro da Capital do nosso Estado, muitas vezes 
--Brasília pode ter. 

Agora, o Brasil todo tem pago, e vai continuar pagãn
do, para termos essa Capital-modelo e, sobretudo, o Go
verno Central liberto das pressões que se gerariam fatal
mente no momento em que déssemos independência 
política a Brasília. 

Sr. Presidente, eu gostaria de dar só um exemplo, para 
encerrar, das conseqüencias de legislar egoisticamente, 
ou melhor dizendo, legislar tendo em vista um interesse 
mah;: de perto, um interesse imediato, o que ocorreu no 
antigo Distrito Federal: o antigo Governador do hoje 
Estado do Rio de Janeiro, da antiga Guanabara, da Ci
dade Rio de {aneiro, o saudoso Mendes de Morais -
graças a Deus, vivo ainda, porque foi meu velho camara
da - foi levado, pelas pressões e injunções políticas, a 
lotear, vender, dispor de todas as terras do antigo Distrí
to Federal para particulares, com a· intenção louvável de 
fazer com que se criasse um cinturão agrícola em torno 
da cidade. O resultado é que a Cidade do Rio de Janeiro 
foi todo loteado para terrenos urbanos, para abrigar 
uma população de 70 milhões de habitantes - a estima
tiva feita à época, tal volume de loteamentos que surgi
ram em decorrência dessa disposição. Esse é apenas um 
dos aspectos do que poderia Vir a ocorrer em Brasília, no 
momento em que nós déssemos a autonomia política 
para quem realmente não tem, e não poderá ter, como 
Capital Federal, independência· econômica. 

Vê-se pois, Sr. Presidente, que se faz urgente que nós 
contornemos os impedimentos constitucionais que pos
sam haver ne!!sa contribuição do Senador Passos Pôrto, 
mas que criemos c_ondiç~es_nesta Comissão, par~ que ela 
poss3 vir -ã aterlder de fato -Os seus ~objetfvos e legislar 
para o Distrito Federal. Mas, antes de tudo, nos 
debruçamos sobre esse problema que vaí tomando vulto, 
que é o da decantada independência política para 
Brasília, que constituiria, sem dúvida, a frustração doso
nho dos nossos ancestrais e uma necessidade imperativa 
para que este País continue interiorizando o seu desen

--Volvíinento e tenhamos, realmente, consolidãdo O -desen
volvimento que todos nós anseiamos, particularmente 
nós, que ficamos como que esquecidos e isolados dores
to..do Brasil- no caso de Goiâs- por cerca de ISO 
anos, tal a desatenção que nós sofríamos em decorrência 
da pressão que o Governo Federal sofria na antiga Capi-
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tal. Que esse sonho que hoje é uma realidade, não seja 
transformado naquilo que vinha a ser o antigo Distrito -
Federal é, sem dúvida alguma, uma grande_ tarefa para 
esta: Comfssão. 

Com essas considerações, Sr. Presidente, louvo a ini~ 
ciativa do nobre Senador Lourival Baptista, em pedir 
Vista, porque Sem dúvida, S. Ex• irá, com a contribuição 
da sua inteligência, ajudar a contornar essa insanâvi:l fi: 
gura de inconstitucionalidade aqui levantada no ante
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O pedido 
de vista é assunto vencido e concedido. 

Peço a V. Ex• que não saia, Senador Murilo Badaró, 
porque ainda há um projeto de interesse do Distrito Fe
deral, a ser votado. 

Quanto à sugestão feita pelo Senador Mauro Borges, 
vai ser formulada e, como depende da Maioria da Co
missão, ser autora ou não autora do projeto de resolução 
solicitando autonomia política para Brasília, será discuM 
{ido nas próxínias sessões. A autonomia é relativa. Vai 
ser formulada, sugerida e constará da pauta da próxima 
reunião. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA --Sr. Presidente, a 
vista está concedida, mas quero dizer ao Senador Passos 
Pôrto, que após a leitura do Relator dando o voto con
trário, ãChei por bem pedir vista para estudar o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Exato. 
Emenda n9 1 do Plenário ao Projeto de Lei do Senado 

nY 308, sendo Relator o Senador Alfredo Campos, que se 
encontra ausente. Peço ao Seriador Lourival Baptista 
para relatar. 

O SR. RELATOR (Lourival Baptista)-(~ feita a lei
tura.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Parecer 
é favorável à Emenda. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ao invés de -co
meçar a vigorar a partir de '1982,.irá pa:ra 1984, em 19 de 
janeiro- eu não sei a data, porque 19 de janeiro de 1983, 
não pode mais; então, ficarâ 1984, 

G SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os Srs. 
Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A palavra está franqueada. 
Se nenhum dos Srs. Senadq~.es desejar fazer uso da pa

lavra. encerro a reunião. (Pausa.) 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 17 minutos) 
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1- ATA DA 85• SESSÃO, EM 
7 DE JUNHO DE 1983 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha 
de nome indicado para Cargo cujo 
prmoimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- n• I I 1(83 (n' 191(83, na ori· 
gcm), relativa à escolha do Sr. Ala
rico Silveira Júnior, Ministro de 
Primeira Classe., da Carreira de D'i
plomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Re
pública Helénica. · 

1.2.2 - Ofício do Sr. J9-
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Comrmicando a apro1'C1çào da se
guinte matéria: 

- Projeto de Lei do Senado n9 

133/79 ln~' 2.036/79, na Câmara 

SUMÁRIO 
dos DeputadOSY. q"Ue attera disposi
tivos da Lei n~ 5.682, de 21 de julho 
de J 971, modificados pelas Leis n"'s 
5-.697, de- 27 de agosto de 1971, 
5.781, de 5 de junho de 1972 -e 
6.444, de 3 de outubro de 1_977 (Lei 
Orgânicri dos Partidos Políticos) e 
dú outras providências. --(Projeto 
enviado à sanção eni 1"'-6-83.) 

1.2.3 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
116, de 1983, de autoria do_ Sr. Se
!'!<ldor Nelson C;:trneiro, que a_cres
centa dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho. _ 

--- ProJeto de Lei do Seriado n9 
I 17, de 1983, de autoria do Sr. Se
nador llamar Franco, que dispõe 
-sobre o relacionamento externo da 
União c dá outras providê"ncias. 

- Projeto de Resolução nY 64, 
de 1981. _de autoria do Sr. Senador 
Mário Maia, que cria a Comissão 
Perm<Jncnte de Assuntos Fun
diários (CAF). 

1.2.4 - Comunicações da Presi-
dência -

- Prazo para oferecimento de 
emendas ao Projeto de Resolução 
n" 64(83, lido anteriormente~ 
~ Recebimento da Mensagem 

n9 109(83 (n!' 193/83, na origem), 
pela qual o Sênhor Presiderite da 
República, submete à deliberação 
do Senado processo de interesse do 
Sr. Horâcio Sabino Coimbra, que 
trata da ratificação de alienação de 
terras devolutas, situadas na faixa 
de fronteira, efetuada originaria
mente pelo Estado de_ M?to Gros~ 
so. 

_-:- Rece_bimento da Mensagem 
n"' I IÕ/83 (n9 192;183, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da 
República, submete ao Senado Fe
deral proposta para que seja auto~ 
rizudo o Governo do Distrito Fe
deral a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 
8.304.089.820,00, para os fins que 
especifica. 

- Arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmara n"' 88/81 (n~' 4 I 7(79, 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu Nilo Coe~ 
lho, Presidente, do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1983 

Aprova o texto do D~creto-lei n"' 2.003, de 6 de ja
neiro de 1983, que Hreajusta os l'encimentos, salários, 
gratificações e prol'entos dos servidores do Superior 
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, 
e dá outras prol'idências". 

Artigo único. t:: aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.003, de 6 de janeiro- de -I98J; que "reajusta os venci
mentos, salários, gratificações e proventos dos servidores 
doS uperior Tribun<ll Militar e das Auditorias da Justiça 
M ilitur, _e dá outras providências". 

Senado Federal, 7 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ JQ, da Constituição, e eu, Nílo Coe
lho, Presidente, do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1983 

Apron o texto do Decreto-lei n9 2.004 de 6 de ja
neiro de 1983, que "reajusta os vencimentos, salários 
e proventos dos servidores dos Tribunais do Trabalho 
e dá outras prol'idências". 

Artigo único E aprovado o texto do Decreto-lei n"' 
2.004, de 6 de jarieirõ de 1983, que "reajusta os venci
mentos, salários e proventos dos servidores dos Tribu
nais do Trabalho e- dá outras providências", 

Senado Federal, 7 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ J9 da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n"' 2.009, de 11 de 
janeiro de 1983 que "autoriza a elel'açào do capital 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômlco e 
Social e di outras providências". 

Artigo único t:: aprovado o texto do Decretowlei n9 
'2.009, de li de janeiro de 1983, que "autoriza a elevação 
do capital do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco
nómico e Social e.dá outras providências''. 

Senado Federal, 7 de junho de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 
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na Casa de origem), por ter recebi
do pareceres contrários, quanto ao 
mérito, das comissões a que foi dis
tribuído. 

1.2.5 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Milton 
Cabral, que se ausentará do_ País. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR MARCO MAClEL 
- Sugestão _à Mesa Diretora do 
Senado no sentido de que seja ela
borada urna programação destina
da a comemorar, com eventos, o 
centenârio da Proclamação da R~ 
pública. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA -Análise de cláusulas Inse
ridas n_o acordo denominado "Pro
jeto 2", firmado pelo Banco Cen
tral e o City Bank que, no entender 
de S. Ex', ferem os princípios de so
berania do País. 

SENADOR VlRG!LlO TÁVO
RA -Apresentando aos Srs. Sena
dores o texto dos Projetas il9s I e 2, 
firmados pelo Brasil no exterior, 
como parte das negociações- para 
obtenção de recursos junto ao Fun~ 
do Monetário Internacional. 

1.2.7 - Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
118/83, de autoria do Sr. Senador 
Álvaro Dias, que altera a redação 
da alínea c do item II do art. 8~' da 
Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que criou o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

119/83, de autoria do Sr. Se:nador 
Fernando Henrique Cardoso, que 
assegura assistência do sindicato 
ou do Ministério do Trabalho na 
despedida de empregado doméstico 
com mais de um ano de serviço. 

1.3 ~ ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~' 684/83, de 
desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n"' 78/82, que aUerã a 
redação do parágrafo único do art. 
5~' da Lei n"' 3.373,- de 12 de março 
de 1958. Aprovado. 

SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

- Redação Final do Projeto de 
Lei do Senado n~' 118/74 (n"' 
914/79, na Cámãra:--dos Deputa
dos), que define os crimes de res
ponsabilidade do Governador do 
Distrito Federa_! dos governadores 
dos territórios e de seus respectivos 
secretários_, e dá outras providên-

- cias. APfOVada. À Sanção. 

- Substitutivo do Senado_ a_o 
Projeto de Lei da Câmara n~' 32, de 
1981 (nl' 3.033(76, na casa de ori
gem). que dá nova redução ao art. 
4Y da Lei nl' 4.594, de 29 de de
zembro de 1964, qu·e- iegi.da a pro
fissão de Corretor de Seguros. 
.t\provado. _A Câmara ~os Deputa-
dos. - -

- Projeto de Lei <!,a C.â.man1 n9 

62/82, de iniçjãtiva. dO--Senhor Pre
sidente da República, que dispõe 
sobre segurança para estabeleci
mentos financeiros, estabelece nor
mas para constituição e funciona
mento das empresas particulares 
que exploram serviços de vigilância 
e de transporte de valores e dá ou
tr<.~s providências. Aprovado. À 
Sanção. 

- Projeto de Resolução nl' 
51/83, que autoriza- a Prefeitura 
Municipal de Rio Gr_and~_(RS) a 
elevar em Cr$ 1.153.986.270,80, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. __ À Comissão de Re
d_ação. 

- Projeto de Resolução n"' 
52/83, que autoriza- a·· Prefeitura 
Municipal de Pedro Gomes {MS) a 
elevar em Cr$ 39.015.006,19, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Resolução n9 
53/83, que autoriza a Prefeitura 
MuniciPal de TerenQs (MS) a ele
var em Cr$ 3.352.000,00, o mon
tante de sua dívida- c_onsolidada. 
Aprovado. À Comissão de Re
-dação. 

.,.... __ Projeto de Resolução nl' 
58/83, que autoriza- a Prefeftilra 
Municipal de ltaueira (PI) a elevar 
em Cr$ 13.391.000,00, o món_tante 
de sua dívida consolidada. Aprova
do. À Comiss_ào de Redação. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADORA EUNlC.E MlCHl
LES- Semana Nacional do Meio 
Ambit:Iite. 

SENADOR JOSp UNS- Mi
nuta de deáeto encami_nha.do ao 
Serthor P~esident~ _da República 
pelo Sr. Ministrq do Interior, alte~ 
r ando o reajuste -das prestações da 
casa p_rópria. 

SENADOR PEDRO SlMON
Ob,:,ervações sobre o assunto foca
lizado pelo seu antecessor na tribu
na. Considerações sobre o modelo 
sócio-ecoriômtco do País. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Potencialidades da cons
trução civil no combate_ao desem
prego no País. 

SENADOR LOURlVAL BAP
TISTA - Portaria baixada pela 
Sr~ MiniStra da Educação e Cultu
ra dispondo sobre a criação de gru
po de trabalho com a finalidade de 
equacionar e propor soluções defi
nitivas para -o problema do livro dí
dático. 

SENADOR GASTA-O 
MDLLER- Semana Nacional do 
Meio Ambiente. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSQ_PROFER!DO 
EM SESSÃO ANTERIOR . .. 

- Do Sr. Aderbal Jurema, pro
·nunciado. na sessão de 6-6-83. 

3- ATO DA COIVIISSÃO DI-
RETORA . 

- N• 18, de 1983. 

4 - MESA DIRETORA 

S - LIDERES E VÍéE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÓES PERMANENTES 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termoS" 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente,_ promulgo a seguinte 

deral, autorizada a contratar operação de crêd1to no va
lor de Cr$ 20.004.000,00 (vinte mílhões e quatro mil cru
zeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a uti
lização de recursos do Fundo _d_e Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social - F AS, destinada à construção de unidade 
escolar de i"' grau, na sede do Municipio, da Habitação 
- BNH, destinadas à construção d~ 100 (cem) unida
des habitacionais de interesse socjal e execução das obras 
de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Municí
pio, obedecidas as _c_ondições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

RESOLUÇÃO N• 261, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umarlzal, Es
tado do Rio Grãnde do Norte, a contratar operação 
de crédito no valo~ de Cr$ 20.004.000,00 (vinte mi
lhões e quatro mil cruzeiros). 

Art. Jl' É a Prefeitura Municipal de Umarizal, Esta
do do Rio Grande do_Norte, nos termos do art. 21' daRe
solução n~' 93, de 11 de outubro de _1976, do Senado Fe-

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

~ Se~-ado F~d~;al, 7 de junho de 1983. ::- N-ilo- Coelho, 
Presidente. 

Junho de 1983 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÂO N• 262, DE !983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, 
quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzei~ 
ros). 

Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Galiléia, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução nY 
93, de lI de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crédito no valor global de 
Cr$ 36.593.900,00(trinta e seis milhões, quinhentos' e no
venta e três mil e novecentos cruzeiros), correspondentes 
u 35.000 U PC.s, considerado o valor nominal da UPC de 
C r.$ J .045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cin
qUenta e quatro centavos), vigente em julho/SI, junto à 
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo process_o. 

Art. 21' _Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

SeOado Federal, 7 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 263, DE !983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândi
do, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 18.296.950,00 (dezoito mi
lhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cin· 
qüenta cruzeiros). 

Art. L~' É a Prefeitura __ Municipal de Paula Cândido, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n~' 93, de 11 d_e_outJJbro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a_ contratar operações de crédito no valor 
global de Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e 
noventa e seis mil, novecentos e cinqUenta cruzeiros), 
correspondentes a 17.500 UPCs, considerado o valor no.;. 
minai da UPC de Cr$ I .045,54 (um mil, quarenta e cinco 
cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em ju~ 
lho/81, junto_ à Caixa Econômica do Estado de MinaS 
Gerais, esta na qualídade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons-. 
truçào de 50 (cinqUenta) unidades habitacionais de inte
resse social e execução das obras de infra~estrutura urba~_ 
na necessárias, naquele Município, obedecidas as c_on
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de: 
sua publicação. 

Senado Federal, 7 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

- Fãço-saber que õ Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incíso VI, da Constituição, e eu, -NHo Coelh_Õ, -
Presidente, promulgo a seS_uinte 

RESOLUÇÃO N• 264, DE !983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Resende, 
- Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré

dito no valor de Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco 
milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e 
cinco cruzeiros). 

Art: I~' _t_~ !&~feitura Murticipal de Nova Resende, 
Estaçl_p de Mina,s Gerais, nos termos do art. 21' da Res:o-



Junho de 1983 

lução n9 93, de 11 de outubro de 197.6, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operações de crédito no valor 
global de Ct$ 65.067.975,00 (sessellta e cinco milhões, 
sessenta e sete mH, novecentos_ e setenta e cinco cruzeiM 
ros), correspondentes a 52.500 UPCs, consíderado_o _va
lor nominal da UPC de CrS 1.239,39 (um mil, duzentoS e 
nove cruzeiros e trinta e n·av·c centavos), vigente em ou
tubro/SI, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do-Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 150 (cento e cinqüenta) unidades habitacionais 
de interesse social e .execução das obras de infra
estrutura urbana nccessârias, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas peto Banco Cent!'al dq Bra
sil no respectivo processo. 

Art. 2~> Es_ta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 7 d_e junh_o_de 1983._--, Nilo Coelho, 
Presidente. 

.. Faço -saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 265, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira, Esta~ 
do de Mato Grosso; a Colitratár operaÇão-de créditO 
no valor de CrS 81.123.270,29 (oitenta e uni milhões, 
cento e vinte e três mil, dUzentos· e- setenta cruzeiros e 
vinte e nove centavos). 

Art. 1 º É a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado 
de Mato Grosso, nos tennos do art. 2~> da Resolução n~> 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a c_ontratar operação de crédito no valor de CrS 
81.l23.270,29 (oitenta e um milhões, cento e vinte e três 
mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte nove centavos), 
correspondentes a 41.045,77 ORTNs, considerando o 
valor nominal da ORTN de CfS 1.976,41 (um mH, nove-. 
centos e setenta e seis cruzeiros e Cluareritã e um "centa
vos), vigente emjunhoj82,junto à Caixa EconÓmica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
construção de galerias pluviais, guias, sagertas e aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condiçõeS -admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na dat<:~ de sua 
publicação. 

Senado Federal, 7 de junho de I Q_83. -Nilo COelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 266, DE.I91Í3 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso, Esta~ 
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor Cri 173.514.600,00 (cento e setenta e três 
milhões, quinhentos e quartoze mil e seiscentos cru~ 
zeiros). 

Art. J'il E a Prefeitura Municipal de Barroso; Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n"' 
93, de I 1 de outubro de 1976~ do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crétito no valor aJobal de 
Cr$ 173A514.600,00 (cento e -setenta e três milhões. qui
nhentos e quartoze mil e seiscentos cruzeiros), corres
pondentes a 140.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e" 
nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em ou-
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tubroj8l, junto à Caixa Económica do Estado de Minas 
Gerãjs, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - 13NH, destinadas à cons
trução de 400 (quatrocentas) unidades habitacionâis de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana ne~ã"rias, naquele_ Município obedecidas as 
t:-ondições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processO. 

Art. 2~> Esta. Resolução entra em vigor na data de 
su_a publicação. 

Senado Federal, 7 de junho de 19_83.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos t~rmos 
do art. 42; ínciSo VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 267, DE 1983 

Suspend_e a execução do art. 207 do Código Tribu
tário d() Mugicípio de Planalto, no Estado de São 
Paulo, com a redaçào dada pela Lei Municipal n~> 41, 
de 14 de agosto de 1977, do mesmo Município. 

Artigo úniCO. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos _tennos da decição definitiva do Suplemo Tribunal 
Federal, proferido em 29 de setembro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinário n"' 95.998-0, do Estado de 
São Paulo, a execução do art. 2:07 do Código Tributário 
do Munlcipio de Planalto, daquele Estado, com are
dação dada pela Lei Municipal n9 41, de 14 de agosto de 
1977, do mesmo Município. 

Senado Federal, 7 de junho d_e 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• _268, DE W83 

Suspende a execução do art. 320 da Lei p9 782, de 
1967, do MuniCípio de Paraguaçu Paulista, no Esta~ 
do de São Paulo. 

-Attig~ Uníco. É Suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do SuplemO Tribunal 
Federal, proferida em 29 de setembro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinárío o9 97.5_05~5, · ào EStado de 
São Paulo, a exeCução do~aÚ.320 da Lei n~" 782~de (967, 
do Município de Paraguaçu Paulista, naquele Estado. 

Senado Federal, 7 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

·-·=· FàÇOSâber que ó.Seiiado -F.éderal aprovou, nos term~s 
dÕ art. _42, inciso VI, (fã COrisfHuiçào; e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 269, DE 1983 

Autoriza o Gol'erno do Estado de Pernambuco a 
contratar _ operação de crédito no valor de CrS 
541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, 
quatro mil e quatrocentos cruzeiros). 

Art._l~> É o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termoS dÕ art. 2'1 da Resoluçã0-n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar Clpe
raÇões de crédito no valor global_ de Cr$ 541.004.400,00 
(quinhentos _e quarenta e um ~_ilhões, guatro _mil e qua
trOcentos cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, 
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mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinadas à cons
trução e equipamento de 62 mercados públicos; cons
tnlção e aqUisição de equipamentos de Escolas Rurais 
em 62 Municípios; e construção de um Centro Artesanal, 
naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federa!, 7 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciuso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 270, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, 
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no l'alor de Cr$ 3.356.506,00 (três milhões·; tre~ 
zentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cru:zei
ros). 

Art. I~> t a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 3.356.506,00 (três mHhões1 trezentos e cinqUenta e 
seis mil, quinhentos e seis cruzeiros), junto à CaiXa Eco
nôtnica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinada à aquisição de equipamento para coleta de Ii
xo~-il"aCi_t.iile Município, obedecidas ãs condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 7 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incis_o VI,-da-Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 271, DE 1983 

A_utoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, 
- Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré~ 

dito no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta mi
lhões, oitocentos e o intenta e oito mil e seiscentos cru
zeiros). 

Af_t. J9 É a Prefeitura Municipal de Pirapetinga, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Reso
lução n9 93~.:-de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, aUtori~âda a contratar operações de crédito no valor 
grobafde-CfJ-5Õ.888.600,00 (cinqUenta milhões, oítoCen
tos e- oitenta e õifo mifC seisCentOs cruzeiros), correspon
dentes a_35.000 _UPCs, considerado o valor nominal da 
UPCde Cr$ 1.453,96 (um mil, quatiocentos e cinqUenta 
e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente emja
neíro/82, junto à Caixa Económica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação -- BNH, destinadas à cons
trução de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne
cessárias, naquele Município. obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
su-a publicação. 

Senado Federai, 7 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 
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Ata da 85~ Sessão, 
em 7 de junho de 1983 

I • Sessão Legislativa Ordinária 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho e Moacyr 
Da/la. 

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

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Raimundo Parente- Gaivão Modesto 
- Aloysio Chaves -José Sarney- Alberto Silva -
Helvídio Nunes -João Lobo - Almir Pinto -José 
Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Martins Fi
lho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marco 
Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Carlos 
Lyra - _Luiz Cavalca_nte- Albano Franco ::;- Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - João Calmon - Nelson 
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco -
Murilo Badaró- Fernando Henrique Cardoso- Ro
berto Campos - José Fragclli - Marcelo Miranda -
Affonso Camargo- Jorge Bornhausen- Carlos Chla
relli - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 40 Srs, Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão_ 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. ]<:>.Secretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSÀGEM 

Do Senhor Presidçntc da República, submetendo ao Se
nado a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGENS N• III, DE 1983 
(N"' 191/83, na origem) 

Excelent1~;_~imos SenhoreS Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item 111, da Con!i_tí
tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do se·n~or A
LARICO SILVA JÚNIOR, Ministro de Primieii'á CliS
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Helênica, nos 
termos dos artigos 21 e 22 do Decreto nl' 71.534, de 12 de 
dezembro de 1972. 

Os méritos do Embaixador Alarico-_ Silveira júnior, 
que me induziram a esco,hê-lo Para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores, 

Brasília, 6 de junho de 1983. -João Fig~eiredo. 

INFORMAÇÃO 

C'URRIC'liLUM \'ITAE 

Alarico Silveira J_unior 

São PaulofSP, 07 de abril de l924. 

Filho de Alarico Silv~ü:_a e 
Maria Elisa de Barros Silveira. 

Curso de História do Brasil. IR Sr. 
Curso de Prática_ Dipiomática, IRBr. 
Curso de Aperfeiçõamerito de Diplomatas. IRBr. 
Curso Superior de Guerra, ESG. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãa II) 

Cônsul de Terceira Classe, concurso, 15 de dezembro de 
1945. 
Segundo Secretário, merecimento, 20 de setembro de 
1951. 
Primeiro Secretário, merecimento, 19 de julho de 1956. 
Conselheiro, Htulo, 30 de outubro de 1961, 
Mlnistro _de Segunda Classe, merecimento, 13 de de_
zem bro de 1963. 
MínistrO de Primeira Classe, merecimento, 05 de maio 

~3e. 1972. 
Assistente do Chefe do D!!parÍ.amento Político e COnsu· 
lar, 1946. 
Assistente do Chefe da Comissão dos Organismos Inter
nacionais, 1947. 

Oficial de Gabinete do Ministro do Estado, 1955. 
Subchefe do Gabiilete do Mini~tro de Estado, 1961/62. 
Chefe, interino, da Divisão da Améric"a Central, 1962. 
Assistente do Chefe da América Meridional. 1963. 
Chefe da Divisão de Informações, 1963. 
Assessor de Imprensa, 1963. 
Chefe da Divisão do Oriente Próximo, 1964. 
Chefe da Divisão da Amérlca Meridional, 1968. 
Chefe d_a .Divisão da Amazônia, 1968/69. 
Assessor de Imprensa, 1969/73. 
Chefe do Departamento de Organismos Regionais Ame
ricanos, 1977 f78. 

Beirute, Terceir-o Secretário, 1948/50. 
Beirute, Encarregado de Negócios, 1948. 
Zurique, Vice-Cônsul, 1950/SL 
Zurique, Encarregado do Consulado, 1950 e 1957. 
Zurique, Cônsul-Adjunto, 1951/52. 
Estocolmo, Segundo Secretário, 1952/54: 
Lisboa, Primeiro Secretário, 1957 f60~ 
Porto, Encarregado do Consulado-Geral, 1959. 
Assunção, Conselheiro, 1962. 
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1964/66. 
Montevidéu, EnCarregado-de Negócios, 1964 e 1968. 
Montevidéu, Cônsul~Geral, t 966/68. 
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, provisoriamente, 
1967/68. 

QuitO, E._rribaixador, 1973/75. 
Washington, OEA, Embaixador, 1978/83, 

Sessão Plenária da Conferência Interamericana para a 
Manutenção da Paz e da Segurança no Continente, Rio 
de Janeiro, 1947 (delegado-suplente), 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da 
Nicarágua, 1957 (assessor). 
Comissão de Inspeção das Missões Diplomáticas, Re-

- partições ConsJJlares e Serviço de Expansão e Propagan
da Comercial do Brasil, Ásia 1962 (subchefe). 
XVIII Assembléia Geral da ONU, New York, 1963 (as
s~sor). 

Comissão de Promoções, 1963 (membro-suplente). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da 
Venezuela, 1964. 
II CIE, Rio de Janeiro, 1965 (delegado-suplente). 
IV Reunião da CEBAC, Buenos Air-es, 1968 {assessor}. 
Reunião de Chanceleres sobre a Rodovia Marginal da 
Selva. Lima. 1968 (ob~ervador) 
Missão do Brasil às solenidades de posse do Presidente 
do Paraguai, (assessor). 
I Conferência Extraordinária e III Conferência Ordi
nária dos Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, 
Brasília, 1969 (à disposição dos MinistroS das Relações 
Exteriores da Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina). 
:XXV Sessão da Assembléia Geral da ONU, New York, 
1970 (delegado). 
Comitiva do Ministro de Estado, visita Oficial a-Trindad 
Tobago, Guiana e Surin-ame, 1971 (membro). 
XXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1972. 
Comitiva do Ministro de Estado, visita Oficial à Colôm-
bia e Venezuela, 1973 (membro). . 
Comitiva do Ministro de Estado, visita Oficial à África 
Ocidental, 1973 (membro). VIII Período Ordinário de 
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Sessõe_s da Assembléia-Geral da OEA_. Washington, Es
ti:ldcrs Unidos da Amérll;a, 1978 (delegado).-
VI Período Extraordinário de Sessões da Assembléia· 
Geral da OEA, Washi"ngton, 1979 (chefe). 
IV p_eríodo Ordin~rio d_e Sessões da Assembléia-Geral 
da Organização dos Estãdos Americanos, La Paz, Bolí· 
via," 1979-(delegado). · 

- X Reunião Ordinária da Comissão Especial de Coilsulta 
e Negociação (CECON) e na XV Reunião Ordinâ.ria do 
Conselho Interamericano Económico e Social (CIES) da 
OrganiZaÇão-dos Estados Americanos (OEA), Washing
ton, Estados Unidos da América, 1980 (chefe). 
X Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da 
OrganizaçãO dos Estado Americanos, Washinton, D. C., 
Estados Unidos da América, 1980 (delegado). 
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Or-dem do Cedro, Cavaleiro, Líbano. 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Paraguai. 

O Embaixador Alarico Silveira Júnior se encontra nes· 
ta data no exercício de suas funções de Embaixador do 
Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, {9 de ju
nllo de 1983.- Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Oivi· 
são de Pessoal. 

(Á Comissão de Relações Exteriores.) 

Oficio do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 

N<~ 240/83, de 6 do corrente, comunicando a apro
Yação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n9 
L33, de f979jn9 2.036/79, na Câmara dos .Deputados), 
de au_torb d_o Senador ~ffiarãl Furlan, que altera dispo
·sitivos da Le_i_ n~-?-~6.82: de 21 de julho de 197-1, mOdifica
dos pelas Leis n~s 5.697, de Í7 de agosto de 1971,5.781, 
de 5 de junho_de 1972 e __ 6A44_,_ de 3 de outubro de_l977 
(Lei Orgânica dos Partidos _Políticos),e dá outras proVi
dências. 

(Projeto enviado à sanção em 19-6-83) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
J9-Secretârio. 

Sã_o lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1983 

HAcrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 E acrescentado ao art. 832 -da Consolidação 
das Leis do TrabaJbo o seguinte§ 39, 

.. Art. 832. 
§ 3"' Quando' a sede da Junta, ou do Juizo de Di
reito, distar mais do que cinqUenta quilômetros 
do local de trabalho do reclamante, e sendo este 
vencedor, a decisão determinará o ressarcimento 
das despesas comprovadamente efetuadas com o 

-locomoção deste e de suas testemunhas, para 
comparecimento às audiência-s." 

Art. 21' Esta lei entrará em vígor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'1 Revqgam-se as disposiçõeS em contrário. 

Justificação 

A idéia cot;~substanciada no_ presente projeto, a nós su
gerida pelo Sr. Ezequias Romão de Farias, d. Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores de São Domingos do 
Capim, PA, consiste em incluir na Consolidação, na par
te concernente à Decisão e sua Eficácia, dispositivo que 
obrigue ao ressarcimento das despesas feitas com o com~ 
parccimento do reclamante e suas testemunhas às au~ 
diências, quando a sede do juízo (ou da JCJ) distar mais 
do que cinqUenta qui\ômetros do local de trabalho. 
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Trata-se de medida justíssima, uma vez que não se 
compreende seja o empregado obrigado a JocomoveNe 
a distâncias considerãvels para ir apresentar sua recla
matória, depois d_e o patrão já haver praticado ato que 
justifique a busca do Judicíãrio Trabalhista. 

Há Estados no Brasil, como o Parã, por exemplo, em 
que as poucas JCJs - o.u mesmo as poucas sedes de Juí
zos de Direito - focaliZam-se a· disfãndas superioreS a 
600 quilómetros do trabalho, de modo que muita vez o 
trabalhador prejudicado em seus ~ireitos trabalhistas a
caba desistindo de pleiteá-los na Justiça pelo só fato dri 
ter que arcar com ·despesas de locomoção acimi-diSuã.s 
possibilidades. 

Ademais, esse é um ônus que deveria ser suportado 
pelo mau patrão, que descumpriu a legislação trabalhista 
e forçou o trabalhador a socorrer·Se da Justiça. 

Sala de Sessões, 7 de junho de 1983.- NelsOn Camei~ 
ro. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

..... ~-~ ...... -..• -.-. ~----=-~· ... --.. .......... ~~-.o--.r.--
Art. 832. Da decisão deverão constar o nome das 

partes, o resumo do pedido e da defesa. a apreciação d_as 
provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conc1u
são. 

§ 1"' Quando a decisão-COilcluir pela proced_~i1ciã _do 
pedido, determiriarâ o prazo e as co-ndições para o Seu 
cumprimento. 

§ 2Y A decisão mencionará sempre as custas que de
vam ser pagas pela parte vencida. 

( Ãs Comissões de Constltuicão e Justiça e de Legis
lação Social.) 

PROJETO DE LEI. DO SENADO N• ll7,~ÓE ~I9sJ 

Dispõe sobre o relacionamento externo da União e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional deCreta: 

Art. l"' O reconhecimento de Estado estningeiro se
rá sempre sujeito à prêvia aUtOrização do_CongresSo N"ã
cional. 

Art._ 2º Toda vez que a sucessão governamenta! em 
país com o qual a União mantenha relações diplomâticãs 
ou consulares ocorrer sem a observância das normas le
gais internas pertinentes, o Poder Executivo comunicará 
o fato ao Congresso Nacional que fixará as condições 
para o reconhecimento. 

Art. 3"' Qualquer entendimento, ajuste ou nego
ciação com pessoa jurídica de direito internacional que 
resulte na assunção de vínculo jurídico ou co_mpr~misso 
político para--o País será subrrletido _à apreciação dõ Con
gresso Nacional. 

Art. 4º Fica proibido o estabelecimento Ou a manu~ 
tenção de relações diplomáticas ou consulares com go
verno de país cjue oficialmente ãdote ou de qualquer for
ma estimule a discriminaçãO raciã:I ou -a mino da étniCa. 

Parágrafo único. Para -os- clCHos deste artigo 
considera-se discriminação racial ou étniCa o conceito 
definido no artigo I<~ da "Convenção Int~rnacional sobre 
a Eliminação de todas as formas de Discriminação Ra
cial''. 

Art. 5º O Poder ExecutivO, na condução da política 
externa, envidará esforços no sentido de assegurar apre
servação dos direitos humanos fundamentais, tal como 
definidos na Declaração Universal dos-Direitos do Ho
mem, a autodeterminação doS-pOvOs-e a não ingerência 
nos assuntos internos dos países-membros da cõffiunida
de internacional. 

§ Iº Serâ ehviado ao Congresso Nacional relatório 
anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo. 

§ 2<~ Os atos de agressão bélica bem· como os de 
sanção económica aplicados com vistas a modificar a 

DJÃRIO DO COHGRESSONACIQNAL (seção II) 

política interna dos governos serão sempre repudiados 
nos foros internacionais. 

Art. 6<1 Esta Lei entra em vigor na data de .sua publi~ 
cação. 

Art. 7<1 São revogudas as disposições em contrário. 

Justificação 

1:: necessário que o poder político r~presen ta do no 
Congresso Nacional estabeleça as diretrizes fundamen~ 
tais- da polític-.a externa brasilelra. Existe certos valores 
hoje mundialmente aceitos pela comunidade das nações 
que não podem ser postergados a segundo plano nem ser 
objeto de transigência. 

O surgimenti:i de um novo Estado é fato político da 
- ffiãiOr relevân-Cia, não ~odendo por esta razão e~capar ao 

controle congressual. É notóriO que muitas vezes a auto· 
nqmia política é alcançada em virtude de uma longa e 
cruenta luta c_ontra opressores externos. Nestes casos a 
conquista merece encômios e mesmo todo o apoio possí
vel. Em certas ocasiões, entretanto, sãO interesses outros 
que marcam o nascimerito de um Estado. É preciso pois 
examinar atentamente as circunstâ~cias a fiin de que um 
reconliecimento_ precipitado não venha~ se constituir em 
apoio i~direto a f~>rças retrógradas._ 

O noticiário internacional registra com bastante fre
qUência casos de sucessão governamental operado por 
força das'arm_as o-u mesmo outra via anómala não pre
vista _nã legislãção interna. Estes acontecimentos são a· 
--cõmpanhados não raro de bruscas mudanças na orien
tação governamental. implicando muitas vezes um clima 
de generalizado desrespeito pelos direitos humanos da 

--> ----p_Qp_!.!lação. Também nestes casos julgamos imperioso o 
prévici prOiu.incia-mento parlamentar a fim de que o mero 
pragmatisino não ·se sobreponha aos ideais de justiça e 
paz. 

A praxe enti-e- nós a dotada aÕ longo dos anos de não 
submeter ao Poder Legislativo os ajustes firmados com 
determinadas pessoas jurídicas de direito externo é con
trária à letra e ao espírito da Constituição. Recentemente 
engajou-se _a Nação em __ compromisso jurídico com o 
Banco de Compensações Internacionais. entidade .da __ 
qual não sõnlOS ffiembros, sem que o respectivo texto 
fosse apreciado pelo Congresso. 

Busca o projeto ora apresentado traçar algumas regras 
.. programáticas no que tange à condução dos assuntos ex-· 

ternos. Proíbe-se o estabelecimento ou a manutenção de 
relações diplomáticas com governo que oficialmente a
dOte oU por qualquer meio fomente a discriminaç-do ra
Cl"ãJ ou a m_lDoria étnica. Re_com_enda·se, por outro lado, 
uma linha de COIJ;duta compatível com a permanente de
fesa dos princípios reitores fundamentais da ordem jurí
dica acatada pelos povos civilizados. 

A proposição que ora submetemos ao exame dos emi
nentes pares tem por escopo permitir uma crescente par
ticipação legislativa na condução dos negócios externos 
na medida em que procura controlar e direcionar a a
tuação diplomática. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1983: ~Itamar Fran
co. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 

DECRETO~ N• 63.810- DE 8 DE DEZEMBRO DE 
I969 

Promul~a a Convenção [n_ternacional sobre a Eli
minado de todas as Formas de Discriminação Ra
cial. 

9 Pr~identç da República, havendo o Congresso Na· 
-cion<!-1 aprovado pelo Decr~to__ ~egislativo nº 23, de 21 de 
jun-ho de 1967, a Convynção Internacional sobre a Elimi· 
nação de todas as Formas de Discriminação Racial, que 
f9i aberta à assinatura em N9.Yf! Iorque e assinada pelo 
Brasil a 7 de mar.Co de 1966; 
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E havendo sido depositado o Instrumento brasileiro 
de Ratificação, junto ao Secretário~Geral das Nações_ U
nidas, a 27 de março de I 968; 

E tendo a referida Convenção entrado em vigor, de 
conformidade com o disposto em seu artigo 19, parágra
fo lº, a 4 de janeiro de 1969; 

Decreta que a mesma, apensa por cópia ao presente 
Decreto, seja executada e cumprida tào inteiramente 
como nela se contém. 

Brasília, 8 de dezembro de t969; 14811 da Independên
cia"- e- 81º dã República. - EMJUO G. MtDICI -
Mário Gihson Barhosa." 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A 
ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

Os Estados Partes na presente Convenção, 
Considerando que a Carta das Nações Unidas baseia

se em princípios de dignidade e igualdade inerentes a to
dos os seres humanos, e que todos os Estados-Membros 
comprometeram-se a tomar medidas separadas e conjun~ 
tas, em cooperação com a Organização, para a conse
cução de um dos propósitos das Nações Unidas que é 
promover e encorajar o respeito universal e observância 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais para to· 
deis, sem dís_Criminação de raça, sexo, idioma ou religião. 

COnsiderando que a Declaração Universal dos Direí
tos do Homem proclama que todos os homens nascem li
vres e ig,uã:is em a-igilidade e direitos e que todo homem 
tem todos os direitos estabelecidos na mesma, sem dis
tinção de qualquer espécie e principalmente de raça, cor 
ou origem nacio-riitl, 

Considerando que todos os homens são iguais perante 
a lei e iêm O dirdto à igual proteção contra qualquer dis
criminaçao e cotltra qualquer incitamento à discrimi
nação, 

Considerando que as Nações Unidas têm condenado o 
colonialismo e todas as práticas de segregação e discrimi
nação a ele associadas, em ·qualquer forma e onde quer 
que existam, e que a Declaração sobre a Concessão de 
Independência; a PaíSes e Povos Coloniais, de 14 de de
zembro de 1960 (Resolução n9 1.514 (XV), da Assemblle

·ia Geral) afirmou e proclamou solenemente a necessida
de de Jevá·las a um fim rápido e incondicional. 

CõfiSíderando que a Declaração das Nações Unidas 
sobre eliminação de todas as formas de Discriminação 
Racial, de 20 de novembro de !963, (Resolução nY 1.904 
(XVIII) da Assembléia·Geral), afirma solenemente a ne
cessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial 
através do mundo em todas as suas formas e manifes
tações e de assegurar a compreensão e o respeito à digni
dade da pessoa humana, 

Convencidos de que qualquer doutrina de superiorida· 
de baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa. 
nloralmente condenável, socialfnente injusta e perigosa. 
em -que. não existe justificação para a discriminação ra
cial, cm teoria ou na prática, em lugar algum, 

Reafirmando. que a discriminação entre os homens 
por motivos de raça, cor ou origem étnica é um obstácu
lo a relações amistosas e pacíficas entre as nações e é ca
paz-de disturbar a paz e a segurança entre povos e a har
monia de pessoas vivendo lado a lado até dentro de um 
mesmo estado, 

Convencidos que a existência que barreiras raciais re
pugna os ideais de qualqu~r sociedade humana. 

Alarmados por manifestações de discriminação racial 
ainda em evidência em algumas áreas do mundo e por 
políticas governamentais baseadas em superioridade ra
cial ou ódio, como as políticas de apartheid, segregação 
ou separação, · 

Resolvidos a adotar todas as medidas necessârias para 
eliminar rapidamente a discriminação racial em todas as 
suas formaS e manifestações, e a prevenir e combater 
doutrinas e práticas racistas com o objetivo de promover 
O- entendimento entre as raças _e construir uma comuni
dade internacional livre de todas as. formas de segre
gação racial e discriminação racial. 
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Levando em conta a Convenção sobre Discriminação 
nos EmpNgO e Ocupação adotada pela O_rgan_ização In
ternacional do Trabalho em 1958, e a Convenção contra 
discriminação no Ensino adotada pela OrganiZação das . 
Nações Unidas para a Educação, e Ciência e a Cultura, 
em 1960, 

Desejosos de completar os princípiOs eStabe1eCfd6s- na 
Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de 
todas as formas de discrimíilaÇão racial e assegurar O 
mais cedo possível a adoção _de medidas práticas para 
esse fim, 

Acordaram ito seguinte: 

PARTE 1 
ARTIGO I 

1. Nesta Convenção, a expressão "discriminaÇão ra
cial" significará qUalq-uer distinção exclusão, restrição 
ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou o
rigem nacional ou étnica que tem por obje_tivo ou efeitõ 
anular ou restringir o reconhecimento, gozo_ou ~x.~rclcío 
num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direi
tos humanos e liberdades fundamentais no domínio polí
tico, econômico, social, cultural ou em qualquer ou_tto 
domínio de vida pública. 

2. Esta Conveoçil.Q___nâ_Q se aplicará às distinções, ex
clusões, restrições e preferências feitas por um Estado 
Parte nesta Convenção entre cidadãos_ e não-cidadãos. 

3. Nada nesta Convenção poderá ser interpretado 
como afetando as disposições legais dos Estados Partes, 
relativas a nacionalidade, cidadania e naturalização, des
de que tais disposições não discriminem contra qualquer 
nacionalidade particular. 

4. Não serão consideradas discrimiriação racial as 
medias especiais tomadas com o único objetivo de assi
gurar progresso adequado de certos grupos raciais ou ét
nicos ou de indivíduos_que necessitem da proteção que 
possa ser necessária para proporcionar a tais grupos Ou 
indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e 
liberdades fundamentais, contanto_que,tai~ medidas _não 
conduzam, em conseqüências, à manutenção e direitos 
separados para diferentes grupos raciais e não prossigam 
após terem sidos alcançados os seus objetivos. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO 
HOMEM 

APROVADA EM RESOLUÇÃO DA III 
SESSÃO ORDINÃRIA DA ASSEMBL!\IA 

GERAL DAS NAÇ0ES UNIDAS, (I) 

PREÃNBULO 

CONSIDERANDO que o recOnhecimento da digni
dade inerente a todos os membros da família humana e 
de seus direítOs iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo; 

CONSIDERANDO_ que o desprezo e o desrespeito 
pelos direitos do hQmem resultaram ~t:n atos bárbaros 
que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o ad" 
vento de um munQ.o em q\.!-e_os homens gozem de liber
dade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 
salvo do temor e da necessidade foi proclam-ado comQ_a 
mais afta aspiração do homem comum, 

·CONSIDERANDO ser essencial que os 'tiire_itos do 
homem sejam protegidos pelo impéiio da lei, para que o 
homem não seja conipelido, como último recurso, à re
belião contra a tirania e !'1 opressão, 

CONSIDERANDO ser essencial promover o desen
volvimento de relações amistQS!'lS entre as n_ações, 

CONSIDERANDO que: os povos das Nações Unidas 
reafirmaram, na Çartã., sua fé nos direitos ~undamentais 
do homem, na dignidade e nO valor de pessoa humana e 
na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que 
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decidiram promover o progresso social e melhores con
dições de vida em uma liberdade mais ampla, 

CONSIDERANDO que os Estados-memb.ros se com
prometeram a promover, em cooperação com as Nações 
Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades 
fundamentais do homem e a observância desses direitos 
e liberdade, 

- CONSIDERANDO que uma compreensão cOmum 
desses direitos e liberdades é da mais alta importância 
para o pleno cumprimento desse compromisso. 

AGORA PORTANTO, A ASSEMBLEIA 
GERAL PROCLAMA: ~ 

A PRESENTE DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS DO HOMEM como o ideal comum a, ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o ob
jetivo de que Cada indivíduo e cada órgãQ da sociedad~, 
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, atra
vés do ensino e da educação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de_caráter nacional e internacional, por as
s"egurar o seu reconhecimento e a sua observância uni
versais e e_fe~ivos, tanto entre os povos dos próprios 
Estados-me~bros, quanto entre os povos dÕs territÓrios 
sob sua jurisdição. 

ARTIGO I 

Todo's os homens nascem livres e iguais em dignidade 
e· direitos~ São dotados de razão e consciência e dev.em 
agir em relação uns aos outros c_om espírito de friiterni
dade. 

ARTIGO 2 

1. Todo homem tem capacidade para gozar os direi
tos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração sem 
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, -sexo, 
líng:ua, religião, opinião política ou de outra natureza~ 
origem nacional ou social, tiqueza, nascimento, ou qual
quer outra condição. 

2. Não serã também feita nenhuma distinção funda
da na condição política,jurfdica ou internacional do país 
ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de 
um território independente, sob tutela, sem governo pró
prio, quer sujeito a qualquer outra limitação de sobera
nia. 

ARTIGO 3. 

Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segu
rança pessoaL 

ART!G04 

_ Ninguém ~erá mantido em escravidão ou servidão; _a 
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em to
das as suas formas. 

ARTIGO 5 

Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento 
ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

ARTIGO 6 

Todo h~mem tem o direito de ser, em todÓs os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei. 

ARTiGO 7 

- Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qual
quer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito 
a igual proteção contra qualquer discriminação que viole 
a prel_>ente Declaração e conya qualquer iricitamento a 
tal diSCriminação. 

-ARTIGO 8 

Todo homem tem direito- a receber dos tribunais- na
cionais competentes remédio efetivo para os atas que 
violem os direitos-funôamentais que lhe sejam reconheci
dos pela constituição ou Pela lei. 
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ARTIGO 9 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exila
do, 

ARTIGO 10 

Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma 
justa e pública audiência por parte de um tribunal inde
pendente e imparcial, para decidir de seus direitos_ e de~ 
veres ou do fundamento _de qualquer acusação criminal 
contra ele. - -

ARTIGO 11 

I. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o 
direito dtfser presumido inocente até que a sua culpabili
dade tenha sido provada de acordo com a lei, em julga
mento p-úblico no--ci.uallhe tenham sido asseguradas to
das as garantias necessárias à sua defesa. 

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação 
ou omissão que, no momento, não constituíam delito pe
rante o direito nacional ou internacional. Também não 
será imposta pena mais forte do que aquela que, no mo
mento da prática, era aplicável ao ato delituoso. 

ARTIGO 12 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida pri
vada, na sua família, no seu lar ou na sua conespondên
cia," nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ho
mem tem direito à proteção da lei contra tais interferên
cias ou ataques. 

ARTIGO 13 

I. Todo homem tem direito à liberdade de loco
moção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. 

2. Todo homem tem o direito de deixar qualquer 
país, inclusive o próprio, e a este regressar. 

ARTIGO 14 

1. Todo homem, vítima de perseguição, tem o direito 
de procurar e de gozar asilo em outros países. 

2.. Este direito não pode ser invocado em caso de per
seguição legitimamente motivada por crimes de direito 
comum ou por atas contrários aos objetlvos e princípios 
da's Nações Unidas. 

ARTIGO 15 

L Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua na
cionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. 

ARTIGO 16 

1-. Os homens e mulheres de maior idade seffi qual
qller restiiÇão de raça, nacionalidade ou religião, têm o 
direito de contrair matrimônio e fundar uma família. 
Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua 
-duração e sua dissolução. 

2. O casamento não será válido senão com o livre e 
pleno consentimento dos nubentes. 

3. -A família é o núcleo natural e fundamental d_a so
cie_dade e tem direito â proteção da so~iedade e do Esta
do, 

ARTIGO 17 

L Todo homem tem direito à -prõpriedade, só ou em 
sgciedade com outros. 

2. _N_ipguém será arbitrariamente privado de sua pro-
priedade. -

ARTIGO 18 

Tõdo homem tem direitO à liberdade de pensamento, 
consciência e religião: este direito inclui a liberdade de 
mudar de religião OIJ. crença e a liberdade de manifestar 
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essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo 
culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em partiCular. 

ARTIGO 19 

Todo homem tem direito à liberdade de opinião e ex
pressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferên
cias, ter opiniões e de procurar, receber e transmitidil~ 
formações e idéias por quaisquer meios e independente-
mente de fronteiras. ~ 

ARTIGO 20 

1. Todo homem tem direÍt.o à-liberdade de reunião e 
associação pacíficas.- - -'"- - · ~ 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma 
associ~ão. --

ARTIGO 21 

I. Todo homem tem direifo à liberdade parte no gover
no de seu país diretamente ou por intermédio de repre
sentantes livremente escolhidos. 

2. Todo homem tem igual direito de acesso ao ser~ 
viço público do seu pafs. - --

3. A vontade do povo será a base de autoridade do 
governo: esta vontade .será expressa em eleições periódi~ 
ca.s e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto 
ou processo eq-uivalente que assegure a líberdade de vo-
to. ---

ARTIGO 22 

Todo homem, como membro da sociedade, tem direi
to à segurança social, e à realização, pelo esforço nacio
nal, pela cooperação internacional e de acordo com a or
ganização e recursos de cada Estado, dos direitos econó
micos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade 
e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

ARTIGO 23 

1. Todo homem tem direito ao trabalho à livre esco
lha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabaw 
lho e à proteção contra o desemprego. 

2.- Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito 
a igual remuneração por igual trabalho. 

3.~ Todo homem que trabalha tem direito a uma re-
muneração justa e satisfatória, que lhe aSsegurê, asSim 
como à sua família, uma existência compatível com a 
dignidade humana, e a que se acrescentarão, se neces
sário, outros meios de proteção social. 

4. Todo homem tem direito a organizar sindicatOs e 
a neles ingressar para proteção de seus interesses.. 

ARTIGO 24 

Todo homem tem direito a repouso e Jaz.er, inclusive a 
limitação razoáV"el das h0i-8.s de lrãbalho e a férias remuw 
neradas períodicas. 

ARTIGO 25 

1. Todo homem tem direito a um padrão de vida caw 
paz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive aUmentação, veStuário~ habitação, cuid.idas 
médicos e os serviços sociais indiSpensáveis, e diieho à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viúvez, velhice ou outros casas de perda dos meíos de 
subsistência em circunStâncias fori de s_eu controle. 

2._ A maternidade e a infância têm direito a cuidados 
e assistênCia especiais. T adaS as crianças, nasCidas den
tro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção 
sociàl. 

ARTIGO 26 

I. Todo homem tem direito à instruçãO-._ A instrução 
será gratuita, pelo menos nos graus elementares e funda
mentais. A instrução elementar serâ obrigatória. A in-S-
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trução técnico~profissianal será acessível a tod-os, bém 
como a instrução superior, esta baseada no mêriiõ~ 

2. A inStrução será orientada no seritido do pleno de-
senvolvimento da personalidade humana e do fortaleci
mento do respeltõ pelos direitos do holnem e pelas liber
dades fundamentais. A instrução promoverá a com
preensão, a _tolerância e a amizade entre todas as nações 
e grupos raciais ou religiosos, e coãdjuvarâ as atividades 
das Nações Unidas em pi-o! dá manutenção da paz. 

3_.- _OS pais têm prioridade de direito na_escofha do gê
nero de instrução que serâ ministrada a seus filhos. 

ARTIGO 27 

---1. Todo Iiãipeni te-m direito de participar li~ri:mlente 
da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de 
-partídpár do processo científico e de-seus be-nefícios. 

2. Todo homem tem direito à proteção dos interesses 
morais e materíais decorrentes de qualquer produção 
científica, literária ou artística da qual seja autor. 

ARTIGO 28 

Todo homem tem direito a uma ordirri socíal-e inter
riacíon·al em que os direitos e liberdades estabelecidas na 
presente Declaração possam ser plenamente realizados. 

ARTIGO 29 

1. Todo homem tem deveres para com a comunida
de, na qual o" "livre e pleno desenvolvimento de sua poer
sonalidade é possível. 

2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda 
homem estará sujeito apenas às limitaÇões determinadas 
pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecímento e respeito dos direitos e liberdades de 
outrem e de satisfazer às jUst~ exigências da moral, da 
-ordem pública e do bem-estar de uma sociedade demo
crática. 

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipóte
se alguma, ser e.x.ercidos cont-rariamente aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas. 

ARTIGO 30 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser 
interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, 
grupo. ou pes-soa, do direito de exercer qualquer ativida
de ou praticar qualquer ato destinado à destruição de 
quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. 

(Às Comissões de Constituição e J~tiça e de Re
lações Exteríores.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas li
dos serão Publicadas e remetidos às comissões compe-
tentes. 

_Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser _lido 
pelo Sr. lY-Secretârio. 

1!: lido o seguinte 

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 64, DE 1983 

Cria a Comissão Permanente de Assuntos Fun
diários (CAF) 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E criada, em carãter permanente, -a Comis- -
são de Assuntos Fundiários, constituída de 7 (sete) 
membros. 

Art. 29 A Co~issão de_ Assunt<?:s Fundiãrio_s compe-
te, sem prejuízo de atribuições legalmente afetas a outras 
Comissões, 

_I- Opinar sobre: 
a) todas as matérias relacionadas com princípios e 

llo!rilas que compõem- o direito- agrário; -
b) reforma agrária; _ 
C) política de desenvolvimento rural; 
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d) colon~ção _de terras; 
e) contratos agrárias de arrendamento rural e parce-

rias; 
f) uso da terra pública; 
g) us1,1capião; 
h) CÕnflitos e incid_entes so_b~e terras púbHcas federais; 
i) cooperativismo ['pra!; 
jJ _t;~rõ}etos e C:stqdos que Versem sobre problemas de 

natureza_ fundiária em geral; 
k) migrações. 
II -.Receber a colaboração de entidades ligadas a as

suntos íuildiários; 
III- Indicar e prom_over medidas tendentes a solu

,- -clonar os problemas fundiários. 
Art. 39 A Comissão de Assuntos FundiárioS funcio

nará em conformidade com as disposições regimentais 
que disciplinam a atuação das demais comissões perma
nentes_. 

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de 
SMa publicação. 

Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os problemas de terra assumiram no nosso País pro
porções sem precedentes, nos últimos anos, em virtude 
de seu agravamento e extensão crescentes, a ponto de o 
governo resolver encará-los sob o mais alto nível de po
der de decisão administrativa e política, criando o Minis
tério Extraordinário para Assuntos Fundiários. 

Se esses problemas se revestiram de certa gravidade 
em uma ou outra área do País, notadamente na Nordes
te, na década de 1950 a 1960, nos últimos anos, assisti
m()~ seu de~ocamento_ e alastramento para quase todas 
as regiões, Sem que eles tenham sido convenientemente 
resolvidos na região nordestina. 

Em todo o País, registraram-se nos últimos tempos, 
mais de 916 conflitos de terra, envolvendo 261.791 
famflias. 

Em novembro de 1982, perante uma Comissão de De
putados, por ocasião do Encontro Nacional sobre Con
flitos de Terras, vários representantes da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CON
iAG- e das 21 Federações Trabalhadoras na Agricut-

- tura que a integram, reunindo um conjunto de 2.500 Sin
dicatos de Trabalhadores Rurais, com cerca de 6.800.000 
associadas e representando_ rnais de_ 13 milhões de 
famnias de trabalhadores rurais, manifestaram seu in
coriformísmo e suas sê!ias apreensões diante d~ gravida
de da situação desses trab<!.lhadores, em decorrência do 
agravamento dos conflitos em torno da posse da terra e 
das violências contra trabalhadores e sindicalistas. 

De f3io, uffia análise da situação fundiária no País evi
dencia que os conflitos de terra se vêm tornando, infeliz-

-- mente, cada di~:~- ~ais sérios. As invasões, as expulSões 
- vi?lentas de posseiros radicados hã vários anos em gle--

bas de sabreexistência, a especulação desenfreada de terw 
ras improdutivas por latifundiáriOs e grileiros, a ação 
ineScrupulosa de poderosos grupos econômicos nácio
nais e estra~gdros, qUe transformam a exploração da 

-terra em. "rendoso negócio";, "as mortes e toda sorte de 
violências, por causa de um pedaço de terra, estão aí 
para dizer que a situação é grave e não pode ser ignorada 
nem minim~ada." (ln Reportagem de Cecflia Boff, sob 
o títulQ, "A Encruzilhada dos Sem Terra", publicada na 
Revist~. "Família Cristã", ano 48, n9 554, fev. de 1982.) 

Estudos recentes levados a efeito na Amazônia Legal, 
revelam que somente na área norte desta região, até hoje, 
não existe Poder Judiciário para atuar em casos de con
fli~_~; _gue a eficiência do INCRA se limita ao período de 
aliCiamento dos colonos; que é notória a falta de coorde
nação e entrosamento entre os diversos órgãos públicos 
encarregados de solucionar os litígios de tàr"as; que, 
muitas veiês, Os órgãos de governo, ao invés-de solucio~ 
na r, apenas cOnfo-inam os conflitoS resUltaniCs de com
pras e vendas ileg_ais; que a colonização é improvisada, 
pela ausência completa de um plano regional de coloni-
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zação; que o baixo custo dils tirrãs e os rendosos investi
mentos têm esüili.i.llado a especulação imobilíâria geran
do problemas correlatas; que tem ocorrido a venda in
conveniente de terras para companhias e empresas des
qualificadas; Qll;e persiste o abandono, pelos posseiros, 
de suas terras median-te indenizações injustas. (ln Pasto
ral da Terra, Estudos da CNBB, págs. li e 12). 

Estamos entre os que entendem que uma verdadeira 
política de integração nãc1orial não poderá efctivar-se 
com êxito enquanto seus componentes estíVerem Condi
cionados pela dependência exter-na e pelo -ctiloníalísmo 
interno. Isto porque a mais grave conseqUência desta si
tuação reside no problema de má distribuiÇão da terra e 
no não menos grave problema da iníqua distribuiÇãO de 
renda, que tem levado amplos setores da população bra
sileira ao posiCiOriamentO fatalista diaiúe da" ·realidade 
nacional, desesperados das fracassadas íiticiativas e pro
messas de soluções dos poderes públicos. 

O último Censo Agropecuário· (i::ie f975) revelou que 
52,3% dos estabelecimentos furais do pals têm menos de 
lO hectares e ocupam tão-sOmente a escassa área de 2,8% 
de toda a terra ocupada. Em contrapartida, 0,8% doses
tabelecimentos tem mais de 1.000 hectares e ocupa 42,6% 
da área total. Mais da metade dos estabelecimentos 
agropecuários ocupa menos de 3% da terra e menos de 
I% dos estabelecimentos ocupa quase a metade, 

Ainda de acordo com o referido censo, em 1950, ape
nas 19,2% dos lavradores brasileiros não eram proprie
tários dos seus estabelecimentos rurais. E, 1975, essa 
porcentagem tinha subido para 38,1%. Em 1950, para 
cada lavrador não proprietário havia 4,2 que eram pro
prietários. Em 1975, para cada lavrador não proprietário 
havia apenas I ,6 proprietários. Acresce que, hOje·; apen-ifS 
58% do território nacional estão ocupados por imóveis 
rurais, revelando uma inadmisSível concentração da pro
priedade da terra que tantos problemas têm engendrado 
com suas terríveis seqUelas. 

Diante desta realidade da qual depende a integração 
das regíões do País ao esforço de seu __ de_senvolvimento 
sócio~econômico, e.a exemplo do Executivo que, diante 
da gravidade desta realidade, resolveu criar um Minis
tério Extraordinârlõ -para-·ec:)Uaci_onar e resolver-· os 
problemas fundiários do País, o Senado não pode deixar 
de contar com um órgão técnico permanente integrando 
a estrutura de seus serviços administrativos, com compe
tência para opinar -sobre os problemas correlatas com os 
assuntos fundiários e com capacidade técnica e política 
para propor medidas legislativas que melhor consultem 
aos interesses dos qu~. "labutam na terra e dela vivem". 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1983.- Mário Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Nllo Co~lho) ~O projeto li
do, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre 
a mesa durante 3 (três) sesSões, a fim de receber ~men
das, após o que será despachado às comissões. competen
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 109, de 1983 (n9 193/83, na ori
gem), de 6 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do artigo 171 da Constituição, 
combinado com o art. 29 da Lei n9 6.925, de 29 de junho 
de 1981, submete à deliberação do S_enado processo de 
interesse do Sr. Horácio Sabino Coimbra, que trata da 
ratificação de alienação de terras devolutas, situadas na 
faixa de fronteira, efetuada originariamente pelo Estado 
de Mato Grosso. 

De acordo com o disposto no artigo 408 do Regimen
to Interno, a matéria será encaminhada à Comissão de 
Legislação Social, que formulará projeto de resolução, 
concedendo ou n!!gando a medida ple\teada, -indo, a se
guir, às Comiss_ôes de Constituição e Justiça e de Agri
cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n9 110, de 1983 (n9 192/83, na ori
gem), de 6 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do artigo 42, item VI, da Consti-
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tuiçãci, Submete ao Senado Federal proposta para que 
seja: autõrízaao· o GoVer-rio do DiStrito Federal a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 8.304.089.820,00 
(oito bilhões, trezentos e quatro milhões, oitenta e nove 
mil e oitocentos e vinte cruzeiros), para os fins-que-espe
cifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Econo~ 
ffiia, de ConstituiÇão e Justiça e do Distrito FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 278, com~ 
binado com o art. 154, § !9, do Regimento Interno, deter~ 
minou o arquivamento -do Projeto de Lei da Câmara nv 
88, de 1981 (n9 417/79, na Casa de otígem), c{ue acres~ 
centa dispoSitivos à Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 
- Lei Org_ânica da Pr~vidência Social, por ter recebido 
pareceres contrários, quanto ao mérito, d-as comissões a 

_que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretãrio. 

1:. lida_ a seguinte 

Em 6 de junho de 1983. 
Senhor Presidente_ 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do :País· â pai"iír de 7 a 25 deste, a fim de, 
no d~esempenho ç[e missão_ com que me distinguiu_o Se~ 
nado, participar como delegado do Grupo brasileiro do 
Parlamento Latino-Americano na reunião conjunta do 
Parlamento Latino-Americano com o Parlamento Euro~ 
Peu, em Bruxelas. 

Atenciosas saudações. - Milton Cabral, 39~ 

Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A comuni~ 
cação tida vai à pubHcação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Marco Ma~ 

ciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS- P;E. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. PreSidente e Srs. Senadores~ 

CENTENÂR!O DA REPÜBL!CA E CONSOLI
DAÇÃO INSTITUCIONAL 

Estamos vivendo a década- pode-se dizer- em que 
o País assiste a passagem de dois importantes e significa~ 
tivos centenários: o da Proclamação da_ República e, 
logo a seguir, o da Primeira Carta Republicana, de 24 de 
fevereiro de 1891. 

São marcas decisivas da vida brasileira, pois esses 100 
anos nos separam igualmente da implantação no País de 
outras relevantes instituições poliücas coetâneas da Re~ 
pública, vale dizer, da Federação, do Presidencialismo, 
BicameraHSmo seffi- casas vitalícias - ambas, desde en
tão, eletivas e temporárias- além do que, o novo regi
me, como atas preliminares da sua instauração, segundo 
lembra Max Fleinss,, .. instituiu a Bandeira e Õ Hino Na· 
cional, decretou o Sufrãgio Universal, a Grande Natura
lização, a Liberdade de Cultos, o Casamento Civil; abo
liu a Pena de Galés e promulgou o Código Penal, as Leis 
de OrganizaÇão de JUstiça local e federal, as Leis Hipote· 
cárias e sobre Sociedades Anônímas". 

Ademais, ""quem diz república diz naturalmente de
mocracia", segundo a fórmula que logo se tornou cor· 
rente no largo movimento de idéias republicanas: Com 
efeito, ê um lugar comum que a democracia constitui 
uma idéia-força intimamente correlacionada com o ideal 
republicano, e as raras exceções, nesse particular, somen~ 
te fazem confirmar a regra. 

As então províncias do Brasil, como se sabe, pas-saram 
"pelo laço da federação", a constitUir. '"Os Estados Uni
dos do Brasil". Pelo decreto n~ 7, de 20 de novembro de 
1889, extinguiram-se as assembléias pronunciais e foram 
fixadas promisoriamente as atribuições dos Governantes 
dos Estados. O Decreto n9 78~B, de 21 de dezembro de 

Junho dOI 983 

1889, designou o dia 15 -de setembro de 1890 para a 
eleição geral da Assembléia ·constituinte. 

A CoristitUição de 1891 viria;-di:pois, dispor sobre os 
TrêS Poderes, com a óbvia _exclusão do Poder Modera
dor, extinguir a figura do Senador vitalício e regular o 
Presidendalismo, jã configurado com a ascensão, a_o po
der, do-Marechal Deodoro. 

Não me poderia furtar, como representante do Estado 
de Pernambuco que pronunciou os primeiros manifestos 
nesse sentido, de me referir às reiviridicações longamente 
cristalii.ã.das nas idéias das Revoluções Pernambucanas 
de 1817 e da Confederação do Equador de 1824 e na 
Epopéia Rio-Grandense da República de Piratini que 
atraVeSSa uma década, de 1835 a 1845, movimentos, to
dos esses, fugindo a índole brasileira, cruentos _e caracte
rizadamente as mais amplas e duradouras das insur
reicões civis deste continente. 

Em Pernambuco, nos fins do século XVII, já se forma~ 
ra um forte espírito de pátria. A Revolução de 1817-
vitoriosa por uns poucos dias- deliberou que os atas do 
Governo seriam datados na segunda era da liberdade re
publicana. A primeira, sem dúvida, era a da Inconfidên
cia Mineira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores 
-Venho, portanto, à tribuna para cuidar deste tema, 

como possivelmente o farei em outras oportunidades, 
pois se trata de questão - assim entendo - de impor-

_ _,_ tância, de permanente significação, porquanto ligado vi
talmente ao modo de ser da nossa nacionalidade. 

Diria mais: trata-se de questão relacionada com a 
atualíssima conjuntura, tão certo ê que não há proble
mas estanques, não há crise que não integre o contexto 
de uma problemática ampla, abrangente, com fundas 
raízes no todo da realidade brasileira. 

Estas circunstâncias, assinaladas aqui a título __ mera
mente explicativo, indicam por si só, a conveniência -
diria mais, a necessidade- não apenas de nos preparar
mos para comemorar adequadamente os eventos tão no
táveis, como, ao mesmo tempo realizarmos - GQverno 
e Nação - um amplo balanço do itinerário- percorrido 
desde o movimento de que resultou a Proclamação for
mal da República e o suceder de outras densas transfor
mações em nossa ainda inCipiente História. 

Con:t respeito--ao nossO processo de desenvolvimento, 
lembre-se que as fases históricas, perdoem o truísmo, 
nem sempre coincidem com datas exatas. O século XX 
brasileiro já desponta em 1889, com o fim do Império. 

Naquele perfodo, a população brasileira era quase I O 
vezes menor que a atual- cerca de 14 milhões de habi
tantes --,-as elites eram ainda, em termos relativos, mais 
escassas e os problemas menos significativos, em Conse~
qilência. Daí em diante, estes se multiplicaram diante da
quelas insuficiências de meios para solução. 

O século XX republicano é a era da industrialização e 
massificação do País, ao lado de sua planetarização. O 
Brasil, de sociedade rural e patriarcal, converteu-se em 
sociedade industrial e urbana. Abandonou seu estágio 
agrário e social patriarcal para ingressar na escala secun~ 
dária e terciária: ãs fábricas, os serviços e as atiVicfades 
quaternárias até, foram passando para primeiro plano 
no existir nacionaL 

As populações, concentrando-se nas cidades, as incha
ram, para usar a.expressão do mestre Gilberto Freyre. 
Embora tudo isso seja reflexo de um fenômeno, também 
observado universalmente, deixou mais saliente a já pre
cária infra-estrutura. 

Portanto, quando estivermos procedendo ao julga
mento retwspectivo do movimento republicano em nos~ 
so País, não estaremos somente avaliando as chegadas e 
as conquistas que se conservaram no fim do Império. 
Muito mais do que isto, estaremos repassando pelo crivo 
da edificadora crítica de aspirações imemoráveis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Com relação à Federação não poderia deixar, apenas 

para exemplificar, de referir-me às iniciativas feitas em 
1831, no Parlamento, por Ferreira França, Paulo Souza 
e Henrique Rezende, pretendendo declarar o ImpériO do 
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BrasH. "associação política dos cidadãos brasileiros de 
todas as províncias, federadas pela Constituição". E-ci
to, mais uma vez, o artigo de Max Fleinss pa~a, a respei
to, acrescentar qu~, "Alves Branco, em 1835, como Mi
nistro de Estado, tivera esse nii:slno ídeal, que Nabuco 
reviveu por duas vezes, sendo da segunda em 1888,_quan
do a Câmara sumariamente deixou de considerar esse 
projeto matéria de discussão._ O 'Conselheiro Saraiva, 
chamado a organizar o gabinete, mostrou-se também 
partidáriO d? federação política sob moldes ecléticos, 
que foram repudiados". 

Sabe-se que, se a forma republicana foi uma impo
sição natural dos novos tempos, uma resposta neceSsária 
ao desenvolvimento mormente o industrial, a Federação, 
apesar das variações caprichosas, foi buscada, antes de 
tudo, corno meio de se alcançar maior descentralização_ 
administrativa e autonomia política então provínciaS. - -

Ejâ se apontOu-o quanto-foi desconsiderada, em nossa 
circunstância, o fato de que a atribuição de maiores com
petências a governos" estaduais haveria de representar, 
também, a atribuição de mais encargos, o que, por sua 
vez, exigiria maiores rendas. 

Mesmo no modelo norte-americano - de_ onde o 
transplantamos - o federalismo sofr-eu fUndas mu
tações, desde a confederação clássica, nos seus inícios, a 
um federalismo que se chamou no Brasil .... cooperativo'' 
e, em estágio último, a um ... federalismo criati~o", e que, 
progressivamente se estiolou. 

No caso brasileiro, profundo desvirtuamento lhe foi 
trazido pela crescente invasão do poder central nas com
petências estaduais, um esvaziamento das unidades fede
radas que as constantes reivindicações pela reformulação 
das políticas - de modo especial a tribUtária ....:.... visam 
corrigir. 

Quanto ao bicameralismo, a mais importante discus~ 
são, nos tempos recentes, é a que incide sobre o reexame 
do papel e das funções do Parlamento em vista da cres
cente prevalênCia dáS executivos. 

Em contribuição a seminário realizado, hã poucos 
anos, no Rio de Janeiro, o professor Carlos Artiz, da 
Universidade de Nova Iorque, lembrava que a quase in
variável perda das prerrogativas dos parlamentos, em 
todo o mundo, era produto de sua idealização, da falta 
de indagação verdadeiramente cientifka-sobff: suaS atri
buições. E_ que a função de fazer leis está, hoje, longe de 
ser monopolizada pelo ramo legislativo. E que, provavel
mente, nunca o fora. 

Seria natural, para Artiz, que, nesta era de centrali
..zação e planejamento, estivessem os integrantes dos par
lamentos em desvantagem ante os executivos, com o seu 
pool de quadros técnicos altamente habilitados. 

Daí que fosSem sempre lembradas, aos congressos, 
funções substítutivas, que fossem enfatizadas atribuições 
a que, em momentos anteriores- períodos áureos como 
o vivido pelo Legislativo· Brasileiro entre 1946 e 1964-
não se dera, então, maior relevância. 

Entre essas fuD.ções estariam a da formação de um fo
rum amplo de debates s-obre a vida nacional, a da fiscali
zação do Poder Executivo, a da forínação de novas lide
ranças para o quadro político, funçô6s ql!e respondÚiam 
melhor ao .que se deveria esperar do parlamento moder
no, na correção, trazidos pelos nossos ·dias, ao velho es
quema idealizado por Montesquieu, mas que, parado
xalmente, está conforme à origem das casas de represen
tação da Inglaterra. 

O presidencíalismo, outra instituição"que brotou c~m 
a República e se cristalizou com a Carta de 1891, foi 
transplantado, por força da influência de Rui Barbosa, 
dos Estados Unidos da América, expressando tendência 
para estabelecer a unidade de decisão do Poder Executi
vo, perseguindo, assim, o ideal sintetizado por Armand 
Marrast ao afirmar: 

.. Os espíritos esclarecidos sabem bem que tanto 
mais a deliberação é larga e completa, tanto mais a 
~xecucão deve ser firme, pronta e resolüta. A expe-
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riência ~stá de acordo com a teoria para demonstrar 
que· todo o Poder Executivo entregue a diversos 
torna-se dentro em breve um poder nulo." 

Si. Presidente, Srs. Senadores: 
É, a meu ver,-correto e adequado que tenha origem no 

Congressó t'Jacional a pmposta no sentido de que se mo
bilize o Governo, como um todo," e a Nação por intermé
dio de suas organizações e entidades, com vistas a nos 
aprestar para comemorar e, o que é muito importante, 
friso, refletirmos - para fazermos as observações que 
venham a servir de roteiro para o futuro - sobre esses 
fatos institudonalizados na Constituição de 1891. 

Não estarei cOmetendo uma hipérbole de linguagell). se 
acrescentasse que_tudo-que se fez de relevan-te ou perdu
rável neste País, desde os pródomos da Independência, 
teve como matriz- ou, quando nada, a participação
do Poder Legislativo. 

Foram as Câmaras Municipais -e os Senados das 
Câmaras- mais do que embriões das Casas de Repre
sentação Popular, que nos ajudaram a construir a nossa 
emancipação potítica. Foi por elas __ através do Conse
lho de Procuradores das Províncias - que mandamos 
deputados às Cortes Portuguesas, resultantes, certamen
te, da queda do absolutismo, em 1820. Lá, em defesa do 
Brasil, entre muitos, destacaram-se Antonio Carlos Ver
gueiro, Feijó, Jo.iê Martiniano de Alencar, MQniz Tava
res, Áraújo -LTrilã, Gonçalves Ledo e Vilela B_arbo·sa. 

Foi da dinâmica das Câmaras de Vereadores que sur
-giu 0 Requerimento de junho de 22, do qual resultou a 
prímeira Constituinte Brasileira solenemente instalada 
em 1823: 

Q. "FíCo~·. primeira versão oficíal do Grito da Inde
--pei:tdêhcia-; fOi "proferido em respoSta ao discursO de José 

Clemente Pereira, Presidente do Senado da Câmara da 
cidade do Rio de Janeiro. 

Jamais- será descabido converter o Senado Federal em 
foro para este debate. À esta casa do Congresso, não 
apenas a a:tual, mas também as anteriores Constituições 
brasileiras, atribuíram a função permanente e específica 
de representar os interesses da Federação e de zelar pelo 
-eqllitibrio feCferativo brasileiro. 

Impõe-se, do mesmo modo, lembrarmos serem a· for
ma Republicana e a Federação, no atual e nos anteriores 
textos constitucionais, os dois únicos princípios perma
nentes e imutáveis sobre Ct!ja abolição não são admitidas 
emendas. E constituem-se, por isso mesmo, as duas mais 
perenes conquistas do republicanismo brasileiro. O Se
nado, filho e fruto da Proclamação de 1889 em sua confi~ 
guração atual, e representante do Império do princípio 
cqnservador da nacionalidade, segundo a oportuna 
constatação de Pimenta Bueno, em suas autorizadas 
liçõeS de Direito PúbliCo BrasileirO e análise da Consti-

- lu_ição do Império, tem mais que a tarefa - perdoem a 
ênfasé: tem o dever- de exercitar, pela forma sugerida e 
ora submetida à apreciação dos ilustres pares, o papel de 
encarar este debate essenci~ à avaliação de nosso pró
PriO destino como Nação. 

Isso, inclusive. deve_decorrer da própria consciência 
nacional ou, se quiserem mais, da inelutável existência de 
uma mística nacional. 

.. 0 que sígnifica uma mística nacional? - per
gunta George Renard. E responde: - "É certamen
te _uma mística que solidariza as gerações entre si, 
sem embargo das vicissitudes_ poHticas e históricas. 
A nação é um~ mí_sOc_a incorporada ['Luma popu
lação e mantida pela renovação contínua destapo
pul3.ção. J:: uma instituição. 

Esta mística -oriunda do sentimento profundo 
da nacionalidade- é o traço diStinto dos povos que 

_se elevaram -por sucessivas integrações_da sua 
consciência coletiva - à condição de verdadelras 
nações.". 

- Foi-isso _que_Ievou, com propriedade, Oliveira Vianna 
a- assev~_~ar, no seu substa_ncioso estudo .. "instituições 
políticas brasileiras'\ -Cfli~ .~·ó- nOsSú-es-plifiO -ii..ã.CiOilai--6-
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rarefeito, carece dC densidade; portanto - de força de
terminante. Chegamos à idéia da nação, mas, não ao 
sentimento da Nação". 

E complementou, mais adiante, no mesmo trabalho: 

" .. Não quer dize_r que não hajamos nunca conheci
do esses estados de consciência coletiva, de an1Plitu
de ou contextura nacional- pelo menos no campo 
político. Não; estas concretizações de consCiência 
coletiva se formaram, várias vezes, em nOsSa_ povO, 
revelando mesmo os característicos de um sentimen~ 
to de extensão nacional. É o que ocorreu com o Mo
vimento da Independência. É o que ocorreu com o 

_Movimento Abolicionista. É o que ocorreu com a 
Guerra do Paraguai. Nestes momentos, todos os 
brasileiros viveram numa atmosfera de idéias nacio-. 
nais e tiver8.m, por Úm momento - com o senti
mento _de um grande interesse nacional - o senti
mento dã nacionalidade. Tudo isto aconteceu, é ver
dade; mas, o mal tem sido que estes Estados Coleti~ 
vos- estes État-de-Foule, como dizem os sociólo
gos fr~nceses- não lêm tido duração, não têm tido 
nem constância, nem continuidade no plano da His
tória, bastante para formar o precipitado de um ver
dadeirO sentimen-to Coletivo- forte. "cristalizado" 
e de amplitude nacional." 

Aliãs retomando novamente a idéia de celebrarmos e, 
entrementes, fazermos um balanço sobre a passagem do 
primeiro sêculo de vida republicana, lembro, como lumi
noso e útil-precedente, as lições que ficaram das come
morações do Centenário da Independência, em 1922: O 
Congresso de História Nacional- Veja-se, a propósito, 
os vol_u~es arespeito do tema- promovido pelo lnsti
_tlJtQ Histórico e Geográfico Brasileiro e a mais duradou
ra de nossas revoluções culturais, representada pela Se-

- mana de Arte Moderna, que o Inesquecível Gilberto 
Amado qualificou d~. "o renascer do Brasil dentro de 
nós". 

Se apetecer estrair um exemplo do exterior na mesma 
direção, conviria recordar os festejos e estudoS realiza
dos, não apenas no ter_rítório norte-americano, cOmo em 
todo o mundo- por instância de seu próprio Governo 
-quando do transcurso do bi-centenário da lndepedên
cia dos Estados Unidos. Aqui, na outra Casa Legislativa, 
a sua Comissão de" Relações Exteriores, então presidida 
pelo imperecível Deputado Joaquim Coutinho, promo
veu um simpósio que serviu para homenagear, perquirir, 
analisar e tornar nielhor conhecidas as instituições norte
americanas. Há do que se afirma, uma excelente publi
cação que retrata tudo o que se passou. 

No caso vertente, a providência correspondente ao 
projeto naciõllal em -curSO- há de necessa!iamefl.te apro
fundar uma reflexão preliminar em torno dos pressupos
tos teóricos a partir dos quais se fundou no País a Re
pública brasileira. Pressuposto que permanecem, que 
constituem formalmente o próprio arcabouço institucio
nal do Brasil atual. 

Que se trata da questão atualíssima basta que lembre
mos que a forma politica vigente desde 1889 êa Repúbli~ 
ca Federativa e o regiro~. "Livre e Democrático'', segun~ 
do programa expresso no texto constitucional, então 
promulgado, Entretanto, é notório que desde aqueles 
anos iniciais até hoje, a1nda se discute amplamente os di
lemas desse sistema político, e é na presente década que 
se busca dar consistênCia, estabilidade e força ao projeto 
democrático e institucional brasileiro. 

Com a República, repita-se, fundada há quase um sé
culo, se buscava a cooperação da Nação no seu próprio 
governo, e o caráter democrático lhe S:Ssegurava, como 
norma jurídica fundaffiental, a igua-ldade de politica dos 
cidadãos, a divisão dos poderes do Estado, a autonomia 
dos Estados-Membros, a eleição e temporariedade dos 
Chefes do Executivo e dos membros do Legislativo, a In
dependência do Ju_diciário, e a responsabilidade dos fun
cionários que exercem as fun-ções ioveinamentais . 

~_se __ é, p_ort~Ilt()~ _o t~ml:J. _nu.t:lear.desta&-considerações: 
a -grande matéria-prima que ê o Brasil, esse País que está 
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diante de nós, e dentro de nós, a nossa íntima e inaliená
vel circunstância, como uma imensa tarefa, como um 
imenso projeto, como uma imensa realidade que é mister 
construir. 

Não temos porque nos retrair de festejar e repensar o 
assunto em face da crise que atravessamos- crise mais 
financeira que económica. Precisamos exorcizar o fan
tasma do derrotismo em torno da efeméride, e verificar, 
como é fácil, as enormes potencialidades do País e a ca
pacidade de seu povo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Quando dermos início a este processo de reavaliação 

histórica, vamos também inevitavelmente constatar que 
estaremos igualmente no limiar de nossos cento e setenta 
anos de vida independente. Mais de um século e meio em 
que o primeiro centenário foi, mesmo com os episódios 
de crises ocasionais, um período de completa e perma
nente estabilidade constitucional, e - mais do que isto 
-de absoluta continuidade da ordemju_ridic:a_ constituí
da, sobre a qual assentaram-se, praticamente sem des
continuidade, dois diferentes regimes - os 65 anos de 
Monarquia e os primeiros 41 anos de República. Afinal, 
nesses 106 anos que vão de 1822 a 1930, tivemos apenas 
duas ConstituiÇões e e_m cada uma apenas uma Emenda 
constitucionaL Realidade incontrastável, que conflita 
com o meio sêculo que medeia entre 1930 e 1980, ou, se 
quiserem, _entre 1932 e 1982, conturbado pela evidência 
de 5 texto constitucionais e nada menos de 70 emendas, 
na média de uma Constituição a cada dez anos e uma 
Emenda a cada 9 meses. Esse descompasso ainda se tor
na mais evidente se nos lembrarmos que, ao ser revogada 
em 1889, a Carta Monárquica de 1824 era o segundo do
cumento constitucional es~rito mais antigo do mundo, 
superado apenas pela Constituição Americana de 1787. 

Trata-se de uma realidade que não se esgota evidente
mente nas explicações sociológicas que se assentam na 
crescente complexidade da vida económica, nem se exau
rem nas teorias políticas mais elaboradas que vêem na 
estrutura do poder contemporâneo a inviabilidade de so
luções pacíficas pai'a os permanentes conflitOs da socie
dade. Algo, que por sinal, Gilberto Amado com sua ad
mirável precocidade intLJitiva, já nos tinhª ensii:ia-do- em 
magistral discurso na tribuna da _Câmara - mais tarde 
transformado em livro - quando diagnosticou a persis
tência de nossos males na distonia entre as instituições 
políticas e o meió social. 

O que homens públicos têm também que buscar, com 
o auxílio e a análise crítica dos especialistas, são a:s ra
zões mais fundas, as raízes mais recônditas de ~:~ma rotu
ra que atinge seu momento crítico em 1930, e se torna 
permanente na y_id_a__jmti_t_y__c_i9nal do País, a partir daí. 
Um pcrlodo em que a normalidade política e a estabili
dade do ordenamento jurídico do País tornam-se mo
mentos cfêmeros de nossa evolução histórica. Ao_çon_
trário dos cem anos anteriores, em que a crise é um fenô
meno eruptivo e passageiro, ele se torna, no último meio 
século, a rotina em contraste com a n·ormatidade que se 
transforma em transitória. 

Interessa-nos discutir- ao tentar entender a realidade 
e buscar a receita para o futuro-, como fazer a consoli
dação institucional que promova o coroamento do pro
cesso de aperfeiçoamento democrático que o Presidente 
Figueiredo realiza em no:;so Pais, evitandp-se, assim, 
tornarem-se cada vez mais agudos os problemas sociais e 
aprofundarem-se as dificuldades económicas. 

Quem se dispuser a examinar os fundamentos teóricos 
da crise permanente dos últimos 50 anos, em contraste 
com a estabílidade do século anterior, sem se deter na su
perficialidade dos traços formais que distinguem os dife
rentes regimes e as diversas formas de governo por que 
passamos, chegará à conclusão de que a ordem jurfdica 
se desestabHizou e a_ estrutura política cindiu-se, a partir 
do momento em que quebrou a mais permanente e a 
mais cara das conquistas políticas do País: a estrutura 
dos federalismos sobre os quais se assentaram o Império 
em seus 65 anos de existência e os primeiros 41 anos de 
república. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Não convém nos determos na busca de suas origens. A 
ídéia republicana no Brasil é antiga e se alicerça nas ra
zões históricas que permitiram a sobrevivência de áreas 
contínui!s dotadas de características próprias e muito 
singulares, que, a despeito da reunião formal sob um só 
governo centralizado, conseguiram manter, ao longo de 
três séculos de dominação colonial, os princfplos funda
mentais de uma autonomia rigorosamente caracterisada 
pelo predomínio do poder •local e pela preservação de 
suas próprias identidades culturais. Não houvesse outros_ 
precedentes a serem invocados, bastaria lembrarmo-nos 
do que foi a coexistência simultânea dos domínios holan
dês e portugues nos séculos XVI e XVII. 

Se nos -ativerinos ao período nacional de nossa existên
cia, seria bastante lembrar que a única Emenda Consti
tucional do regime monãrquico - o Ato Adicional de 
l 834 -- represe-ntõu exãtamente a atenuação do rigoris
mo centrafízador da carta de 1824. Uma exigência que os 
.conhecedores da história constitucional do País apon
tam, unanimemente, como princlpio restaurador da au
tonomia administrativa que desfigurou por inteiro a ide
ia do Estado Unitário do Império brasileiro. Na v:erda-

- de, o atendimento de reivindicações sem as quais o Brasil 
teria corrido graves riscos, como ocorreu, logo após a In
dependência, com os Estados da América Espanhola. 
Logo, se existe mérito na presença dominante e aglutína
dora de.D. Pedro I como expressão catalizadora de uni
dade nacional, em 1822, mérito ldêntico existe na visão 
nacional, que dotou o País do instrumento pÓlítico ne
cessário à sobrevivência da autonomia provincial. 

Ninguém entendeu melhor o que significOu de estabili
dade política para o Brasil nesses 65 anos o sistema então 
impl~ntado que um dos maiores homens póblicos de 
Pernambuco, o Deputado, Senador, Ministro e Conse
lheiro Nabuco de Araújo, o "Estadista do Império", que 
numa só frase ~intetizou a importância do poder esta
dual nã. -equação política do império, em seu famoso 
"Soritr!S", s·egundo o qual os gabinetes "faziam" os pre
sidentes de Província e estes as Câmaras que apoiavam 
os Gabinetes. A predominância e a permanência do 
"provincialismo" monárquico _estão expressos de forma 
literal na apreciável síntese que sobre o assúnto produziu 
João Camilo de Oliveira Torre_s em O Presjdenci_alismo 
no Brasil: 

"De acordo com a Lei de 3 de outubro de 1834, 
regulamentando o artigo 165 da Constituição e o 
Ato Adicional, cada Província era governada por 
um Presidente, demissível ad nutum a quem cabia 
chefiar todt~ a administração local, tanto a geral 
como a especificamente provinciaL Todos os ser
viç9S públicos de uma ProvínCia dependiam do Pre
sidente, os Juízes e os Chefes de Polícia de no
meação do Governo Imperial. Mas, sendo atri
buição do Poder Executivo a nomeação de qualquer 
funcionário, os presiderites terminaram como dele
gados dos Presidentes do Conselho, para a execução 
de sua política. E, de acordo com eles, chefiavam a 
Administração Pr_?vincial e Administração Geral 
nas Províncias, sem que ocorresse a "suprema ins
peção" do soberano." 

Se este não era o princípio da mais correta e da. ma.is 
desejável autonomia, era, pelo menos, o preceito possível 
numá época em que a onipotência do poder público se 
exercia __ de forma sensivelmente mais aguda do que em 
qualquer outro período. E tanto ê certo que o sistema 
viabilizou o singular "parlamentarismo" do Império, 
que o regime Começa efetivamente a aluir~ nãd em 1870, 
com a "Questão Religiosa", ou a "Questão Republica
na", mas, sim em 1881 com a Lei Saraiva que solapou, 
definitívriniente e Tnexoravelmente, a preponderância do 
poder político das preeminênciãs locais, vale dizer, dos 
Presidentes de Província. 

Se isto foi verdadeiro no Império, não o foi menos na 
República. O que dizer do Regime depois de l5 de no
vembro de 1889? Felisbelo Freire, Ministro do novo re
gime e autor da primeira História Constitucional da Re
pública dos Estados Unidos do Brasil, insuspeito portan-
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to à nova ordem, traça um quadro muito esclarecedor 
sobre as dificuldades que marcam os dois prímCiiOs 
períodos presidenciais: 

Os representantes do Governo Provisório foram 
os primeiros a dar ar ias de um federalismO -que- che
gava às raias da Confederação.( ... ) quando, porém 
Os gOvernadores entraram a gerir QS negócios -~os 
Estados, perdenl.m quase todas esSas- atribuições, 
aproximando-se sua situação à dos Presidentes das 
p;:O-vlncias. 

Vê--se que o Governo Provisório, em começo, I e· 
gislou mais sob a sugestão de doutrinas, do que sob 
a influência da realidade dos acontecimentos que 
lhe fizeram depois invadir a esfera de ação que 
traçou às administrações locais. ( ... ) 

Tendo decretado, em começo, que os Estados se-_ 
riam administrados pelos governadores, aclamados 
pelo povo, tomou a si logo depois a atribuição' de 
nomeá-los de modo que não consentiu que o princf
pio de autoridade, neles encarnado, viesse da sobe
rania popular. 

A ruptura da ordem política e o esfacelamento do poder 
político em que se assentara o Império teve as conse
quências conhecidas na sucessão de crises que leva Deo
doro a dissolver o Congresso, o Congresso a reagir e o 
PreSidente a renunciar. O Governo de Floriano, contes

. Urdo em sua legitimidade pelas armas, é a conflagração 
da ordem civil pela insurreição militar. Assis Brasil, re
publicano histórico, filósofo e doutrinador do novo regi
rhe, tfaça, em- sua obra, do Governo Presidencial, o 
princípio sobre o qual deveria assentar-se a ordem políti
c-a republicana: 

Càdã Estado tem sua organização, o seu pessOal, 
a sua política, tudo independente do Poder Central 
e, de modo algum, fará o que lhe não convier, só em 
homenagem a um princípio político teórico. A uni
dade de __ inspiração na luta desaparecerá. Voltarão 
ao Congresso os mesmos representantes que já ha
via Já, com leves alterações quanto às pessoas, mas 
representando o princípio permanente do predomí
nio da política de cada Estado, que é fixa, contra a 
do centro que variou. 

De fato, o que o velho republicano reclama era a volta 
ao fator de estabilidade que funcionará durante 65_ anos 
no Império: dar ao novo federalismo, a forma republica· 
na, mantendo-se o principio geral do predomínio dos in
teresses políticos locais. 

Competiu-lhe na verdade, "estabelecer a teoria do Sis
tema, em luminoso e lúcido capítulo de da Propaganda à 
Presidência, de certo modo o alcorão do regime de 
1891." 

Esta foi, sem conte_stações, a súmuta da organização 
polftica que sobreviveu fez sobreviver, durante quase 40 
anos o republicanismo e o federalismo brasileiros decor
rentes da Carta de 24 de fevereiro. 1:. conveniente buscar 
na própria fonte, o livro indi_cado de Campos Sales, as 
suas concepções originais: .. 0 regime presidencial ê o go
verno pessoal constitucionalmente organizado". Ele 
conta. Aduz o presidente, "com o contrapeso dos outros 
p-oderes e sobretudo ê tambêm pessoalmente responsável 
sujeito a um tribunal político de julgamento''. As razões 
de seu êxito, eJe as expõe nos fundamentos da Práxis 
política que constituiu, não a .. "polítíca dos Governado
res", como ficou conhecida, mas sim, "na Política dos 
Estados", como queria que a chamassem: 

'' ... Em todas as lutas, procurei fortalecer-me com 
o apoio dos Estados, porque - não cessarei de 
repetí~lo é lá que reside a verdadeira força polítíCa. 

Em que pese aos centralistas, o verdadeiro púlico 
que forma e impreme direção ao sentimeiito nacio
nal é o que está nos Estados. É de lá que se governa 
a República, por cima das multidões que tumul
tuam, agitadas, as ruas da Capital da União. 

Neste regime, disse na minha última mensagem, 
a verdadeira força política, que no apertado unita-



Junho de 1983 

rismo do Império residia no Poder Central, 
deslocou-se para os Estados. A política dos Estados, 
isto é, a política qué fortifica os vínculos de harmo- -
nia entre os Estados e a União, é, pois, na sua essên
cia, a política nacional. Ê lá, na soma dessas unida
des autônomas, que se encontra a verdadeira ,sobe
rania da opinião. O qUe pensam os Estados, Pensa a 
União." 

Quando se violou as normas dessa convivência, quan
do se tentou romper os fundamentos políticos do regime, 
assentados na prepoderância dos_ interesses estaduais 
predominantes, o resultado inevitável foi a decompo
sição do sistema, a rutura do regime, a cisão da ordem 
política e o rompimento do ordenamento jurídico do Es
tado; o período drástiCo em qué-passamOs, na sen-ten-ça 
dramática de João Neves da Fontoura, o tribuno da 
Aliança Líbcral, "Do Pré!io Pacífico das Urnas, para o 
Prêlio Terrível das Armas". Veio a revOlUção -e- com ela 
veio a instabilidade: 

A Revolução de outubro de !930" ê o marco decisivo 
que assinala a quebra da continuidade: constitucionaL O 
ciclo revolucionário, tornou--se eruptivo na vida púbHca 
brasileira, simplesmente por que não foi capaz de erigir, 
sob os escombros da ordem estabelecida, um novÇI 
princípio estabilizador dO regime p·i-oclainado em l-5 de 
novembro. Campos Sales estabelecido com a Carta de 
1891, um traço de união que tornou possível a sobreví
vência e a preponderância dos interesses do providencia
lismo do Império. DepOiS de 30, com o centraHsmo -que 
fez prevalecer os interesses cambiantes da União sobre a 
realidade política, cultural e econômica dos Estados. 
romperam-se as vertentes do equilíbrio federativo. 

A sucessão de crises que marcam os primeiros 15-anos 
da nova ordem política, precariamente assentada no in
tervencionismo acentuado do regime, nada mais ê que a 
conseqüência do rompimento federativo. Não apenas 
aquele formal, solenemente proclamado na Constituição 
republicana, mas aquele outro, longamente desenvolvido 
e sedimentado, na contínua resistência da antiga' ColÓ
nia, das Províncias e dos_ Estados, em favor da preser~ 
vaçào de seus interesses, de suas singularidades e de sua 
realidade objetiva. O que se viu de 1930 para cá nada. 
mais foi que o ressurgimento iniermineOte desse crescen· 
te e incontida poder de intervenção da União nos Esta· 
dos, tentando, ao longo do tempo, reduzir cada vez mais, 
o poder de iniciativa e de cárriando dOidnteresses locais. 

As tentativas de reconstituir a ordem jurídica rompida 
em 1930, através de uma sucessão de Cartas Constitucio
nais, como as de 1934, 1937~ 1946, 1967, e 1969 nada 
mais têm sido do que construções empíricas em que a 
realidade jurídica apenas acentua e agrava o choque e a 
distonía com_a realidade política. -

O federaUsmo, cristializado por conquistas indelé':'eis 
apenas reconhecidas e proclamadas no ordenamento 
jurídico, sofre, portanto, grande necrosamento. 

O que falta às sucessivas ordens constitucionais não 
são ornamentos jurídicos e institutos polítiCos novos-que 
possam atender à dinâmica das transformações· sociais e 
econômicas. Falta-lhes sim um embasamento político, 
uma doutrina estabilizadora de interesses, sobre os quais 
possa assentar-se o edifício sólido de instituições que se
jam o reflexo do equilíbrio federativo. Falta, à República 
dos últimos cinquenta ano·s, o princíPio federativo que a 
inspirou, que a justificou e qt.i.e lhe deu corpo c alma du-
rante quarenta anos. 

É preciso restaurar no Brasil o princípio federativo. 
Um cotejo ilustrativo de que o País sofreu, a partir de_ 
1930, uma escalada progressiva na erosão dos preceitos 
que delimitaram o federalismo de 91, poderia ser feito, 
não apenas com exame comparativo dâ estrutura tribu
tária do Brasil, mas sobretudo estabelecendo-se o mapa 
das competências da União e dos Estãdos: no que respei
ta ao campo da atuação de ambas as esferas do poder. 
Seguramente nos surpreenderíamos todos, se nos 
lembrássemos que a fixação das tarifas urbanas de águas 
e. e..sgotos dos Munícípics brasileiros é d~terminada por 
padrões federais, estatuidos por decisão da União. 

OIÃRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: A política traz o selo o 
timbre, a marca da condição humana, e a vida do ho
mem, como tão bem assinalou o filósofo -é um facien
dum, um aqui-e-agora, vivo, presente, concreto, urgente, 
peremptório, e jamais em factum, um particípio, um pre
térito, cristalizado e rematado.~ uma vírgula sem repou
so, esforço incessante, permanente tarefa -a sã política 

- não é a ciência daquilo que é, mas a praxfs daquilo que 
deve ser. É este o papel a que são chamados a desempe
nhar os políticos e, os partidos que podem ser c'onsidera
dQS os órgãos da imaginação política, destinados a des
pertar o corpo social, a apresentar-lhe os melhores cami· 
nhoS, os modelos de convivência social, programas que 
sejam expressão dos mais profundos interesses coletivos. 

A reflexão que nos enseja a análise do Brasit republi
cano será fecunda na medida em que proporcione a com
preensão da nossa realidade social, económica, polítiCa, 
cultural e institucional, e projete as linhas básicas, os ru
mos a serem seguicJ_os para a construção do nosso espera
do futuro. 

Estamos há quase um século da Proclamação da Re
pública e mais do que nunca se faz necessária a interação 
entre Governo e Nação, pois esse era o sentido da Revo
lução Republicana, o objetivo dos ideais de 1889, e essa 

--é, sem dúvida, a inspiração medular do projeto de demo
cratização do Brasil, presido pelo compromisso sÔlene 
do Chefe da Nação. 

Cumpre retornar a Gilberto Amado: O Brasil é a pri
meira grande experiência que faz na História Moderna a 
espécie humana para criar um grande país independente, 
dirigindo-se por si mesmo, debaixo dos trópicos. Somos 
os ínfdadores; os ensinadores, os experimentadores de 
uma das mais amplas, profundas e graves empresas ... da 
humanidade( ... ) Criamos o nosso Pais,abrindo-o do Ji. 
torai ao centro, do norte ao sul, em todas as direções, 
passo a passo, na investid~das bandeiras, pelo entrecru
zamento dos sertanejos ~os meandros infinitos do pla
nalto; estabelecemos _uma unidade nacional indiscutível, 
em que palpita uma alma coletiva unânime, respiri um 

_mesmo espfrito, estrêla-se uma mesma mentalidade. Essa 
obra - o Brasil - feita por brasileiros, no conjunto de 
suas realidades, é uma das maiores conquistas e um dos 
maiores atos de energia dos tempos modernos. Pela pri
meira vez, sujeita àS condições especiais que latitudes se
melhantes impõem, uma grei humana dã sinais de-vitali
dade própria, capaz de subsistir e continuar atravês de 
gerações e gerações, guardando os traços inconfundíveis 
da ~ua formação e acent1,1ando cada vez mais os relevos 
energétiCÓs da -Sua originalidade. 

O nosso problema é um problema de construção na
cional. 

Um dos países mais vastos do mundo, um verdadeiro 
quase continente, Com uma extensão territorial contínua 

·somente ultrapassada pela de três outras nações, com a 
vantagem sobre essa de não possuir áreas inacessíveis a 
um verc.!_adeiro povoamento bumano, o Brasil tçm tudD 
para justificar os augú-rios mais prOmissores. 

'Mas, não é apenas nas possibilidades naturais, na 
g-tãtideza territorial, na riqueza dos recursos materiais 
descobertos ou potenciais que se cifram as esperanças 
mais cª-ras do projeto nacional. _ 

É nO património humanÓ, é no próprio povO brasilei
ro, é 'na substância viva da Nação, que se alicerça o im
pulso cívico -ftfndamental. É na vocação de fraternidade 
SOCial e de admirável convivência étnica, é na Congênita 
cordialidade, nesse humanismo medular brasileiro, que 

-- está o fundamento, o ponto de partida, e, ao mesmo tem
po, a mcta~síritese de um projeto político de: construção 
nacional. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex', nobre Se
nador Mário Maia, 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Marco Maciel, 
estou ouvindo com atenção o importante discurso que V, 
Ex~ faz nesta tarde, fazendo um retrospecto da vida insti
tucional e constitucional brasileira, e exortando-nos a ter 
u:-~-.T cOmJrortamt'nto -ae ·orim-ism.o-- neste momentO 
sombrio por que paSsamos na nossa vida política, insti-
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tucional, cu"lfural, económico-financeira, social, enfim, 
uma fase sombria em que as nuvens negras da dúvida 
pairam sobre nós. V. Ex• exorta-nos a ser confiantes no 
fu~uro do País, e defende modificações profundas na 
vida constitucional e institucional brasileira, para que 
possamos nos reencontrar e, de mãos dadas, trabalhar 
pela grandeza e recuperação desta Pátria. Imagino que 
V. Ex' está de acordo, porque este é o seu pensamento, 
em que precisamos de uma reforma constitucional pro
funda., uma reforma que não se atenha apenas a emendas 
constitucionais. Tem os que achar um ponto de encontro, 
o partido de sustentação do Governo e os partidos de 
Oposição, para que possamos elaborar um novo contra· 
to social, através de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte. porque, nobre Senador, para nossa tristeza, se
não para espanto da Na_ção, estamos ainda vivendo o 
contraditório da nossa Lei Maior não ser uma lei maior, 
mas uma emenda constitucional. Vivemos sob a égide de 
uma emenda constitucionaL Estã aqui em minhas mãos 
a emenda constitucional brasileira, que se chama Consti
tuição Brasileira. Constituição da República Federativa 
do Brasil. Emenda Constitucional nl' l, de 17 de outubro 
de 1969. Vou ler apenas o intróito, para enfatizar as mi
nhus palavras. 

Os Minísu:os da Marinha de Guerra, do Exército 
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições 
qtie lhes confere o artigo 3~> do Ato Institucional n"' 
16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o§ 1? 
do artigo 2~> do Ato Institucional n~' 5, de 13 de de
zembro de 1968, e, 

Considerando que, nos termos do Ato Comple
mentar nl' 38, de L3 de dezembro de 1968, foi decre
tado, a partir dessa data, o recesso do Congresso 
Nacional; 

Considerando que, decretado o recesso parla
mentar,- o· Poder Executivo Federal fica autorizado 
a legislar sobre todas as matérias, conforme o dis
posto no§ ]I' do artigo 2"' do Ato Institucional n? 5, 
de l3 de dezembro de 1963; ... 

E continua os considerando, para outorgar uma emen
da constitucional. Então, acho que o restrospecto que V. 
Ex~ faz neste instante é de grande importância, porque 
nós temos que tornar verdadeiro o que expressa a Cons
tituição, mesmo a emenda constitucional, para elaborar
mos riova carta magna, através da qual se sinta a reunifi
cação, a existência prese~ te da Federação brasileira, por
que Corri-as eniêndas institucionais elaboradas sobre esta 
Emenda Constitucional nl' I, que vai até a de n~' 22, V. 
Ex• há de convir comigo ilós estamos vivendo uma si· 
tuação esdrúxula, uma situaçio inusitada que se chama 
Federação maS que não é Federação, é mais um Poder 
unitário com o seu autoritarismo administrando e legis
lando sobre todos nós. Agradeça a V, Ex• a atenção, 
desculpando-m~ pelo alongad;' aparte. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro e eminente Sena
dor Mário Maia, ao tempo em que agradeço a inter
venção de V. Ex•, quero dizer que na minba opinião o 
processo de aperfeiçoamento institucional que o Presi
dente Joãõ F(gUeiredQ realiza em nosso País permitiu, 
quase como seu coroamen_to, diria, que, em 15 de no
vembro de 1982, partíssemos para o exercicio concreto, 
pragmático, do regime democrático. Por isso, divirjo do 
entedimenl() de V. Ex', quando ainda vê a necessidade 
do nosso País de ingressar nessa era, fato que ao meu ver 
já ocorreu, quer do ponto de vista legal, quer do ponto 
de vista real, em 15 de novembro de 1982. 

Agora, concordo com V. Ex'- aliás, como tenho dito 
em ocasiões outras - que o País reclama, a meu ver, 
como desenvolvimento desse processo de aperfeiçoa
mento institucional, uma nova carta constitucional que 
expresse, inclusive, todo esse aperfeiçOamento institucio
nal, repito, que a Nação vive e que nos sirva de um firme 
e seguro itinerário para o futuro, Espero que este mo
~eil_t_o_LQ~sião em que nos aprestªmos para ccmemorar 
a passagem do Centenário da Proclarnação da Repúbli
ca, sirva, tambêm, para que possamos refletir sobre todo 
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esse nosso dcvenir histórico, e para que tõdos nós possa~ 
mos, então, a partir daí, tirar conclusões e observações 
que nos sejam úteis para a elaboração da: nova carta 
constitucionaL 

Prossigo: as vicissitudes brasileiras da hora presente
económicas, financeíias, sOciais, políticas, demográficas, 
culturais são, em última análise, flagrantemente superá
veis, são obstáculos a serem transpostos, desde que haja 
uma _efctiva e plena participação cofettva, e se desenvolva 
um0:1 viva consciência na busca das soluções. 

Mais do que nunca é hora de pensar a fundo, livre, se
rena e responsavelmente as dificuldades brasileiras como 
um problema que é nosso, que está nas nossas mãos. 

A empresa de estabelecer um Brasil, na plenitude de 
seu destino, como cidad_ã_os _livres e conscientes, com ins
tituições duradouras, estáveis, capazes de exprimir fun
cional, representativa e realisticamente o conjunto das 
aspirações -nacionaiS-.:_ é um empreendimento que so
mente poderia suscitar o entusiasmo de toda a Nação. 

O Brasil é uma esplêndida possibilidade histórica, um 
imenso projeto nadonal e a nós incumbe a responsabili
dade da sua concretização. 

Se a Democracia é por dcfiníçào o regime dos negó
cios públlcos fiscalizado pela opini~o pública, tendente a 
criar, por isso mesmo, iguais condições de dignidade 
para todos os cidadãos; se o projeto nacional é essencial
mente democrático, cUmpre fOmentar o mais amplamen
te possível as condições dessa integração social, e desen
volver o sentimento cívico, capaz de ensejar o exercício 
pleno da cidadania. -

Não há senão um progresso, -o progresso em Hberd.a
de, vale dizer com participação social, com integraçãO da 
comunidade. Todas as restantes mudanças e sucessos só 
são avanços quando favorecem essa expansão, eSsa-sen-
sibilidade cívica nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Por todas essas razões, agora que estamos na década 

da passagem da Proclamação da República, convém, em 
plena consonância c_om o processo em curso de aper~ 
feiçoamento da vida democrática, conduzido sobre a égi
de do eminente Presidente João figueiredo, nos apresen
tarmos para realizar as comemorações e, associadamen
te, os estudos, anãlises e apreciações sobre o nosso deve
nir histórico, buscando recolher Iições que nos sirvam 
para o futuro. 

Assim, propomos:.._ e nõs dispomos apresentar opor
tunamente em tempo hâbil à Casa, projeto de resolução 
sobre o assunto - que o Senado Federal através da 
Mesa Diretora, presidída pelo ilustre conterrâneo Sena
dor Nilo Coelho, crie uma comissão especial destinada a 
efetuar estudos e incumbir-se de manter entendimentos 
c~m a Câmara dos Deputados, o Poder Executivo e Seus 
Ministros e o Suprerito Tribunal Federal com vistas a co
memorar - atrav~s de eventos - e realizar estudos e 
ava(iaçôes sobre o transcurso dos cem anos da República 
e das instituições que lhes são coetâneas- a Federação, 
o Presidencialismo, _o Bicanleralismo atual e outras for
malmente estabelecidas ou mantidas pela Carta Consti
tucional de 1891, bem como sobre a evolução e presente 
estágio do processo _de desenvolvimento nacional. 

De imediato ocorremos sugerir que esta comissão mo
bilize também, além dos órgãos do poder público, asso
ciações e organizações não governamentais -cultUrais, 
políticas, sociais, eConôinicaS, religiosas, etc ... 
~.sem dúvida, um vasto empreendimento que deman

dará alguns anos, e por isso deve ser imediatamente ini
ciado. 

Sugerimos que haja quatro prismas principais de 
análise: o político, o cconõmico, o cultural e o social, e 
que sejam convocadas a prestar sua colaboração pessoas 
e instituições, Estados, Territórios e Municípios da Fe
deração. 

Antevemos a riqueza de visões que irão surgir desse 
projeto, e que sem dúvida trarão mais luzes sq_bre graves 
questões como por exemplo: 

Do ponto de vista político: 
I) O futuro da República Federativa Brasileira. 
2) Análise das crises desse século de República. 
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3) ReQuisitos e condições de estabilidade democráti
ca: a Constituição. 

4) O papel das elites e a participação- das diferentes 
classes e estamentos no processo de desenvolvimento e 
de eStabilidade institucional: 

Do ponto de vista social: 
I). O modelo de um estado de bem-estar social no Bra-

sil. 
2) A redução das disparidades sociais e espaciais do 

País. 
3) O processo de urbanização e a vida rural no Pais. 
Do ponto de vista econômico: 
l) Análíse das políticas de desenvolvimento. 
2) Innação e dívida externa nesse século de RepúbliR 

ca. 
3) Proposição de políticas económicas para o desen

volvimento do País. 
Do ponto de vista cultural: 
I} Valores culturais da sociedade para uma democra

cia moderna. 
2) Universalização do ens_ino fundamental para toda 

~população e·- qualidade de ensino superior no Pais. 
3) Formação de quadros intermediários. 
Além de servir, para comemorarmos convenientemen

te a tão importante efeméride- tão necessário à cristali
zação de nossos valores e ao Oorescimento de nosso ci
vismo- estaremos dando uma notável contribuição no 
sentido do melhor conhecimento de nosso ordenamento 
jurídico~constitucional e de nosso processo de desenvol
vimento, que desejamos, crescentemente, orgâniC(I e in
tegrado, e realizado sobre a égide de uma ordem demo
crática que assegure entre o_utras coisas, a liberdade; a 
ordem, a li_vre iniciativa e a presença internacional do 
Pais., conforme os valores que cultua ao longo de_ sua jor
nada histórica. 

Inspirado nesse ideário, creio, ao tempo em que exal
tamos o_s cem anos de vida republicana, certamente es
tarTamcis recolhendo valiosos subsidias que serviriam, 
especialmente, para que- o Congresso Nacional e o Po
der Executivo- possam certamente dotar o País de uma 
nova Carta Constitucíonal - que seria produto, assim, 
de abrangente e longa reflexão. 

Ninguém ignora que depois de ter ingressado _num re
gime de estado de direito e estarmos viv~ndo sob um re
gime democrático, nada mais importante de_ dotarmos, 
repitã-::;e, o País de uma constituição que seja a síntese 
dcs.sas conquistas e precioso intinerãrio para o futuro. 

Dos males republicanos, de que todos nos queixamos 
não serão menores a inexistêricia d,e instituições estáveis 
e a falta de perenidade das leis, a iniciar-se pelas normas 
constitucionais? 

Eis porque me permito aproveitar a oPortunidade 
para insistir na necessidade de preconizar uma carta 
magna que não contenha em sua tessitura nada que não 
seja material e substancialmente constitucional, pois so
mente assim se legisla com maiores resultad_os e se gover
na com maior proveito; uma constituíção, enfim âtica, 
concisa, clara_ e atual. Talvez que mais condigna ce
lebração do Centenário da República seja pratlcâ-las sob 
o reino de_ uma lei fundamental produto de cuidadosa 
engenharia cívica e que assegure à Federação como uma 
conç:reta e_ tangíyel realidade? 

O.Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte? 

õ SR~·-MARCO MACIEt.:·..:_-Com mÍÍito prazer OUço 
o nobre Senador Lulz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Confesso, não -me -entusias
mo tanto quanto y_._ Ex~ e o ilust~e Senador pelo Acre 
Mário Maia, por mudanças institucionais. Acho que o 
momento presente está a bradar por uma mudança ime
diata dC homens, -porqUe-é. o homem a medida de,todas 
as coisas._ Já diz um provérbio quinhentista que "mais 
vale bom rei que boa lei". E para as tremendas dificulda
des em que estamos mergulhados não podemos esperar 
por 111udanças de Cartas e de instituições. Neste particu
lar, a bem dizer quem prossegue aparteando o ilustre Se
nador Marco Maciel é o seu ilustre conterrâneo, o Sena
dor Nilo_ Coelho, que no seu discurso, por ocasião da 
abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, este ano, 
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no dia I~ de março, teve, entre outras, estas -palavras: 
~·l-U por toda a parte uma sensação de desesperança e 
um scmimento de incapacidade para resolver os proble
mas econômicos,_ Não pode haver separação entre a ver
dade do Governo e a re<:~lidade da população brasileira". 
E aí, eminente colega, que, a meu ver, o Senador Nilo 
Coelho botou ós pontos nos "i is", a merveille. É prcdso 
uma mud<:~nça imediata, mas dos homens, dos homens 
que conduzem a política econõmica deste Pais, para pôr 
flm a essa sensação de desesperança. Muito o_brigado a 
V. Ex•. 

o· SR. MARCO MACIEL - Caro e eminente Sena
dor Luiz.Cavalcante, recolho o seu aparte. c devo dizer a 
V. Ex~ que na realidade, nas palavras que ora produzo 
nesta Casa, não me limito exclusivamente a sugerir que 
se faç<:~ uma análise institucional brasileira. Sugiro tam
bém que essa análise seja acompanhada de uma apre
ciação sobre o próprio desenvolvimento do processo d_e 
crescimento econômico e social do nosso País. Em assim 
fazendo, ficaremos melhor habilitados para examinar, 
em toda a _sua extensão, como tem sido o País nestes seus 
I 00 anos de vida republicana e como de melhor forma 
pódererTios_ cónstruir oS caminhos do futuro. 

Evidentemente uma nação não se faz só de insti
tuições. Até Certo ponto há uma parêmia que diz qUe as 
instituições são a sombra do que são os seus integrantes. 
Concordo que realmente precisamos, ao lado de fazer
mos um levantamento institucional brasileiro, de exami
narmos todo o nosso processo de desenvolvimento eco-
nômico e social. -

Ora, evidentemente _que, quando me refiro a esses 
problemas, faço uma análise, ainda que perfunctória, em 
te.<>e, não qUerendo, em absoluto, ver eventualmente nas 
pessoas as causas maiores dos problemas com os quais 
nos dt:fontamos, Por isso que insisto e importante neste 
instante será refletirmos sobre a nossa trajetória históri
ca, e, mais do __ que isto, sobre como as instituições nos 
tém ajudado a promover o desenvolvimento do P<:~ís e o 
bem~estur da sua gente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos que a pro
posta que oferecemos à casa e ao País mercccrá o apoio e 
a com preensão dos eminentes pares, vez que ela permiti-

- rá; ao tempo em que, repetimos, se exercita civicamente 
a Nação, rlum momento tão significativo de sua His
tória, refletirmos Conjuntamente sobre o Estado brasilei
ro suas instituições, seu processo de desenvolvimento, 
suas aspirações e valores. 

A sugestão se inscreve, também pensamos, dentro do 
exercfcio democrático que o Presidente João Figueiredo, 
com o pleno assentimento da comunidade, conduz a 
Nação. 

Pois impõe-se, como o próprio Presidente declarou ao 
dirigir-se ao Congresso Nacional, na abertura de Sessão 
Legislativa,_ "gue todos nos compenetremos do instante 
por que passa a Nação, em virtude de termos chegado a 
novo estãgio, em ·que a abertura democrática não poderâ 

.. consistir só em atos unilaterais. O funcionamento da de
mocracia" acrescentou - "neste período _decisivo de 
nossa História, reclama espírito de transigência e vonta
de comum de encontrar fórmulas que conciliem a_conti
nuidade com a mudança". 

Para amar a república -e servi~la com lealdade - é 
indispensável não olvidar suas raízes etimológicas. Re
pública é res publica - diziam os romanos-, é Coisa 
pública, bem comum que pertence a todos e que a todos 
incumbe salvaguardar. Estimaríamos, como políticos e 
cidadãos, vê-la, assim, no seu Centenârio. (Muito bem! 
Palmas. O orador é cumPrimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra aa nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO [UCENA PRONUNCIA 
O DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO 
DO ORADOR. SERÃ PU8UCADQ POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIIlf:NTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavru ao nobre Senador Virgílio Távora, na condição 
de Líder de Partido. 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o
rador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Semana passada, e ontem-repetido, consta nos Anais 
desta Casa as palavras então proferidas pelo Vice-Lider 
do Governo para estes -assuntos, assuntos econôm.fcos, 
eu já estava em condições de satisfazer o compromisso 
que assumira com a nobre Oposição e, particularmente, 
com-o nobre Senador Itamar Franco, no fornecimento a 
S. Ex~. para seu conhecimento. e uso, não só do teor com
pleto do Projeto n~> I, n9 2, com9 também da correspon
dência irocada entre o Banco Central, o FMI, anexos 
respectivos pareceres de Procuradorias, seja do Tesouro 
Nacional, seja daquela Instituição bancária, sobre o af
faire. Fâ-lo·.emos hoje._ 

Inicialmente gostarfamos de recordar a esta Casa que 
existe uma série de procedimentos do Brasil ou, mais es
pecificamente, do Banco Central, das-autoridades ffione
tárias, áesde o "s-etembro.negro", setembro de 1982, que 
poderiam sinteticamente ser assim discrímiriados. Ini
cialmente, obtenção de empréstimo, a curto prazo, no 
valor um pouco superior a quatro bilhões de dólares, ou 
seja. quatro bilhões, cento e trinta e nove milhões, para 
sermos mais precisos. Para isto tiveni'os que nos socorrer 
inicialmente do BIS, direffios, o BancO Cential do Mun
do; segundo, de bancos comerciais em operações nor
mais; terceiro, em trandie do FMI; e qua-rto, no swapdo 
próprio Tesouro amedcano. 

Então, quando nos referimoS às negociações para pôr 
em ordem a dívida nossa, tcmos_que levar em conta que 
foram quatro procedimentos distintos que, no fim, con
vergiam para um mesmo objetivo, qual fosse aqUele de 

. procurar, em fechando o balanço de pagamento de 1982, 
tornar factível este evento no ano de 1983, e preparar as 
bases necessárias para que t~ll se repetisse em 1984, per
mitindo, aí sim,- onde está o Líder da Oposição? Vê V. 
Ex~. Sr. Presidente, que o Uder da Oposição já -está do 
lado de fora, não se encontra presente para assistir-nos, 
mas continuaremos com ou sem ele, porque hoje a fatura 
será paga. 

Então, em 1984- repetíamos- teremos a possibili
dade desse fechamento estar dentro da casa do possível 
para, então, sim, pensarmos num horizonte mais largo, 
num horizonte de dez a quinze anos para diante, com 
uma carência de três, quatro ou cinco artos. 

Realmente, todo mundo aqui, no Brasil, tomou um 
choque e por que dizer o contrário? Não foi nem A, nem 
B, nem C que se espantou. Mas o choque não foi somen
te brasileiro, o choque foi mundial, depois que, em se
tembro, um país amigo, o segundo em dívida mundial, se 
apresentou perante o mundo dizendo realmente que não 
podia saldar os seus compromissos. O que fõí (rue o Go
verno brasileiro fez? Na parte referente ao FMI procu
rou, além de receber aquele empréstimo, ter o seu aval, 
que isso é que era o fundamental, porque a parcela em
prestada pelo FMI representa uma pequena alíquota 
dentro do conjunto, para justamente termos o aval dessa 
instituição bancáría para· faZermOs a negociação com as 
outras instituições. E talvez sendo um pouco repetitivo, 
das diferentes instituições privadas que existíam pelo 
mundo afora. Para se ter idéia da magnitude desta ope
ração, e aí será explicado muita coisa que aparece aqui 
em termos sensacionalista no sein(fdo de que se alienou 
soberanias, que se fez isso, se fez aquilo, os signatários 
do Projeto número 2 , e vamos nos referir o qu-e seja, é 
justamente o rolamento dos 4 bilhões- receber dinheiro 
para rolar esses 4 bilhões para diante-- forám em núme
rode 43, aliãs o eminente" Senador Humberto Lucena jã 
a esse número aqui se referiu. Projeto número 1, aí é o 
empréstimo puro e simples de 4,4 bilhÕes de dólares, esse 
fora em número. de !59 das mais diferentes origens,-das 
mais diferentes nacionalidades. Cada um desses projetas, 
Projeto l, Projeto 2, proJetas a que vamos-referir-nos 
mais, porque o Projeto 3 e Projeto 4, justamente os que 
causam Jl?.ais dificuldades, não são objeto de um docu
mento e única e exclusivamente de assentimento entre 
bancos. O Projeto 3 que seria a co,ntinuação doS finan
ciamentos de nossas importações e exportações e o Pro-

DlÃRl<? DOCONGRESSO NACIONAL (Seção Ii) 

jeto 4, refere-se ao chamado movimento interbancãrio, 
isto é, a possibilidade de continuarmos ainda dentro do 
CHI PS, que, diremos assi:m, é a grande câmara de com
pensação mundial. 

__ -~.o Projeto I, o_ primeiro que temos a honra de apre
sentar den_tr_o daquela parte, digamos, referente à recom,· 
posiçãO- dessas dí~idas a pagar no ano de 1_983,_digamos, 
operaç-ão fecham_ento de balanço de !983. Desse pr_ojeto 
temos, eminente Presid_ente, a cópia que passaremos a v. 
Ex• para constar como parte integrante do nosso_ discur
so. talveZ venh<imos a dar um grande prejuízo à Gráfica, 
mas isso ficará a cargO e à discrição da Mesa, se anexa ou 
não. De qualquer maneira teremos o praze~ de e_ntregar 
ao eminente Senador Itamar Franco, é um pouco mais a=" 
lentado do _que aquele ... 

O Sr. Bulnbf.'rfo Lul:en~- i:: o Projeto I? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- 10 o Projeto 1. 

O Sr. Humberto LuC<'na - Porque já pedi a trans
crição do Projeto 2, agora, V. Ex~ peça a do Projeto I. 

O SR. VIRGfLIO TAVORA - Ôtimo. 

O Sr. Humberto Lucena - Af os dois projetas ficam 
nos Anais. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Muito bem! 

O Sr. Humberto Lucena- Agora, tem que ser traduzi
do. 

O Sr. Itamar Franco --:- Está em Inglês ou Português? 

O Sr. Humb~rto Lucena - Português. 

O SR. VrRGJLlO TÃVóRA- Gentileza do facili
tário. Não queria que, justamente, fôssemos nós traduzir 
isso para V. Ex'S. 

O Sr. Itamar Franco - Está em Alemão então? Está 
em Português'?. 

O SR. \'I_RGILIO TÁVORA- Essa Oposição é sem
pre assim, Sr. Presidente. Impetuosa, sôfrega, . 

O 'Sr. José Lins- V. Ex• não recebeu de uma multina
cional, está em PQrtuguês. 

O SR. VIRGIUO TAVORA - Mezzo termo, meio 
-termo. 

O Sr. Itamar Franco - Isto não precisa receber, a 
multinacional está sempre em casa. 

O SR. VIRGILIO TAVORA- Arranjamos para V. 
Ex•s, aqui, não só o projeto porque aí em Inglês, não po
dia ser de outra maneira porque foi escrito em Inglês. 
Vamos, depois, explicar essa grande confusão. Aqi,IÍete
se, V, Ex• vai ver. 
Ent~o, temos aqui um resumo ... 

O Sr. Itamar Franco- Ainda bem que V. Ex• não está 
falando Inglês. 

-o SR. VIRGfLIO TÁVORA- ... do chamado acor
do. O número um é chãinado Acordo de Crédito e Ga
rantia. &se resumo, também, em Inglês, como V. Ex• 
queira. Está aqití Unexado. -

Mas vamos ver, em rãpidas P?lavras_, o que seria o 
Proj_e~q l. O Projeto I tem como agenciador o City e in
clUi bancOs, vamos repetir, das mais difererites nacionali
dades e toma moedas básica'S como aqu_elas a serem ado
tadãs dentro da operação, isto é, marcos, ienes, dólilres. 
Caracteriza-o que é dívida afetada, o que é moeda de de
pôsito, o que é moeda alternativa; discrimina juros, jtfrOs 
sobre depósitos fixos_, sobre os depósitos domésticOs, 
sobre os depósitos de libor. A taxa doméstica começa 
pe_lo marc~ alemã.o, determina qual é o banco de referê)l
cia e, assim, a mesma coiSa faz e poderemos passar ao re~ 
sumo do resumo, que em nímia gentileza ainda dã: Maio-
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ria para com a Oposição, serâ, também, anexado, isso jâ 
da lavra do Vice-Uder da Situação. Nada como gente e
ducà.da, não é? 

Pois bem, da mesma maneira, eminente Senador, tem 
V. Ex' articulação do Projeto 2, nestas mesmas moedas, 
com bancos de referência, seja para os depósitos à vista, 
seja para os depósitos libor. Sabe V. Ex.' perfeitamente, 
não vamos, aqui, lhe ensinar o que seja. E a fixação de 
todas as taxas desses diferentes depósitos, com ufnã dife
rença: o Projeto l era um empréstimo puro,. quer dizer, 
eu tOmo emprestado mais 4,4 bilhões de dólares; no Pro
jeto 2, eu tomo esses 4,4 bilhões de dólares para, justa
mente, fazer pagamentos de dívidas que tenho no ano de 
1983. O n9 3 já sobre ele nos manifestamos e o n<;> 4, por
que um e outro não são objeto, justamente, de um docu
mento, mesmo porque não estão nem implementados 
ainda ... 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte'? 

O SR. VIRGfUO TÃ VORA - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- Eu gostaria de que V. Ex• 
mi saTisfizesse uma curiosidade ... 

O SR. VIRGTLIO TÁVORA --Até duas, em saben
do. 

Ü Sr. Humberto Lucena - ... é que estou informado 
de que no Projeto l, cuja cóphl evidentemente não canse· 
gui, onde está incluída a renegociação de dívidas exter
nas de EstadOS; e ilâo sei se de Municípios ... 

O SR. VIRGILIO TAVORA- Não, eu poderia dizer 
a V, Ex• é que em um dos itens diz, porque justamente 
vai se tomar um empréstimo; de acordo? 

O Sr. Humberto Lucena - Perfeito. 

O SR. VIRGfUO TÁVORA- Pois bem. Então, o 
Governo 'brasileiro, dentro dessa tranche de 4 bilhões e 
400 milhões de dólares, reservou uma parte de 400 mi
lhões de dólares para as dívidas dos Estados e Municí
pios, principalmente Estado, porque V. Ex• sabe que 
Município dificilmente ... 

O Sr. Huinbl;!rto Lucena - E qual foi o critério para 
seleção desses_ Es_tados e Municípios? 

O SR. VJRGILIO TÃ VORA- Entre parêntese, aí é 
que V. Ex~ vê; o Governo brasileiro, a SEPLAN, e pode
remos dar também essa discriminação de V. Ex' ver -

-naturalmente, demora um tempinho.para eu ir buscar, 
-não é? Pois bem, desses 400, comunica just_amente.ao a-
genie, no caso, o Projeto I é o Morgan, não é? O Pro}eto 
2, que V. Ex• leu ai, o agente coordenador é o Citibank e, 
daqueles 4 bilhões e 400 milhões, 400 núlhões podem ser 
tomados por Es-tadOs e entidades estatais. Se não me en
gano, foi reservado - diremos: Mateus, olha sempre os 
----seo.s-~se nâo me engano, para o Estado, eu me recordo, 
Ceará. Está aí, para V. Ex' ver; não há segredo nenhum. 

O Sr. Huinbcrto Lucena - Quanto para o Cearã? 

O SR. VIRGILIO TÃ VORA- Senão me engano, foi 
8,45% desse total. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• foi bem prestigia
do ... 

--O-SR. VIRG(LIO TÁVORA- Mas não ê fácil pegar, 
porque o problema não significa que V. Ex• está com 
esse dinheiro. Está com autorização, possibilidade, de
pois de todo aquele processo legislativo etc., de ir atê este 
limite. 

O Sr. Humberto Lucena - Mas, com esse patrocínio 
do Governo brasileiro e dos Ministros da área econôml
ca, eu acho que todos os Governadores vão consegUir 
esse dinheiro. Prefeitos ... 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- Entre parênteses: a 
solicitação desses Governadores- dos Srs. Governado
res, aliás, desses, quem fala é V. Ex•- dos Srs. Governa
dores é muito alta. Bastª dizer_a V. Ex" que foi aprovado 
aqui para o Estado do Ceará- só comparando --50 
milhões de dólares, 33,8, e olhe lá. É uma boa re_du_ção. 

Mas, continuando, o que eu dizia a V. Ex•: então, a 
SEPLAN, dentro do acordo com o Governo, daria aque
las prioridades para a tomâ.da de empréstimos externos. 
Por coincidência, o Estado do eminente Senador Henri
que Cardoso, e aí podemos falar de peito aberto, que é 
dirigido por eminente, não menos eminente, membro da 
Oposição, teve uma tranche muito boa em relação ao 
que podia dispor. E, depois das negociações posteriores, 
sem cometer inconfidência, ainda aumentaram um pou
co esta tranche. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. Ex• me permi
te um aparte esclarecedor? 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Em sabendo, bem en
tendido, que aqui não há nada escondido. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Eu fico Contente 
em ver o registro de que o Estado de São PatJlo, nessa ne
gociação, teria $ido muito bem aquinhoado em tese. 
Mas, eu queria lembrar a V. Ex•e peço o apoio de V. Ex• 
para o fato de que, na Comiss_ão de Economia do Sena
do, eu tentei, sem muito êxito, alterar os limites que são 
impostos à dívida dos Estados. E, apesar de que exista 
uma possibilidade teórica de obtençãO de recursos, os 
Estados da Federação estão limitados_ por uma série de 
dispositivos que impedem a utilização desses recursos. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Draconianos. 

O Sr. Henrique Cardoso - DispositiVos draconianos. 
De modo que, como V. Ex~ sabe que há uma disponibili
dade lá fora e uma carê_ncia i:t._qui dentro, eu peço, por an
tecipação, o apoio de V. Ex• pela modificação na Reso
lução n~" 62. 

O SR. VIRGILIO TAVORA- Aí, V. Ex• nem care
cia fazer esta solicitação, porque já fomos govet'nàrites 
de Estado duas vezes e sabemos qúão injusta, a n·osSo 
ver, se afigura a 62. 

Acho, e dou o depoimento aqui só numa direção, vol
taremos ao assunto, de que, sem nenhuma crítica à Co
missão de Economia desta Casa, devia haver era a fisca
lização destes empréstimos, isto é, se alguém manda para 
esta casa um bonito plano e somos insuspeitos, porque o 
próprio colega de V. Ex• Senador José Fragelli, dizia 
que <? Ceará tiilba sido uma exceção praticamente no 
mundo de_ empréstimos e que S. Ex~ tin_ha votado contra, 
acho que, depois, era uma das prerrogativas deste S~na
do verificar se realmente aquela tinha sido a destinação. 
Esta é uma opinião pessoal; posso eslar errado. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco - Foi através, inclusive, de um 
projeto nosso, uma solicitação à CQmissã_o de_Consti
tuição e Justiça, que se permite hoje esse procedente. An
teriormente, o Senado da República concedia os emprés
timos, Senador Virgílio Távora, e não tinha autorização 
para fiscalizar esses empréstimos. Agora pode fazê-lo. 
Foi através, inclusive, de um longo debate, na Comissão 
de Constituição e Justiça, que se conseguiu exatamente 
isso. E vou mais além, Senador Virgilio Távora; o pró
prio Tribunal de Contas, às veZes, tem enViado à Câmara 
Alta algumas das suas_ deliberações e elas têm permaneci
do à espera em gavetas. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador, a 
nosso ver isso deveria ser __ uma rotina na Comissão de 
Economia. Acho que levantaria muito o Cong~:esso, vez 
por outra, a Comissão designar uma subcomissão para
esse fim. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Itamar Franco- Não; apenas, lembrei a V. Ex• 
quejâ se permite isso, que não se permitia. Nós avança
mos. V. Ex~ estava exercendo a governança, quando o 
Senado resolveu tomar essa deliberação. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Porque, a riosso ver, 
-permita-me cortar-_seu aparte~ é até um desestiinulo 
a quem procura pautar por aeterminados cânones a sua 
conduta e, muitas vezes, vê o Cm préstimo de outros- sal
var situações que não aquelas para as quais íái solicita
do. 

Mas, eu dizia: então, vamos ao fulcro e, talvez, co
meçamos a responder ao Senador ... 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. E.x~ um aparte? 
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Pois nào. 

O Sr. Humberto Lucena- Antes que V. Ex• prossiga, 
V. Ex• não tem aí a discriminação dos Estados e Municí
pio-s contemplados? 

O SR. VIRGILIÜ TÁVORA- Não teilho, mas pedi
rei à SEPLAN e trago a V. Ex• 

O ·sr. Humberto Lucena- Não sabe dizer se o meu 
Estado, a Paraíba, estã incluído? 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Não sei. 

O Sr. Humberto Lucena - Porque nós estamos com 
um endividamento externo muito grande. 

O SR. VIRGILIO TAVORA- Mas eu posso dizer a 
V. Ex~. porque, principalmente esses Estados, agora, es
tão pedindo emprêstitnos, e estão sendo conCedidos, 
para rolar a sua prÓJ?!~~ dívida que não estão podendo 
pagar. 

Como o aviso G-588 faz com que o Banco do Brasil e 
o Banco do Nordeste, está claro, porque os dois são os 
nossos grandes avalistas tá, ou um o_u outro, tomem -a si 
o pagamento, ressarcindo-se o bloqueio das verbas fede
rais, quase todos os Estados têm sido penalizados, um 

_mês ou outro mês; num instante consegue!ll recursos 
Para pagai as dívidas externas mas, a parte dos dólares, 
geralmente, está sendo resolvida desta maneira. 

O Sr. José Lins- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Um momento, nobre 
Senador Jo_sé Uns. 

Com prazer, procurarei na SEPLAN com a rapidez 
pOssível, e direi a V. Ex~. isso não é nada escondido, 
nobre Lfder, 

O Sr. José Lins- ~interessante informar ao Senador 
HumbertO Lu"cena que o contrato _com as entidades in
ternacionais não desce ao detalhe de entidade por entida
de. Prevê apenas uma consignação ... 

O Sr. Humberto Lucena- Perfeito. 

O Sr. José Lins - ... Para autarquias ... _ 

o- Sr. Humberto Lucena - fl.-las o Governo brasileiro 
sabe quais são. 

O Sr. José Lins- Sabe o montante. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Um,_ mome)lto, per
dão. Aí nós já dissemos isso, e não queria que, em aparte 
e contra-aparte, deixasse de ficar bem claro minha opi
nião. 

No projeto geral não existe, no projeto, no acordo de 
crédito de g<_lrantia, cofio Se- diga,.. · 

O Sr. Humberto Lucena - Claro. 

O Sr. Virgílio Távora - ... não existe a discriminação 
que é para tal Estado, tal Estado, tal Estado. 

O Sr. Humberto Lucena - Na SEPLAN exis'te.-
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O Sr. José Lins- Um outm programa. 

O SR. VfRGILIO TÁVORA- E. outra coisa. A pos-= 
tei'iori desses 4 bilhões e 400 milhões, do empréstimo, 
porque o outro é rolamento de dívida, porque V. Ex,. 
teve aí, era um puro rolamento de dívida, não é? Pois 
bem! Então, o primeiro, que é empréstimo cash, foi, pela 
SEPLAN, a posteriori, feito, a destinação do morltante. 
Dentro desse montante, quero Oeixar bem claro, foi isto 
que dissemos aqui, 4 bilhões e 400 milhões de dólares. 
desse tlJPntante, 400 milhões foram destinados a Estados 
e a entidades estatais. 

O Senador Fernando Henrique Cardoso saiu daqui, 
mas uma tranche bem grande foi para São Paulo. Era 
justo, era natural, porque tinha estatais e o próprío Go
verno precisava disto. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ disse, no começo de 
seu pronunciamento, que o principal agente financeiro, 
que contratou com o Banco Central, foi o Citibank. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Um momento. Um e 
dois. Logo, é Citibank. Margon e Citibank. 

O- Sr! Humberto Lucena - Gostaria, para ilustrar o 
seu prof!unciamento, de ler uma i~formação, que foi 

-publicada aqui, de muita importância, pelo Jornal do 
_Brasil, do dia 31-5-83, com o título: "A jóia do Citi
'bank". 

O Sr. VírgíJio Távora - Cuidado com essas infor
mações. Não precisa lé-la. 

O Sr. Humberto Lucena -

"A JÓIA DO CITIBANK" 

"Em muitos pafses do Terceiro Mundo, como o 
Brasil, ·o Citicorp - holding do Citibank - pode 
Cobrar juros- muito mais elevados do que aqueles 
que paga pefos recursos que capta. O Brasil respon
deu por mais de um quinto dos lucros do Citicorp 
no ano passado, embora a companhia tenha apenas 
4% de seus ativos totais nesse país." 

A inf9rmaçào consta de uma ampla reportagem 
_em The New-York Tiines Magazine (edição de-29 de 

111aio) sobr~ _a maior organização bancária norte
americana e maior credor do Brasil. (4,4 bilhões de 
_dólares -em empréstimos, ou 5,3% da d[vida externa 
brasileira). 

Ela está no trecho que trata dos empréstimos em 
moeda local, uma modalidade a que o Cítibank vem 
dando maior preferência do que os empréstimos por 
meio de consórcios bª'"c{rrios. "Esses_ empréstímos 
são feitos uSando os depósitos locais e, assim, não 
representam um risco em termos de taxas de câm
bio", informou a revista. . .. 

Algumas semanas antes, a revista Business Week 
havia· chamado o Brasil de "jóia do Citibank", ao 
revelar que os lucros do banco no País cresceram 
31,3% no ano passado, atingindo 153 milhões de 
dólares, ou cerca de 20% dos lucros totais da organi
zação. O Citibank tem ll agências no Brasil e parti
cipação de 49,9% na Crefisul. 

O SR. VI~GILIO TÁVORA- Já conhecia essa "jo
'ia"-ae transcrição de revista a que V. Ex• se refere. 

Pergunta: Por que o Morgan. e por que o Citibank foi 
ram os coordenadores do 1 e do 2? 

Resposta: Exatamente porque são os maiores credo
res, foram aqueles que mais intere-ssados deveriam estar, 
era óbvio, como depois o Trust e o Hanover, no 3 e 4, in
teressados na solução do problema. 

Agora, gostaria de explicar ao Senado que, justainen
te, isso ·não foi um empréstimo que eu faria a um banco 
ou um conjunto de bancos estrangeiros de uma naciona
lidade, eram de nacionalidades as mais diversas, como V. 
Ex~ terá oportunidade de ver. Eram, em um caso, 43 
bancos em um projeto, o Projeto 2 a que V. Ex• se referiu 
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e, no primeiro projeto, !59 bancos que aderiram a urrl e a 
outro projeto. Então, daí ter sido feito no idioma ·daque
le banco que estava fazendo a composição de todos esses 
credores interessados em __ dar uma saída ao Brasil e não 
perder o seu dinheiro. Claro! 

Então, a razãO~C ai dizCrrios clara-mente, não-fOi por a· 
Governo achar que o Inglês é uma língua mais fácn ou 
menos fácil, se a gente fosse um banco francês, haveria 
de ser em Francês; se fosse um alemão, haveria de ser em 
Alemão, embora poucos, parecem que; no B-anco Cen
tral, dominem a lingua de Goethe. 

O Sr. Humberto Lucena - A crítica ao Inglês não foi 
minh~l. 

O SR. VIRGrUO TÁVORA- Mas foi da Bancada 
de V. Ex•. 

O Sr. Humhl•rto tucena- Porque, inclusive, o Inglês 
é o idioma do comércio intei-nacionaf. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Virg~H~ Táv~)ra, a 
crítica com relaç-ão ao ln&lês fOi míii:fiã e eu a mantenho. 
Pelo seguinte- vai me permitir o líder HunibertO Lu
cena por desviar o assunto - A documentação pedida 
pelo Congresso Nacional, Senador Virílio Távora, Pode 
vir em Inglês, mas devidamente traduzida. É difererite. É 
esta a colocação que nós estamos fazendo aqui. Se V. Ex• 
acha que não, V. Ex• pode falar em Inglês da tri~una. 
Nós vamos entender, mas seria o uSual V. Ex• falar em 
Inglês aqui? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA-~ Há pouco V. Ex• pe
diu que eu falasse em Português escorreito~ 

O Sr. Itamar Franco- Prefiro o Português de V. Ex•. 

O SR. VJRGIUO TÁVORA- Lamentavelmente, o 
meu Português não está ião ciStiÇõ-COfno o do_ Sená.dor 
Fernando Henrique, mas, em todo caso ... 

O Sr. Itamar Franco-- Mas, a crítica tem que prevale
cer, e ela prevalece, Senador. O Congresso Nacional 
pode receber uma documentação em Inglês, mas deve vir 
devidamente traduzida, Senador. Foi o que aconteceu 
Com os documentos da CPI Nuclear. Nós tivemos que 
devolver, e o Presidente da época do Congresso Nacio
nal o fez, com a autorid<tde que lhe competia, ao Minis
tério das -Mirlas e Energia uma documentação em Iilglês 
que chegou ao Congresso Nacional. E, tenho certeza de 
que o Senador Nilo Coelho faria a mesma coisa; se tives
se conhecimento de que essa docUmentação chegou sem 
a devida tradução. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Meu caro Senador 
Itamar Franco, xaí re~eber esta documentação_ aqui até 
bilíngüe, em Inglês e Português, daquilÕ que V. Ex• soli
citou. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex• jâ vai me faciliiú. ~ 
melhor. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA --Apenas disse que, 
quanto aos Projetas l e 2, vinham em inglês, com um re
sumo em Inglês e Português, porQue era impossível V. 
Ex', pelo menos do seu colega, exigir uma tradução ... 

O Sr. Itamar Franco- Veja V. Ex• que nós il~õ esta
mos exigindo nada. Em absoluto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois bem, continuan
do, permita-me interrompê--lO, vamoS também passãr às 
mãos de V. Ex's os seguinteS-dOEuffierit:Os: dO-BíS para o 
BACEN, aquiescendo naquela operação facility de 1_ bi
lhão e 200 milhões de dólãreS, aqUele bridge Joan. Esta
dos Unidos e BACEN, preliminarmente, concordando 
num swap, Tesouro americano, está claro, e Banco Cen
tral, BACEN - estou cllãnlando BACEN para andar 
mais depressa - do swap de 250 milhões de dólares que, 
depois, foi atê aumentado um _pouco mais para 280. O 
texto do acordo do swap entre o Tesouro americano e o 

BACEN. O certificado pelo Brasil e pelo BACEN, de 
que este banco era instituição; quer dizer, pura doeu~ 
mentação cartorial; que aquela instituição não tínha títu
lo protestado; enfim, essas coisas todas que se fazem 
quando setorna _um emprêstímo. Parecer do Procurador
G6rãl du Fuzen_Qa Nacional; parecer dos advogados do 
BACEN, sobre a lisura do contrato. O acordo swap entre 
o Fundo de Estabiliz::~çilo de Câmbio do Tesouro dosEs
tados Unidos com esse Banco Central, sendo _agente o 
Banco da Reserva Federal de New Work, no valor- já 
nos referimos.- de 280 milhões de cruzeiros. Certifícad-õ 
pelo Governo da República Federativa do Brasil e pelo 
BACEN, de que estavam registrados tais dOcumentos. 
Uma série de adiantamentos; depois a correspondência 
inclusive do BACEN, de 17 de abril deste ano, do Banco 
Central aos banêos do Grupo Liaison. Grupo Liaison, 
são aqueles quatro bancos: o Morgan. o Bankers Trust, 
o Citibank e o Hunover, que se encarreguram dos quatro 
diferentes projetas, dando, de acordo com o que ficou 
pactuado entre o Brasil e o FMI, notícia daquilo que 
realmente tinha sido o desempenho da economia brasi
leira dunmte o período do primeiro trimestre deste ano. 

Mas, V. Ex• solicitou, também- e vamos lhe dar de 
presente, daqui a dias receberá - uma série de infor
mações ao Banco Central -em Português, claro. 

Então, não só fará p::~rte do nosso discurso o oficio do 
Senador Itamar Franco, solicitando os documentos refe
renÍes ao empréstimo FMI-BISRTesouro Americano, o fi R 
cio _do Banco Central, também encaminhando estes do
_c_umentos a V. Ex~. que receberã oportunamente; opor
tunamente quer dizer, pelos trâmites oficiais. 

O Sr. rtamar Franco - Não é no ano 2000 não? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Eu,espero que seja 
nesta semana, ou no início da semana que vem. 

" ~ -Depois, ainda de V. Ex~. a tradução de todos os docu
mentos acima - que di~~C?mos que vem_ em Inglês, mas 
Vem em Português- e iemessa do trecho desse texto dis
tribuído, a que fiz referência, pelo Banco Central, aos re
presentantes dos bancos europeus, na reunião realizada 
em 18 de abril, em Londres, datado de 17 de abr_il, a que 
fizemos referêncía, também nas duas línguas. -

O Sr. Itamar Franco~ V. Ex' não acha que estamos 
pedindo muito; não é mesmo? -

O SR. VIRGlLIO TÃVORA- No fim, íarrios per
guntar a V. Ex': suficiente? Mas, já que V. Ex• nos faz a 
pergunta, dizemos: satisfeito? 

O Sr. Itamar Franco - Vou aguardar, Excelência. 
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te, em que o doente está com apendicite aguda, correndo 
sério perigou sua existência, e que inicialmente era preci

--;o;o se· dur um antibiótico para que regridisse a infla
mação. 

O Sr. Sev('ro Gom('~ --Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. \'IRGfi.IO TÁVORA- Um momento. Já da
rei com todo o prazer; aliás estava faltando. 

E em seguida faça-se a operaç5o. Somos daqueles- já 
dissemos mais de uma vez., no início deste pronuncia
mento - que _esperamos que cm 1983/84 o Brasil possa, 
num ano ou nos dois anos- conforme as circustâncias 
-tomar o fôlego necessário para cniào, num largo hori
zonte de I 5 a 10 anos, recompor justamente a sua si
tuação e o pagamento dessa sua dívida. 

Com prazer ouço o uparte do eminente Senador Seve
ro Gomes. 

O Sr. Sc,·('ro Gomes, - Esta Casa, nobre Senador 
Virgílio Távora, tem uma grande preocupação com as 
condições financeiras do empréstim-o. V. Ex• f'ez referên
cia, aí, de que os bancos de diferentes origens, tão distan
tes, estavam todos juntos para negociar. Estavam lá to
dos juntos porque estavam sob o comando, sob.u regênR 
cia do Fundo Monetário lntcrnacionul. 

O SR. VIRGIIJO TÁVORA- Logo no início assim 
afirmamos;_ que precisávamos do uval do Fundo. 

O Sr. S('\'('W Gomes- E aí é que entra a outra ques
ttio, A preocupação maior são as questões ligadas a esses 
acordos que ferem a soberania nacional; que eliminam a 
cláusula da impenhorabilidade; que afastam o Senado, o 
Congresso do r('fcr('ndum a esse tipo de acordo, porque o 
espfrito do constituinte foi sempre o de que deve p~ssar 
pelo Congresso, para quê? Para que aqueles acordos que 
dizem respeito ao nosso futuro, ao comprometimento, à 
mudança das nossas leis tenh<lm que merecer essa apro
vação. A nossa preocupação vem com o quê? Vem com a 
concordância em mudanç<l na Lei de Remessa de Lu
cros, a concordi!ncia na mudança das formas de transfe
rência de recursos pagos a pretexto de tecnologia; vem 
com referência a todas as imposições que são feiúiS, hoje, 
dentro da política econômica brasileira. Essa é que é a 
questão fudamentul. Não é o fato de termos reformado 
ou rolado uma dívida, ·rrúis -ae reconhecer quem é, real
mente, hoje, com quem estamos falando, qual o tipo de 
força que se abate sobre o País, corroendo nossa sobera
nia e, infelizmente, o País inteiro está desperto para isso. 
Todas as atenções estão voltadas para essa grande ques
tão. Nós só encontramos, aqui, uma resistência, que é o 

0 SR. VIRGILIÜ TÁVORA_ Mais adiante, todos Partido que V. Ex' representa, para continuar a dizer 
que esses contratos servem ao interesse -nacional, quando 

Os documeiiiO-s por mim solicitados, Qualquer correspon- os textos dos contratos mostram que a nossa soberania 
dência enviada, que não incluída nas solicitações de V_ foi atingida; quando as (eis fundamentais do País, 
Ex•, entre o Banco Centml, o FMI e o Tesouro America- prometeu-se, a respeito dessas leis, a sua mudança. Essas 

no. é que são as questôes. E ê preciso lembrar que, quando se 
Pensamos nós que, com isto, tenhamgs atend_ido -- --_Tala que os pafses devedo-res deV-effi se reunir, para deci-

- pode ser que estejainos enganado- tenhamos atendido, dir essas questões, um ilustre Senador do PDS disse que_ 
repito, a _tudo o que aqui foi prometido fazer. isso era ou seria a OPEP dos caloteiros. Quer dizer, os'. 

Mas gostaria de, como palavras finais, chamar a bancos sim, esses podem se reunir e decidem conjunta-
atenção da Casa. Uma operação desta, discutida por mente. Quando os países devedores prometem ou pen-
uns, atacada por outras, tinha uma característica funda- sam, eventualmente, imaginam discutir em conjunto, há 
mental.- Ê~que nós havíamos de reUilir credores C}ue, pelo sempre assim uma discussP.o. como se o superior não ad-
Seu volume, tinham um interesse em resolver o proble- mitisse que os inferioreS~faGam manifestações coletivas. 
ma, e credores que, pela pequena participação que pos- Essas é- que são as questões fundamentais, Senador 
suíam, ou pela intermediação _que já os bancos grandes Virgílio Távora. 
tinham feito de seus depósitos, empregados no Brasil, 
não estavam com o menor iriteresse, "queriam era saii
imediata~ente da jogada. Foi uJ11a prova de competên
cia financeira õ que essa equipe· econômica, o que essa 
equipe- financeira do Governo, qtre negociou esses dife
rentes empréstimos, deu. 

Todgs noderão discutir se deveria ou não ser feita a 
operação, e estamos numa democracia, uns acham bom, 
QUtros ruim_!_ Nós_~t[!inos absoluta~ente cOnvencidos de 

_ que esse era o _caminho a trilhar e que aqui jã dissemos 
basta11te, e até comparamos a uma operação de apendici-

O Sr. ltanlar FrancO - Permite V. Ex•, Senador 
Virgílio Távoru? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer:Vamos 
já responder ao eminente Senador, mas com prazer lhe 
permitimos o aparte. 

O Sr. Itamar Fram·o- Não, obrigado. Então vamos 
aguardar a resposta de V. Ex~. em primeiro lugar. 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador, Já 
ouvimos isso aqui, nesta Casa, e com a peroração da 
alienação da soberania na(.:ional. 

O Sr. Severo Gomes- Está escrito no contrato. 

O Sn:. VIRGlLIO TÁVORA- Não está escrito no 
contrato. Permita-me aí, .a ênfase da resposta: não estã 
escrito no contrato. No ct'ia de hoje, se o Governo brasi
leiro decide;_ "Bem, vou seguir os sâbios c-onselhos da 
Oposição, j'á passamos da êpoca das fragatas e das-belo
naves ocupando alfândegas". V. Ex', com isso, faz ape
nas- com brilhantismo, é verdade -,jogo de palavraS. 

Senador Itamar franco, com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Senador Virgílio Távora, 
como V. Ex• diz que vai encerrar, eu gostaria evidente
mente de agradecer a deferência de V. Ex•, uma deferên
cia de ordem pessoal. .. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA-Não: obrigatória. 

O Sr.ltamar Franco- Obrigatória, mas quarido digo 
deferência de ordem pessoal, é porque solicitainOs orr: 
cialmente a documentação. Mas, vinda pelas mãos de V. 
Ex\ tanto melhor. E claro que vamos exeminá-la, mas 
gostaria de fazer duas colocações a V. Ex•: apesar dos 
projetas l, 2, 3 e 4, negociados com os bancos internacio
nais- fui anotando à medida que V. Ex~ falava- o_ 

nosso Pats tem lutado, nos últimos meses, com atr_asos 
comerciais nãá é verdade? 

O SR. V!RG[LIO TÁVORA-Alguns. 

O Sr. Itamar Franco - Mas tem lutado? 

O SR. V!RGILIO TÁVORA-Tem. 

O Sr. Itamar Franco- Então, perguntaria eu a V. Ex• 
-é claro que a pergunta é levada face a não ter em mi
nhas mãos, neffi a documentação, nem as informações 
que V, Ex~ tem -: qual é, hoje, o total dos pagamentos 
vencidos e não honrados pelo nosso País com os bancos 
internacionais e outras entidades no exterior? Seria a pri
meira pergunta que dirigiria a V. Ex• 

O SR. VIRG(LIQ TÁVORA- Poderia responder: a 
31 de maio? 

O Sr. Uamar Franco- Trinta e um de maio jâ seria 
suficiente. 

O SR. VIRGfLIO TÃVORA-V. Ex• pergunta no 
dia de hoje. Com toda a sinceridade, aào vou aqui ban
car a vedete, para dizer a V. Ex~ 

Até 31 de maio, ordem de grandeza de 9QO_ milhões de 
dólares. 

O Sr. Itamar Franco- Aproximadamente 900 dóla
res. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Muito bem. Agora, 
V. Ex~ sabe, teoricamente, o que é moratória? 

O Sr. Jt3mar-l'ranco - Se eu sei? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Teoricamente. Legal
mente, moratória é passar três meses sem pagar. 

O Sr. Itamar Franco -Isso pensa V. Ex• 

O SR. V!RG[L!O TÁVORA- NãQL 

O Sr. Itamar Franco- Essa é a definição, no campo 
internacional, de moratória? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Exato! Moratória é 
isso. 

O Sr. Itamàr Franco- Então, realmente ii. prendi mais 
uma coisa neste dia de hoje. Fica a liÇí:fo de V. Ex• dada 
ao Senado da República. 

DIÃ!ÜO Dd CONGRESSO NACIONAL(Seção li) 

O SR. VIRG[LJO TÁVORA-Não damos lição a 
ninguém, 

"-o Si'.lfãlnàr Franco- Eu fiz uma pe-rgunta e V. Ex~ 
já interpretou como se eu dissesse que nós estamos numa 
moratória -:- e é claro que nós já estamos- mas fica a 
definição de V. Ex~ 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA-Olha aí o subcons
ciente traindo ... 

O Sr.ltamar Franco- Até o pagamento de três meses 
é considerado, como diz V. Ex~ .... 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA -É atraso. 

O Sr. Itamar Franco- Pois é, até o atraso de_ três me
ses é uma moratória .. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Até, Daí em diante .. 

O Sr. Itamar Franco - Gostaria que V. Ex• repetisse. 
~ mor.atóda? 

O SR. "VfRGfLIO .TÁVORA__:_ É·- moratófiã." 

O Sr. Itamar Franco- Muito obrigado, jã fico satis~ 
feito. Vamos a outro questionamento: além dos Projetas 
I, 2, 3 e 4- se não for, V. Ex• dirá aqui que não é- o 
Brasil solicitou ou não um crédito ampliado ao Fundo 
Monetário Internacional? Pelo que se tem notícia, a libe
ração desses recursos tem dependido do cumprimento de 
certas exigências dessa entidade-_ internacional. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA-Mas nós nos referi
mos a isso aqui. 

O Sr. Itamar Franco- Mas quero que V. Ex~ confir
me isto. 

ó SR. VIRGILIO TÁVORA- Sim! 

O Sr.Itamar Franco- Perguntaria eu, então: quanto 
resta ainda liberar até que se complete o total desse cré
dito ampliado e quais as metas necessárias para atingi
lo? 

O SR. VIRGIUO T Ã Vú_RA ~ Fora aquefa retirada 
normal que todo País tem direito ao Fundo, que é uma 
rotina, o Fundo só deu a primeira parcela; falta; ainda l, 
2, 3, ila ordem de grandeza, cada uma, de 41 1 -são 1 biM 
Jhão e 20Q milhões de dólares. 

~~ ~ 

O Sr. Itamar Franco - Confirmaria V. Ex~ que no 
acordo que o Brasil fez, ele permitiu ao Banco ·de Com
pensações, o famoso BIS, que arbitrasse a taxa de juros 
no mercado, qual fosse, c ao mesmo tempo, o Banco. de 
Corrlpensações teria o direito de retirar do Fundo Mone
!ário as cotãs devidas pelo Brasil e o que sobrasse seria 
e:-n.vládo ao nosso Pais? Isso é verdade? Consta ou Dão? 

O SR. VIRGILIO.JÁ VORA- A segunda parte, sim. 

O Sr. Itamar Franco - Consta? 

O SR. \i-IRGfLIO TÁVORA - A segunda, sim; 
quanto à primeira, não tenho dados para afirmar, mas 
na próxima reunião que aqui tivermos, prometo a V, Ex~ 
de me assegurar desses detalhes. Mas a segunda, sim, 
aliás, absolutamente. normal. 

_O Sr. Itamar Franco- Mas, Senador Virgílio Távora, 
V. Ex~ acha tudo normal... 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Se eu faço um em
"- préstimo tenho de dar alguma garantia de volta. Se eu 

não puder pagar, por qualquer razão, eu tenho a receber 
do Fundo Monetário Intemacioúa.l urna quantia X. 

O Sr~ Itamar Franco - V.-Ex• acha tudo n'?rmal, V. 
Ex~ entende tudo normal. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Tudo, não, mas, isto é 
_ a~solutamente normal_ ~m ~ma~egocia~ão_ fifi~mce!ra. 
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O Sr. Itamar Franco - Nós achamos que não é. r! 
uma discordância: V. Ex• acha normal, vamos aguardar 
a Outra resPosta que V. Ex• fica no·s devendo em relação 
a isso. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA --Esta outra não sei, 
mas vou procurar saber. 

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

O Sr.ltamar Franco- Apenas uma última curiosidaM 
de, V. Ex• me permitida? f:, evidentemente, após a análi
se documentária. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Pois não, é sCmpre 
um prazer ouvi-lo. 

O Sr. Itamar Franco- Por que a maxidesvalorizaçào 
se processou antes de definidos os Projetos I e 2. Foi ela 
definida no Brasil, ou foi ela definida internacionalmen
te? 

q SR. VIRGILIO TÁVORA- Posso dizer a V. Ex' 
que não há a menor interferência internacional nisso. 
Foi a nossa incapacidade competitiva no mercado exter
nQ que assim determinou. 

O Sr. Itamar Franco - -Seria passivei, Senador 
Virgílio Távora, que o Senado da República conhecesse 
a cobertura cambial por vemura solicitada por alguns 
bancos, antes da maxidesvalorização? Tanto da pririleíra 
de 1979, quanto dessa de 1983? 

O SR. VIRG[ÜO TÁVORA- Não sei se isso consti
tui ou não, segredo bancârio; se rião coilstituii", imediata
mente diligenciarei para tal, isto é, para que V. Ex' tenha 
o conhecimento disso. Alguma vez nos recusamos a dar 
alguma informação, desde que ao nosso alcance estives
se? Não será desta vez. 

O Sr. Itamar Franco- Senador VirgHio Távóra, tan
to, para agrádecer a presença de V. Ex• com os esclareci-

-- mentcis, mãS tatnbém para confirmar o que temos dito 
aqui - e veja V. Ex' que o problema não é dirigido ex~ 
clusivamente à pessoa do Líder Virgílio Távora. Na verM 
dade, nobre Senador, não é apenas o Congresso Nacio
nal que permanece sem conhecimento das grandes qu-es
tões económicas do País, hoje, questões que levaram, in
clusive, o próprio Senador Humberto Lucena, hoje. a 
reafirmar o problema da soberania. O fato é que a pró
priã N;1Ção ~rasileira asSiste, neste instante ao famoso 
pacote económiCo que deve surgir de repente, e que nem 
o Congresso Nacional, nem V. E_x•, p(!rmita-me como_ 
Líder do Governo nesta Casa para assuntos económicos, 
conhece o famoso pacote económico. E, muito menos 
Parlamentar brasileiro de Oposição ou .o povo, que, esse 
sim, é que precisaria que a Nação tivesse um diálogo 
profundo com a sua ordem económica e com a sua or
dem social. t contra isso - jâ vou terminar, Senador 
Virgílio Távora, que tentamos·chamar atenção, para que 
o autoritarismo econômico não prevaleça nesse País, Pol
que af sim, Senador Virgílio Távora, poderá levar -
quem sabe- a uma ordem institucional que não Interes
sa nenhum de nós. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Se eU tiv~;sse certeza 
-e V. Ex• há de se fiai a palvra do seu colega- de que 
realmente era o autoritarismo económico que dominava 
justamente a Nação, eu diria a V. Ex~ qu.e. foram propos
tãS estas, e estas e mais estas medidas pelas autoridades 
económicas à consideração do 19 magistrado da Nação, 
que jogando, pesando os fatores políticos e os fatores so
ciais, que_ envolvem uma decisão dessa grandeza, recebe 
ou não o conjunto das solicitações. V. Ex• perguntou a 
parte que nos tocava e estamos de coração aberto, lhe di~ 
zendo em linguagem comum. 

O Sr. ltamar Franco -O nosso questionamento, a 
-nOSsai."fiiei-i-ogaç~o perman_ece, Senador Virgilio Távora. 
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O SR. VJRGILIO TÁVORA- E não pode deixar de 
permanecer, porque permanece até na cabeça do Minis
tro responsável pelo Planejamento, o Ministro-Chefe da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, 
porque quem está decidindo, em última anãlise, a!! dife
rentes hipóteses apresentadas dentro daquilo que é o 
exercício da sua função predpua, é Sua Excelêncía o Se~ 
nhor Presidente da República. 

O Sr.Itamar Franco- A Nação, Senador V:irgílio Tá
vora, não pode continuar afastada das grandes decisões 
nacionais, é o nosso pensamento. 

O Sr. Severo Gomes..:.... Pernlite V. Ex~ um apart~, Se
nador Virgílio Távora? 

O SR. VIRGJLIO TÁVORA -Com o maior prazer. 

O Sr. Severo Gomes - Ilustre Senador Virgilio Távo~ 
ra, há poucos minutos V. Ex!' afirmo_u que não hayia, nos 
acordos firmadCis, I e 2, no CãscrO que nôs conhecemos é 
o 2, nenhuma renúncia expressa à soberania. O modo 
com que a soberania vem sendo afetada, todos nós co~ 
nhecemos, mas quero referir-me, exatamente, ao Projeto 
2, na página 76, e, agora, já traduzido, por gentileza do 
meu gabinete, podemos fazer a sua leitura em Português: 

O garantidor durante o procedimento arbitral 
não poderâ alegar razões de soberania nacional 
para apresentar qualquer defesa à qual não tenha 
direito nos termos do contrato, e além disso, o ga
rantidor concorda que se faça o pedido de homolo
gação judicial d.essa decisão e concorda que a exe
cução da sentença seja cumprida por qualquer Tri
bunal legalmente capaz de homologar tal decisão e 
expedir tal ordem (exequatur), em função de cujos 
objetivos o garantidor, por meio deste documento, 
renuncia a todas as defesas de imunidades (sejam 
por razões de soberania, sejam por cfuaisqueT ou
tras). 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Posso responder? 

O Sr. Severo Gomes- Evidente. A não ser que a pala
vra imunidade não exista. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA - Eminente Senador, 
estã claro que V. Ex•s estavam fazendo um acordo com 
bancos das mais diferentes na"ciomi.lidades. óbvio! O 
Brasil diria, porque o País foi apenas o gariintidOr __ d? ~u 
banco, que o seu banco iria cumprir, basta V. Ex• ler o 
termo do acordo, iria cumprir tais, tais e tais decisões e, 
de outro lado, os credores se comprometiam a executar 
isso, isso e isso. 

O Sr. Severo Gomes- Por isso renuncia à soberania? 

O SR. V!RGILIO TÁVORA- Um momento, deixe~ 
eu terminar. V. Ex• jã deu o aParte. Então; séria muito 
prático, muito lógico, depois de passar a mão no dinhei
ro e nos recursos, ... V. Ex:• já viu alguma vez, nesse após
Guerra, um país de mediano porte ou de grande porte, 
como o Brasil, ser invadido? Nós mesmo não tivemos, 
em 1931 a 1934, a tão decantada mOratória e bouYe alguM 
ma invasão, seja pela In·gtaterra, sC:jii. pelos Estados Uni
dos? Eu falo Inglaterra, porque naquele tempo era o nos~ 
so maior credor. 

O Sr. SeYei-o Gomes - A s0ber3.illa- p~de Sir l~sada 
sem invasão. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- De maneira que, real· 
mente, isso exigia que se subordinassem aqueles assuntos 
ao tribunal arbitral. a que V. Ex.• se referiu. 

O Sr. Severo Gomes- Não é tribunal arbitral, é re
nlÍ:ncia da soberania. V. Ex• tem lembrança de algum 
acordo, em toda a História deste Pais, em que a renúncia 
da soberania fosse colocada d-e- maneira expressa? 

DIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL(SeÇão II) 

Q_$R. VIRG(LIO TÁVORA- Mas não há renúncia 
da soberania; aí explica exatamente a renúncia de cha
mar a sj a soberania nacional, para deixar de cumprir um 

_ açordo _feito, Esse é que é o espírito desse texto. 

O Sr. Severo Gomes- A letra é conhecida; o espírito, 
talvez, seja -máiS grave até ·_do que a própria letra. 

O Sr. José tins - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Pois não. 

O Sr. José Lins- -Nobre Senador Viriitio Távora, o 
que estão pretendendo é que-a soberania do País sirva d~ 

__ -pretexto para o calote. 

O Sr. Humberto Lucena -Não é isso não! 

O Sr. José Lins - Mas é a pura verdade. 

-0 Sr. Humbgrto Lucena- O que se quer é o cumpri
mento da _ordem jurídica. 

O Sr. José Lins - Se qualquer governo pode lançar 
mãÕ da sua soberania, pode, em nome da sua soberania, 
deixar de pagar empréstimos, para onde irá a crecibilída
de internacional. Essa é a verdade, é o caso da proposta 
de alguém dizer que simplesmente, não pagamos. Ma-s 
há ·um consenso, nobre Senador, no mundo, pelo menos 
nos países que se respeitam, de que ã.tguma coisa como 
um contrato 11ão deve sofrer o condicionamento da con
dição da soberania, isto é evidente! t nesse sentido, a 

_que se r:efere o Senadpr Virgfli~ T~~ora,_à sobe~~-lli~. fla 
ê que tem que servir âe garantiã. aos corriPrqmissos assu
midos_ -pelO País. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Basta lembrar que os 
159 b1;lnco~ do_ projeto_ 1 e os 43 do projeto 2 pertencem à 
Ásia, à EUropa, aos Estados Unidos, ao Canadá, e atê à 
Austrália. Imagine se a cada um desses países eu pudesse_ 
discutir, depois de receber os contratos, cláusulas outras 
quaiSqUer, dizendo: como o garantido~ do Banco Cen~ 
_trai foi o Brasi"l, não vanios mais cumprir, pois já esta
mos com o dinheiro aqui. 

O Sr. Humberto Lucena - Cada país tem sua lei, sua 
ordem jurídica. Estamos tentando defender a nossa. V. 
Ex•, em relação ao aparte do nobre Senador Severo Go
mes, respondeu que não havia nada de respeito à sobera~ 
nfa nacional. Mas V. Ex• leia o meu pronunciamento e 
Verá, com cUidado; que amarrei, ponto por ponto, todas 
as cláusulas do contrato e mostrei como foram feridas a 
ConstituíçãO em vigor, aliãs outorgada pelos Ministros 
militares, porque não é nenhuma Constituição que tinha 
vindo do povo, o Código Civil Brasileiro, e outras leis vi
gentes, todas foram pisoteadas por aqueles que assina
ram este acordo em nome do Brasil, porque o Banco 
Central ê uma autarquia e, inclusive, não podia renun
ciar, de maneira alguma, à imperabilidade de seus bens. 
Isso é textual do Côdigo Civil. E, por outro lado, o Te
souro Nacional, que é a Nação brasileira, é o garantidor 
Q9 empréstimo. Nada temos a ver com as demais nações. 
Temos que Ver- é a posição do Brasil, face ao Direito lil
ternacíonal, cõino partiCipante desse negócio jurldicO. A 
meu ver, na resposta que V. Ex• deu ao Sen~dor Severo 
Gotnes,~·pa-rece.-me que V. Ex•-incidiu num eqUívoco, 
confundiu juiz arbitral ~m aceitação de foro estrangei~ 
ro. O piiVilégio de foro é dirito de qualquer Naçãq: isto ê 
Princípio comeiírihõ- de Direito Internacional. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Concluído o aparte? 

Sr. Presidente, parece que falamos duas linguagens 
bem diferentes, com grande pesar nosso, mas. falamos. 
~No dOcumento número I, vamos seguir o sistema do 

.,=erri.inenie Uder da Oposição-..:___ desde a pãgina 66 até a 
98, portanto 32 páginas, são assinaturas desses bancos 
qUe vém da Holanda, França, Alemanha, Itália, Espa~ 
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nha, vêm dos_ Emirados Árabes, da Suíça, da Escandiná~ 
via, -:- aliás da Escandinávia, são várioS, para grande 
surpresa nossa - vêm do Canadá e, assim, sucessiva~ 
mente. Mais uma vez imaginem, ao tomar ao pê da letra 
-nós nos achamos e cuidamos que somos suficiente
mente patriOtas para isso, desde a nossa formação origi~ 
na! - imaginem V. Ex•s que a cada um desses bancos, 
desses diferentes paises, fosse dito: bem, estamos preci
sando _dos reclJrsos, já chegamos a uma conclusão de 
como pode ser feito isso, mas nós vamos decidir as ques
tões é no Brasil, dentro da legislação brasileira, no foro 
brasileiro, sendo nós os devedores. 

Sr. Presidente, damos aqui por cumprida aquela dívi~ 
da que tínhamos com a nobre_ Oposição e enviamos à 

- Mesa, pata que publicados sejam os documentos refe
rentes ao affaire para maior elucidação da Casa, na cer
teza de que ... 

O Sr. Itamar Franco - Não os recebi de V. Ex~ 

O SR. ViRG(LIO TÁVORA- V. Ex•, aí, os recebe 
oficialmente através de publicação. Mas se a Oposição 
opta por recebê-los pessoalmente, fá~lo-emos, na certeza 
de que y_ Ex•, por mais condescendente que seja, seus 
colegas não terão, por mais generoso que seja V. Ex• ... 

O Sr. Itamar Franco - A Mesa, na certa, vai publicar 
os documentos de V. Ex• Vamos aguardar a publicação. 

O SR. VIRG(UO TÁVORA-- Assim, aguardamos 
ou, então, =a Mesa fará_chegar a V. Ex• os documentos, se 
achar conveniente não publicar. Mas parece que siril, 
porcjue já deu deferimento à postulação do eminente Se
nador Humbefto Lucena, que_solicitou a publicação do 
Projeto 2. Não havia, então, assim, uma coerência em 
não publicar o restante. 

Sr. PreSidente, havíamos afirmado, mas houve justa
mente o contratempo de ontem, porque também ini
ciaríamos ai, hoje, como uma apresentação, que seria 
uma discussão desse projeto que está tão mal interpreta
do por setores maís apressados, i11clusive da nossa re
gião, que ê aquela tentativa de examinar a transposição 
de águas de uma Bacia para outra, do Nordeste; ou mais 
especificamente, do São Francisco para outras Bacias. 

Não vamos tomar, aqui, uma posição sectária de de
fender ou atacar; apenas expor e fazer com que, da pró
xima vez que assomarmos a esta tribuna, seja dada essa 
grande oportunidade que a Oposição sempre reclama: 
um projeto como esse, examinado por toda a Casa, de
batido, já que, pera ·sua complexidade e o seu porte, será 
. Um projeto que levarã praticamente uma geração para 
-ser montado. 

Sr. Presidente, Srs.· Senadores, diz-me a consciência 
que este foi o cumprimento de um dever que fizemos, 
com mais satisfação ainda porque convencidos da juste
za da causa que defendida foi. 

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

(*) DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR.Y/RG[L/0 TÁVORA EM SEU DISCURSO: 

(*) Serão publicados em Suplemento à presente edição. 

COMPÁRECÉM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Odacir .Soares - Gabriel Hermes -

Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo _
Dinarte Mariz- Marcondes Gadelha - J.utahy Maga
lhães - Lomanto Júnior - José Ignácio - Moacyr 
Dalla- Amaral Peixoto- Alfredo Campos- Amaral 
Furlan- Severo Gomes- Benedito Ferreira-- Mauro 
Borges- Gastão MüUer- Álvaro Dias- Eneas Faria 
- Jaison Barreto. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, projetas de lei que vão Ser lídOs pelo Sr. !~>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 118, DE 1983 

H Altera a redação da alínea "c" do item II do art. 
8<? da Lei n~> 5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 A ulíne~,-.'C" do item II do art. 811 da Lei n~' 

5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a viger com a se
guinte redação: 

Art. 8~> . ··A··· ......... ······-········ 
II-........... . ......... u ••••• 

c) necessidade grave e premente, pessoal ou fa
miliar, inclusive falecimento do cônju_ge. 

Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Banco Nacio
nal da Habitação, regulamentarâ esta lei no prai:o de 60 
(sessenta) dias. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação, 

Art. 4~' Revogam-se_as disposições em coriúário. 

Justificação 

Reapresento o Projeto n~' 5.465 da Câmara, de nossa 
autoria, por sua permanente oportunídãde~ 

Além de constituir um instituto indeniza tório que em 
carãter optativo, substitufii. estabilidade, no emprego, o 
Fundo de Garantia do TempO de Serviço criado pela Lei 
n9 5, 107, de 13 de setembro de 1966, também implica na 
formação de um pecúlio em nome do empregado optan
te, que pode ser utilizado durante a vigência do c_Orifrato 
de trabalho, em apenas duas hipóteses, a saber: 

a) para a aquisição de moradia própria; e 
b) no caso de necessidade grave e premente, pessoal 

ou familiar. 
A esta altura, é de ressaltar-se que, no caso de faleci

mento da conjuge de empregado optante pelo FGTS, 
este enfrenta as maiores dificuldades para arcar com o 
pesado ónus das despesas com o funeral e outras decor
-rentes do passamento, não raras vezes tendo que 
endividar~se. 

Por esse motivo~-afigllra-se-nos de ]ustíÇã: que poSsa--o 
trabalhador, no caso enfocado, utilizai" o saldo de sua 
conta vinculada para acorrer às despesas que necessaria
mente tem de realizar. 

Assim, preconizamos nova redaçào pai-a a aTínefl.. "c" 
do item II do art. 89 da Lei n<1 '5.107/66, estabelecendo 
que durante a vigência do contrato de trabalho o saldo 
da conta vinculada poderá ser utilizado na hipótese de 
falecimento da cônjugç do empregado optante. 

Sala das Sessões, 7 dejun_ho de 1983.- Á!laro Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Seviço, e 
dá outras providências. 

Art. 89 O empregado poderã utilizar a conta viricu~ 
lada, nas seguintes condições, conforme se dispuser em 
regulamento: 

I - Rescindido o contrato de trabalho, seja sew justa 
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que se 
refere o artigo 69 ou por declaração da emp~esa, ou ainda 
por decisão da Justiça do Trabalho, sejã por justa causa 
nos termos do artigo 483 da CL T, seja por cessação da 
atividade da empresa ou pelo término do contrato de tra
balho por prazo estipulado, ou ainda no caso de aposen
tadoria concedida_ pela- previdência social, a conta pode
rã ser livremente mOvimentada. 

- Redação deste item dada pelo Decreto-lei f1l' 1.432. de 5 de dezembro 
~e 1975 {DO 5·12-75). 
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U -No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa 
causa, pela empresa com justa causa, a conta poderá ser 
utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do 
Sindicato da categoria do empregado, ou na falta deste 
com a do representante do Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social (MTPS) nas.seguintes situações, devida
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em ativídade comercial, in
dustrial ou agro-pecuária, em que se haja estabelecido 
individualmente ou em sociedade; 

b) aquisição e moradia própria e pagamento das res
pectivas prestações, nos termos do art. lO desta lei; 

c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade 

de natureza autónoma; 
e) por motivo de casamento do empregado do sexo 

feminino. 

-= F.~d-aç"i~-dos incisos deste artigo dada pelo Decreto· lei n9 20, de 14·9· 
66 (DO 15-9-6&). 

lii - Durante a vigência do contrato de trabalho, a 
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hi
póteses previstas nas letras. "b" ~- ~'c".do ítem H deste ar
tigo. 

_(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE 1983 

"Assegura assistência do sindicato ou do MTb na 
despedida de empregado doméstico com mais de um 
ano de serviço." 

O Cõngi-eSso Nacional decreta: 

Art. l~> Na Lei n9 5.859, de li de dezembro de 1972, 
são renumerados os arts. 49, 5~>, 6~>, 79 e 89 para 51', 61>, 71', 

- 89e "91', reSpectivamente e acrescentado o segUinte art. ~1>: 

''Art. 4~> Aplicam-se ao empregado doméstico 
as disposições dos§§ )9 a 59 do art. 477 da CLT. 

Parágrafo único. Tratando-se de doméstico que 
exerce_atividade no meio rural ou em prédio rústico, 
a rescisão de seu contrato de trabalho, na· forma 
prevista neste artigo, somente se homologar~ me
diante a apresentação, pelo empregador, do cadas
tro do INCRA comprovando classificar-se a pro
priedade como "de lazer" ou ""não_ produtiva". 
Caso conti-ár10; o empregado serã qualificado como 
rwal - para todOs _Os efeítos trabalhistas e previ
denciários." 

Art. 29 Esta Lei eqtt:ará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam:se as-disp-õ-siÇões em coiitráiiO. 

Justificação 

Normalmente o empregado(a) domésticCI(<i.) é ·aquele 
cidadão(à) que por razões, na maioria das vezes cultu
rais, situa-se _à margem do mercadq de trabalho com
preendido pela indústria ou pelo comércio, salvo ex
ceções poucas que se veriftcam nos grandes centros. 

Esta mesma falta de condição cultural possibilita que 
-emp·regados doiTté-sÜCoS, às vezeS cõril oiais -de dez (10) 
anos de serviços prestados a um único paúãO, Sejam dis
pensados sem justa causa, sem respeito a quaisquer de 
seus direitos a-dquiridos no período, particularmente no 
tocante a ferias, descansos, previdência, etc. 

Por isto que a homologaçãO da rescisão do contrato de 
~rabalho de empregado doméstico, no sindicato -da c-ate
goria ou no órgão competente do Ministério dO Traba
lho ou ainda perante o representante do Ministério 
Público, na forma prevista nos §§ !1> a 59 do art. 477, 
CL T, é medida que se impõe visando reSguardar esses di
reito::>, ora usurpados pela ignorância do enipregado ou 
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pela própria ignorância do patrão e até mais, pela pró
pria omissão da lei. 

De outra parte, o parágrafo único do art. 4~> mandado 
acrescentur à Lei n9 5.859, de 1972, Visa beneficiar aque
les empregados com mais de um ano de serviço_na ârea 
rural. Isto nos parece justo, tendo-se em conta que em 
termos rurais; pouco ou quase nada pode--se produzir em 
período de tempo inferior a um ano que justificasse me
dida de defesa em lei. 

Mais particularmente no interior, em propriedades ru
rais produthas, o chamado caseiro se coloca entre aque
les considerados empregados domésticos, quando em 
verdade, em incontáveis casos, em troca de míseros sa
lários e parcerias rurais escravatícias, farriílias inteiras 
produzem tudo o que a terra lhes possibilita, gerando 
consideráveis riquezas não declaradas a uns poucos, en· 
quanto sobrevivem precariamente. 

A nosso ver, esta forma encontrada pelos proprie
tários visa manter a propriedade em atiVídade, patrímô
nío-em constante Valorização, mas sem pi-i em detrimen
to dos direitos do trabalhador rural, disfarçado em do
méstico. Terra produtiva paga menos impo·sto- máxi~ 

ma governamental, assim-, a propriedade é declarada 
produtiva (baíXa- produtividade, sem necessidade de de
claração de IR) e a renda auferida no imóvel não apare
ce, caracterizando-se uma sonegação legal, 

Se a propriedade está declarada junto ao INCRA 
como sendo produtiva, nada mais justo que a lei caracte
rize o enlpregado de tal propríedade como sendo rural e 
não- doméstico. Aliás; este raciocínio encon"trã algum res~ 
paldo na Súmula -nl' 196, do STF, verbis: 

" .. , Súmula 196- STF- Matéria Trabalhista 
- Ainda que exerça atividade rural, o empregado 
da empresa industrial ou comercial é classifiCado dC: 
acordo com a categoria do empregador ... " 

O projeto, ao introduzir um novo artigo - sob n1> 49 
- da Lei n9 5.859, de 1972, para nele consignar expressa
mente a obrigatoriedade de assistência ao empregado 
doméstico, no ato de sua despedida (sempre que tiver 
mais de um ano de tempo de serviço), cuida também de 
estabelecer, no parágrafo único desse dispositivo acreS
centado, que a homologação de rescisão de- empregado 
doméstico de empregador rural só se faça mediante a exi
biçiio do cadastro do INCRA comprovando o carãter 

_não produtivo da propriedade. À falta de tt~l compro
vação, o empregado será considerado "rural", para to
dos os efeitos tra6alhístas e previdenciários. 

St~la das Sessões, 7 de junho de_ 1983. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

'LEI N• 5.859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. I~> Ao empregado doméstico, assim considerado 
aquele que presta serviços de natureza contínua e de fi. 
nalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito 
residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

Art. 2'~ Para admissão ao emprego deverá o empre-
gado doméstico apresentar: 

I - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
II --Atestado de boa conduta; 
UI -Atestado de saúde, a critério do empregador. 
Art. _39 O empregado doméstico terá direito a leéías 

anuais remuneradas _de 20 (vinte) dias úteis após cada 
período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mes
ma pessoa ou família. 

Art. 4c:> Aos empregados domésticos são assegurados 
os beneficias e serviços da Lei Orgânica da Previdência 
Social na q uãiidade de segurados obrigatórios. 
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Art~_j{l Os recursos para 6 custeio do plano de pres
tações provirão das contribuições abaixo, a serem reco
lhidas pelo empregador até o último dia do mês seguinte 
àquele a que se referirem e incidentes sobre o valor do sa
lário mínimo da região: 

I - 8% (oito por cento) do empregador; 
II - 8% (oito por cento) do empregado doméstico. 

Parágrafo único. A falta do recolhimento, na êpoca 
própi'ia, das contribuições previstás neste artigo sujeitará 
o responsável ao pagamento do juro moratóiio de 1% 
(um por cento) ao mês, além da multa variável de 10% 
(dez por cento) a 50% (cinqUenta por cento) do valor do 
débito. 

A rt. 6" Não serão devidas quaisquer das contri
buições discriminadas nos itens II a VII da Tabela cons
tante do artigo 31' do Decreto n~' 60.466, de 14 de março 
de 1967. 

Art. 7~' Esta lei serã- regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias vigorando 30 (trinta) dias após a publi
cação do seu regulamento. 

Art. 8~' Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, II de dezembro de 1972; 151~' da Independên

cia e 849 da República.- EM[LIO G. M!:DICI -Júlio 
Barata. 

CONSOLIDAÇÃO DAô LEIS DO TRABALHO 

.... -.... ~· ..... --~- ... -... ~- ~- .... ·-· ..... ;:,...-~.-. 
Da Rescisão 

Art. 477. f: assegurado 1:1 todo empregado, não exis
tindo prazo estipulado para a terminação do respectivo 
contrato, e quando não h,aja ele dado motivo para ces
sação das relações de trabalho, o direito de haver do em
pregador uma indenização, paga na base da maior remu
neração que tenha percebido na mesma empresa. 

§ I~' O pedido de demissão ou recib"O de quitaçãO de 
rescisão do contrat_o de trabalho, firmado_ por emprega
do com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido 
quando feito com a assistência do -respectivo Sindicato 
ou perante a autoridade do Ministério do TrabalhO. 

§ 29 O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, 
qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do 
contrato, deve ter especificada a natureza de cada parce
la paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo 
válida a quitação, apenas, relativamente às mçsma~ par
celas. 

-V. Portaria nY 3.636, de 30 de outubro de 1969, que baixa nonnas para 
bomolog,açào de rescisão de contratos de trabalho (DO, 10-!169). 
-V. Súmula TST n9 41. 

§ 39 QuandO não existir na:· loCalidade nenhum dos 
órgãos previstos neste artigO, -a assistência serâ prestada 
pelo Representante do Ministério Pú6Uco, ou, onde hou~ 
ver, pelo Defensor Público C, na falta ou impedimento 
destes, pelo Juiz de Paz. 

§ 4" O pagamento a que fizer jus o emprC:g~do será 
efetuado no ato da homologação da rescisão_ do contrato 
de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme 
acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto, 
quando o pagamento somente poderá ser feito em di
nheiro. 

§ 59 Qualquer compensação no pagamento de que: _ 
trata o parágrafo anterior rião poderá exceder o equiva
lente a um mês de remuneração do empregado. 

( Ãs Comissões de Constituiçao e Justiça e deLe
gislação Social.) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe- -
lentes. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção IÍ) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Ecstâ finda a 
HOra do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votlilção, em turno único, do Requerimento n9 

684, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solici
tando.,_ nos termos do art. 367 do Regimento Inter
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 78, de 1982, de sua autoria, que altera a redação 
do parágrafo único do art. 59 da Lei n9 3.373, de 12 
de março de 1958. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam seilta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria picisseguirã cm sua tramitaÇão normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item Z: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~> 505, de 1983), do Projeto de Lei do Senado n9 
118, de 1974 (n9 914/79 na Câmara dos Deputados), 
de autoria da Comissão do Distrito Federal, que de
fine os crimes de responsabilidade do Governador 
do Distrito Federal, dos governadores dos terri
tórios federais e de seus respectivos secretários, e dá 
outras providências. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação fina.! dad-a como aprovada, de conformidade 
com o art. 3$9 do Regimento Interno. 

A matéria vai à sanção. 

Ê a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 118, 
de 1974 (n' 914/79, na Câmara dos Deputados), que 
define os crimes de responsabilidade do Governador 
do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios 
Fede~ais e de seus respectivos Secretários, e dá outras 
profidencias. 

O Congresso Nacional decreta:. 

ArL J9 _São cr!mes de responsabHidade do Governa
- Oor do DiStríto Federal ou de seus Secretários, qU.ilndo 

por eles praticados, os definidos na Lei n~' 1.079, de lO de 
abril de 1950, ou ainda quando simplesmente tentados. 

· Art. 29 É facultado a qualquer cidadão denunciar o 
GOvernador ou Secretário do Governo do Distrito Fede
ral perante o Senado Federal. 

Art. 39 Recebida pelo Presidente do Senado Fede
ral, a denúncia, devidamente acompanhada dos elemen-
1.9~ que a c-omprovem_, ou da declaração de impossibíli
dade de apresentá-los mas com a indicação do local em 
gue possam ser encontrados será remetida à Co-m-isSão 
de Constituição e Justiça e às que devam examinar-lhe o 
mérito depois do que o Senado Federal, por maioria ab
soluta, poderá decretar a procedência da acusação e a 
conseqUente suspensão do Governador de suas funções. 

Art. 49 Declarada a procedência da acusação e sus
pensãO--do Governador, a Comissão Especial, constituí
da por 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, presidida pelo Presidente do Tri
b-unal de Justiça do Distrito Federal no prazo improrro
gável de: 90 (noventa) dias, concluirá pela condenação, 
o_u nãõ do Governador à perda do cargo com inabili
tação até 5 (cinco) anos para o exercício de qualquer 
função política, sem prejuízo da ação dajustiça_c_omum. 

Art. 5Q __ Q_ __ Governador do Distrito Federal e os Se-
cretários do_Gover.no, nos crimes conexos com os daque
le, responderão, até 2 (dois) anos apóS haverem deixado 
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o _cargo, pelos atas que, consUmados ou tentados, a lei 
considere crime de responsabilidade praticados no 
exercício da função pública.· 

§ ]9 Aplica-se o disposto neste artigo aos dirigentes 
de autarquias, órgâos e entidades do complexo adminis
trativo do Distrito Federal. 

§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, a denúncia, 
a acusação e o julgamento se farão de acordo com a nor
ma do processo administrativo, pelo órgão competente. 

Art. 6~' As disposições da presente Lei aplicam-se 
aos Governadores e Secretários dos Territórios Federais. 

Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8~' Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do Substituti~ 
vo do Seniido ao Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 
1981 (n9 3.Q_33f76, na casa de origem), que dá nova 
redação ao art 49 da Lei n~' 4.594, de 29 de de
zembro de 1964, que regula a profissão de corretor 

_ de seguros, tendo 
PARECERES, sobn9435, de 1983, da Comissão 
-~de Redaçio, oferecendo a redação do venci

do. 
Em discussão a redação final, em turno suplementar. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerra

da. 
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado comO' de

finitivamente adotado, de acordo com o art. 318 do Re
gimento Interno. 

A matéria volta à Câinara dos Deputados. 

Ê o seguinte o substitutivo aprovado. 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
subStitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câniara 
n9 32, de 1981 (n9 3.033/76, na Casa de origem). Di 
nova redação ao art. 49 da Lei n9 4.594, de 29 de d.;._ 
zembro de 1964, que regula a prorrssào de corretor de 
seguros. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]9 Dê-se ao art. 49 da Lei n" 4.594, de 29 de de
zembro de 1964, a seguinte rcdação; 

·~Art._ 4? ___ , ._ ,_._ --~-·-·- '-"-~-' .. ~. !-' ••• , -· • ._ •.•• ,__,__. __ •• 

a) haver concluído curso técnico profissional 
de seguros, oficial ·ou reconhecido; 

b) _apresentar atestado de exercício profissional 
anterior a esta Lei, fornecido pelo sindicato de clas
se o_u pelo Departamento Nacional de Seguros Pri
vados e Capitalização." 

Art. 29 Estã-Lei eOtra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4: 

DJscussãQ, _em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 62, de 1982 (n~· 4.939/81, na_casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre segurança p·ara estabeleci
mentos financeiros, estabelece normas par.a consti
tuição e funcionãmento dias empresas particulares 
que exploram serviços de ~Vigilância e de transporte 
de valores e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 489 a 491, de 1983, das 
Comissões: 

-de Consütuiçio e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; 

- de Segurança Nacional, favorável e 
-de Economia, favorável. 

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidên
cia esclarece que, apesar de constar do processo emenda 
de autoria do Senador Roberto Saturnino e de ter sido a 
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mesma objeto de estudo das comissões a que foi submeti
do o projeto, será a mesma considerada inexistente,-não 
só por ter recebido pareceres contrários de todas as co
missões, mas antes e principalmente porque foi anti
regimental a sua apresentação. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerra

da a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto- iiprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 62, DE-1982 

(N9 4.939/81, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. P.residente da República 

Dispõe sobre segurança para estabelecimentos fi
nan~iros, estabelece normas para constituição e fun~ 
cionamento dias empresas particulares que exploram 
serviços de vigUância e de transporte de valores, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I'~ h vedado o funcionamento de qualquer esta~ 

belecimento financeiro ori.de haja guarda de valores ou 
movimentação de numerârio, que não possua sistema de 
segurança aprovado pelo Banco Central do Brasil,_ n-ª-
forma desta lei. 

Parágrafo único~-- Os estabe!e_ç;imentos financeiros re~ 
feridos neste artigo compreendem bancos oficiaiS oU pri~ 
vades, caixas econôrnica_s, sociedades de crêdito, asso
ciações de poupança, suas agências, subagências e 
seções~ 

Art. 29 O sistema de segurança referido no artigo 
anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, as
sim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com 
segurança, comunicação enli'e õ e_stabêle.cimento finan
ceiro e outro da meSma institUição, empresa de vigilância 
Ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um 
dos seguintes dispositivos: 
I- equipamentos elêtricos, eletrônicos e de filmagens 

que possibilitem a identificação dos assaltantes; 
II- artefatos qUe retardem a ação dos criminosos, 

permitindo sua perseguição, identificação ou captura; e 

III- cabina blindada com permanência ininterrupta 
de vigilante durante o expediente para o público e en
quanto houver movimentªçãCf de numerário no interior 
do estabelecimento. 

Parágrafo único. -o Banco Central do Brasil poderá 
aprovar o sistema de segurança dos estabelecimentos fi
nanceiros localizados em dependência das sedes de ór
gãos da União, Distrito Federal, Estados, MunicípiOs e
Territórios, independentemente, das exigências deste ar
tigo. 

Art. 39 A vigilâilCfa Ostensiva e o_ transporte de valo
res serão executados: 

I -por empresa especializada contratada; ou 
II- pelo próprío eStabelecimento financeiro, desde 

que organizado e preparado para tal fim, e com pessoal 
própiio. -- -

Parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros 
federais ,,ou, estaduãís, o serviço de vigilância ostensiva 
poderâ ser desempenhado pelas Polícias Militares, a cri
tério do Governo do respectivo Estado, Território ou 
Distrito Federal. 

Art. 49 O transporte de numerário em montantiSU
perior a 500 (quinhentas) vezes o maior valor de referên
cia do País, para suprimento ou recolhimento .do movi
mento diário dos estabelecimentos financeiros, será obri
gatoriamente efetuado em vefculo especial da própria 
instituição ou de empresa especializada. 

Art. 59 O transporte de numerário entre 200 (duzen
tas) e 500 (quinhentas.) vezes o maior valor de referência 
do País será efetuado em veículo comum, com a presença 
de dois vigilantes. 

Art. 69 Compete ao Banco Central do Brasil: 
r- autorizar o funcionam~nto dos estabelecimentos 

financeiros após verificar os requisitos mínimos de segu
rança indispensáveis, de acordo como art. 29 desta lei, 
ouvida a respectiva Secretaria de Segurança Pública; 

II -fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto 
ãá Cunlprim-enio dl:sta-lei; e 

IH- aplicar aos estabelecimentos financeiros as pe
nalidades previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Para a execução da competência 
prevista no inciso II d~!ste artigo, o Banco Central do 
Brasil poderá celebrar convênio com as Secretarias de 
Segurança Pública dos respectivos Estados, Territórios e 
Distrito Federal. 

Art. 79 O estabelecimento fii1anceiro que-- iofríngir 
disposição desta lei ficarâ sujeito às seguintes penalida
des aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, conforme a 
gravidade da infração e levando-se em conta a reincidên
cia e a condição económica do infrator: 
I- advertência; 
II- multa, de I (um) a 100 (cem) vezes o maior valor 

de referência; 
III- interdição do estabelecimento. 
Art. 89 'Nenhuma sociedade seguradora poderá emi

tir, em favor de estabelecimentos financeiros, apólice de 
seguros que inclua cobertura garantindo riscos de roubo 
e_ furto qualificado de numerário e outros Valores, sem 
comprovação de cumprimento, pelo segurado, das exi
gências previstas nesta lei. 
--Parágrafo úniCo. As apólices com infringência- do 
disposto neste artigo não terão cobertura de resseguros 
pelo Instituto de Resseguros do BrasiL 

Art. 99 Nos seguros contra roubo e furto qualifica
do de estabelecimentos financeiros, serão concedidos 
descontos sobre os prêmios aos segurados que pos
suírem, alêm dos requisitos mínimos de segurança, ou
tros meios de proteção previstos nesta lei, na forma de 
seu regulamento. 

Art. lO. As -empreSas especializadas em prestação de 
serviços de vigilância e de transporte de valores, consti
tuída:s sob a forma de empresas privadas, serão regidas 
por esta lei, e ainda Pelas disposições das legislações ci
vil, comercial e trabalhista. 

Parágrafo único. Os serviços de vigilância e de trans
porte de valores poderão ser executados por uma mesma 
empresa, 

Art. li. A propriedade e a administração das em
presas especializadas que vierem a se constituir são veda
das a estrangeiros. 

Art. 12. Os diretores e demais empregados das em
presas especializadas não poderão ter antecedentes cri
minais registrados. 

Art. 13. O capital integralizado das empresas espe
cializadas não pode ser inferiOr a 1.000 (mil) vezes o 
maior valor de referência vigente no Pafs.- -

Art. 14. São condições essenciaís para que as einpre~ 
sas especializadas operem nos Estados, Territórios CTiís
trito Federal: 
I- autorização de funcionamento c_oncedida confor

me o art. 20 desta lei; e 
II -comunicação à Secretaria de Segurança Pública 

do respectivo Estado, Território ou Distrito Federal. 

Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o em
pregado contratado por estabelecimentos financeiros ou 
por empresa especializada em prestação _de serviço de vi
gilância ou de transporte de valores, para impedir ou ini-
bi'r ação criminosa. -

Art. 16. Para o exercício da profissão, o vigilante 
preencherâ os seguintes requisitos: 

I -ser brasileiro; 
II- ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 
III- ter instrução correspondente à quarta série do 

primeiro grau; 

Junho de 1983 

IV - ter sido aprovado em curso de formação de vigi
lante; 

V- ter sido aprovado em exame de saúde física, men
tal e psicotécnico; 

VI- não ter antecedentes criminais registrados; e 
VIl- es_tar quite com as obrigações eleitorais e mili

tares. 
Parágrafo único. O requisito previsto no inciso III 

deste artigo n.ão se aplica aos vigilantes admitidos até a 
publicação da presente lei. 

Ãrt: 17. ·o exirclcio- da pro-fissão de vigilante requer 
prévíO fegiStro na Delegacia Regional do -Trabalho do 
MinistériO do Trabalho, que se farâ após a apresentação 
dÕs documentos comprobatórios das sitações enumera
das no artigo anterior. 

Parágrafo único. Ao vigilante será fornecida Cartei
ra de-Trabalho e Previdência Social, em que será especi
ficada a atividade do seu portador. 

Art. 18. O vigilante usará uniforme somente quando 
em efetivo serviço. 

Art. 19. É assegurado ao vigilante: 
I- uniforme especial às expensas da empresa a que se 

vincular; 
II - porte de arma, quando em serviço; 
III -prisão especial por ato· decorrente do serviço; 
IV- seguro de vida em grupo, feito pela empresa em-

prtigadora. 
Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, por inter

médio de seu órgão competente ou mediante convênio 
com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, 
Territórios ou Distrito Federal: 

I -conceder autorização para o funcionamento: 
~) d_r;1sempr_esas especia)izadas em serviços de vigilân-

cia; _ ___ _ __ _ 
b) das empresas especializadas em transporte de valo

res; e 
c) dos cursos de formação de vigilantes; 
I I --:_ fiscalizar as empresas e os cursos mencionados 

no inciso anterior; 
III- aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o 

inciso I deste artigo as. penalidades preVistas no art. 23 
desta lei; 

IV- aprovar uniform~ 
V- fixar o currículo dos cursos de formação de vigi

lantes;-
VI- fixar o número de vigilantes das empresas espe

cializadas em cada unidade da Federação; -
VII- fixar a natureza e a quantidade de armas de 

propriedade das empresas especializadas e dos estabele
cimentos financeiroS; 

-VI fi -autorizar a aquisição e a posse de armas e mu
nições; e 

IX- fiscalizar e controlar o armamento e a munição 
utilizados. 

Pârágrafo único. A competência prevista no inciso V 
deste artigo não serã objeto de convênio. 

Art. 21._ As armas destinadas ao uso dos vigilantes 
serão de propriedªde_ e responsabilidade: 

1_:- das ~mpr~~s_ especial!_zadas; 
II- dos estabelecimentos financeiros quando dispu

serem de serviço organizado de vigilância, oil mesmo 
-quando contratarem empresas especializadas. 

Art. 22. Será permitido ao vigilante, quando em 
Serviço, portar reVólver calibre 32 ou 38 e utilizar casse
tete de_ madeira ou de borracha. 

Parágrafo único. Os vigilantes, quando empenhados 
em transporte de valores, poderão tambêm utilizar es
pingarda de uso permitido, d~ calibre 12, 16 ou 20, de 
fabricaÇão nacionãl. . 

Art. 23. As empresas especializadas e os cursos de 
formação de vigilantes que infringirem disposições desta 
lei ficarão sujeitos às seguintes p~nalidades; ~pHcáveis 
pelo Mir:tistério da Justiça, ou, mediãnte convênio, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, conforme a gravidade 
da infração, levando-se em conta a reincidência e a con
dição econômica do infrator: 

I - advertência; 
II -multa de até 40 (quarenta) vezes o maior valor de 

referência; 
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III -proibição temporária- de funcionamento; e 
IV- cancelamento do registro para funcionar: 
Parâgrafo úilico. Incorrerão naS Penas prévi"Stas nes

te artigo as empresas e os· estabelecmentos financeiros 
responsáveis pelo éxlravio de armas- e munições. 

Art. 24. As empresas já em funcionamento deVefão 
proceder à adaptação de suas ativídãdes ãos preceítOs 
desta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a cont"ar 
da data em que entrar em vigor o regulamento da presen
te lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até 
que comprovem' essa adaptação. 

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta ]ej 
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de" sua 
publicação. 

Art. 27. RevogamMse os DecretosMleis n~> 1.034, de21 
de outubro de 1969~ 

O SR. PRESIDEI'Il"E (Moacyr Dalla) -Item 5: 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de ResoM 
luçào n\> 51, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 463, de 
1983), que autoriza_ a Prefeitura Municipal de Rio 
Grande (RS) a elevar em Cr$ 1.153.986.270,80 (um 
bilhão, -cento e cinqUenta e tr_ês milhões, novecentos 
e oitenta e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oiM_ 
tenta centavos) o montante de sua dívida c_onsolidaM 
da, tendo 

PARECERES, sob n"'s 464 e 465, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionil:liM 
dade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projetO, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo orador_es, declaro.encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado, 
A matéiia vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o proJeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 51, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande 
(RS), a elevar em Cr$ 1.153.986.270,80 (um bilhão, 
cento e cinqüenta e três milhões, novecentos_e oitenta 
e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta cen .. 
tavos) o montant~ de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~> É a Prefeitura Municipal de Rio úrã.nde, Es
tado do Rio Grande do Sul, nos termoS dõ art: 211 d-a Re
solução n~' 93, de II de -õutUIJro de- i976, do Senado FC.. 
deral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conM 
soH.dada interna em Cr$ I.l53.986.270,8U (Üin-hifli-ão, 
cento e cinqlienta e três milhões, novecentos e oitenta e 
seis mil, duzentos e sete!úa cruzeiros e oitenta centavos) 
correspondente a 583.880 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ l.916,4i (unl-mii, novecentos e se
tenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos) cada, ví~ 
gente em jUlho de 1982, a fim de que-possa contratar 
uma operação de crêdito de igual valor, jUnto -à Caixa 
Económica Estadual do Rio Grande do SuJ, esta na quaM 
!idade de agente financeiiO do SãncO Nacional da HabiM 
tação, dentro do Programa de Complementação Urbana 
-CURA, destinada à execução integrada de obras refe- -
rentes a projetas específicOs de SíStema Viãrio; E"s8otos
Pluviais, Iluminação Pública, Salide e -EducaçãO e Re
creação- e Lazer, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no resM 
pectivo processo. 
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Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicaçào. 

O SR. PRESID~NTE (M~acyr Dalla)- Item 6: 

_ DisCussão, em turn·o único, do Projeto de R.eS~
lução n~> 52, de 1983 (apresenÚLdo pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 466, de 
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro 
Gomes (MS) a elevar em Cr$ 39.015.006,19 (tririia e 
nove milhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove 

-centavos) o montante de sua -dívida consoHdada, 
tendo 

PARECERES, sob n"'s467 e 468, de)983, d~ 
ComiSsões: 

-de Constituição e Justica, pela constitucionali
dade e jurididd_ade; e 

- de Municípios, favoráveL 

Em discussão o projeto. 
Não havendÇ) quem peça a palavra, encerro a discusM 

são-. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

estão. (Pausa.) 
- Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PR()JETO DE RESOLUÇÃO N• 52, DE ~1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes 
- (1\tJS) a elevar em Cr$ 39.015.006,19 (trinta e nove 

milhôe$, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~> É a Prefeitura M.unicipal de Pedro Goilles, 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos tennos do art. 2~>_da 
Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada interna em- Cr.$-39.015.006,19 (tri~ta e nove 
milhões, _quinze mil, seis cruzeiros e dezenove ceD.tavos) 
correspondente a 16.266,08 ORTNs de Crl 2.398,55 
cada uma, vigente em outubrof82, a fi~ de que possa 
contratar um empréstimo de igUal valor, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de agente finanM 
ceiro do Fundo de Apoio ao DeSenvolvimento Social
F AS, destinado à aquisição de _equipamentos para coleta 
de. lixo c construção de unidade escolar de J<;> grau na 
Vila Marcelino, zona rural daquele Município, obedeci~ 
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7: 

____ J?jsCussãO. em tu~n_o único, do Projeto de Reso
lução n"' 53, de 1983 (apresentado pela Comissão ae 
Economia como conclusão de seu ~arecer n"' 469, de 
!983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tere
nos (MS) a elevar em Cr$ 3.352.000,00 (três mi
lhões, trezentos e cinqUenta e dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo-

PARECERES FAVORÂVEIS, sob n~'s 470 e 
471, de 1983, das Comissões: 

-de Constituição .e Justiça; e 
-de Municípios. 

Em discussão o projeto, em turno único:: (Pausa.) 
Não ha'!endo quem oqueira discUti-lo, deClaro-a encef

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senado-res que o aProvam queiram permanecer 

como se acham. (Pausa.) 
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Aprovado. 
A matéria V:.\i à Comissüo de Redaç.ão. 

E o seguinte o projeto aprovado _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 53, DE 1983 

Autoriza a Preft•itura Municipal de Terenos ( MS) 
a elt'l-:tr cm ('rS 3.352.000,00 (três milhões, trezentos 
e cinqütntà -t· doi:-> mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O SenadO Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Muniç:ipal de Terenas, Estado 
de Mato Grosso do Sul, nos termos do art.. 2~' da Reso
lução nY 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada ~ elevar em Cr$ 3.352.000,00 (três míM 
lhões, trezentos e cinqlienta e dois mil cruzeiros) o monM 
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa conrratar um empréstimo de igual valor, junto ã 

_ç_ulx.a Económica_ Feder~!. esta na qualidade de agente 
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, destinado à construção de uma unidade sa~ 
nitária na localidade de -Colônia Nova, naquele- Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco CenM 
trrtl do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2" Esta ResoluçU_o entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESlOENT•: (Moacyr Dalla) - Item 8: 

- Discussüo, em turno único, do Projeto de Reso
fução n9 58, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 484, de 
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltaudra (PI) a elevar em Cr$ 13.391.000,00 (treze 
milhõ_es, trezentos e noventa e um mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 485 e 48(1, de 1983, das 
Comissões: 

- dt• Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade: e 

-de Munidpios, favorável. 

Em discuSSão o projeto, em tUrno único. (Pausã.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram conservarM 

se cpmo se acham. <Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Resolução. 

E o SegUinte O projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 58, DE 1983 

Autoriza a Pl:'cfcitura Municipal de Itaueira- PI. 
a elevar cm ('j-S 13.391.000,00 (treze milhões, trezen
tos e nm·enta c um mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida conSolidada interna. 

O Senado Federal r~solve: 

ArL 19 É a Prefeitura Municipal de ltaueira, Estado 
do Piauí, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93,_de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ele
var em Cr$ 13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e noM 

-yenta e um mil cruzeiros) o_ montante de sua dfvida con: 
solidada interna, a fim de _que possa contratar uma ope
ração de crédito de igual valor,junto à Caixa Económica
Federal, es_ta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio -ao Désenvolvimento Social -:-:- FAS, destinada à 
implantaÍ;ào de guias e sarjetas, naquele M unicí.pio, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Centrãl do 
Br<-~sil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data. de 
sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Líder, para uma comuni~ 
cação urgente. 

O Sr. José Lins - Peço a V, Ex• que ceda a vez à Se
nadora Eunice Michiles. Logo em seguida falarei. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra à nobre Senadora Eunice'Michiles. 

A SR• EUNICE MICHILES (Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Termina hoje a Semana Nacional do Meio Ambiente, 
uma iniciativa do Governo destinada a ampliar a cons
ciência da comunidade sobre a necessidade de utilização 
racional de recursos naturais e de maior proteção ao 
meio ambiente das cidades e do campo. 

Se a Semana: termina, 3:pós--Uina série de eventos de 
âmbito nacional, não cessa, entretanto, nossa atenção 
para com as questões de defesa _da ecologia no Brasil. 
Todos nós somos chamados a oferecer a nossa contri
buição para que as gerações de hoje e de amanhã possam 
usufruir das extraordinãrias riquezãs com que a nature-
za cumulou o nosso País e que constitUem patrimônio 
valioso, praticamente sem paralelo em comparação com 
as demais nações do mundo _contemporâneo. 

Como em tantos outros campos do conhecimentõ hu
mano e da ciência modema, a questão ecológica é de 
data muito recente nas preocupações sociais do nosso 
País, a nível nacional. Entretanto, se ela demorou ache
gar ao âmago da consciência brasileira, por outro lado 
tem experimentado um grande impulso de desenvolvi
mento. 

Aí estão iniciatiVaS-goVernamentais e de particulares 
que podem ser lembradas, inclusive a própria realização 
da Semana Nacional do Meio Ambiente, que hoje se en
cerra. Orgãos públicos, como o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal e a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente, SEMA, dentre outros, atestam o traba
lho do Estado em favor da ecologia. 

Das inúmeras entidades privadas eu gostaria de tomar 
a liberdade de citar a FUNDE-Fundação União Nacio
nal em Defesa da Ecologia, que tenho a honra de presidir 

·e que se dedica mais a um trabalho pedagógico, levan"! 
tando a necessidade da Educação Ecológica como fator 
de desenvolvimento e de sobrevivência. 

Embora o crescimento da consciência ecológica sÇja 
fato recente, como fenômeno cultural, político e social 
no Brasil, é preciso ter em cOnta que a preocupação com 
o aproveitamento dos nossos íecursos naturais em favor 
do Pais e de seu povo já existe há muito tempo, si:ndo en
contrada antes mesmo da nossa Independência, quando 
muito se comentava s_obre o valor de nossas riquezas. 

Ã época da Independência, no alvorecer do século 
passado, isto era tema de debates nas esferas políticas e 
sociais da época e, sob a forma de um nativismO', é en
contrado nos diversos aspectos de expressão cultural, es
pecialmente, na literatura brasileira. 

Pode-se afirmar, portanto, que o Brasil independente 
nasceu sob o signo da defesa ecológica, de acordo com os 
conceitos da época, que se manifestaVain em forma de 
uma corrente nativista, que queria a independência do 
Brasil e o seu desenvolvimento a partir da exploração ra
cional de nossos imensos recursos naturais de solo e sub
solo, defendendo-os e aproveitando-os corretamente. 
Essa era a motivação dos brasileiros da época. Basta ver 
os próprios símbolos nacionais para se ver ali patentes a 
consciência ecológica, expressa no verde das matas, no 
amarelo da riqueza do subsolo, no azul como símbolo do 
firmamento e t~mbém da pureza. As letras de nossos Hi- . 
nos exaltam permanentemente a nossa natureza. O Hino 
Nacional, por exemplo, fala do .. gigante pela própria na
tureza" e decanta .. os nossos bosques, que têm mais vi
da" e a nossa vida .. mais amores". 

Tudo isto comprova a mentalidade que propiciou a in
dependência, quando se produziu uma união entre a co
munidade nacional e o Estado, representado pelo Prínci-
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pe D. Pedro I, o qual compreendeu tanto o anseio de li
berdade politica quanto a aspiração nacional por um de
senvolvimento que tivesse a sua base no uso e aproveita
mento racional e corretos das imensas riquezas naturais 
do País, em beneficio do seu povo. 

Hoje, como ontem, o quadro se repete. O mundo mo
derno vive crise sem precedentes e o Brasil é um dos pou
cos países, talvez o único, em condições de fazer de seus 
próprios recursos a grande saída para os seus problemas 
económicos e sociais e, de certa forma, ajudar outras 
nações a mitigarem suas próprias necessidades de ali
mentos e de matérias-primas. 

Para isto, contudo, é necessário voltar-se um pouc;o à
quele esPirita de 1822 que possibilitou, na feliz união da 
comunidade nacional com o Estado, as grandes soluções 
aos problemas mais agudos da época. Temos de reencon:
trar a unidade da sociedade com o Governo, ·que jã tive
mos no passado, para vencer os desafios do presente e 
construir O futuro. 

Nesse sentido, a questão ecológiCa deve ser tratada 
com a maior seriedade. Trata-se de ver os recursos natu
rais d_o_ Brasil como nosso grande bem, nosso grande e 
incomparãvel património e a nossa verdadeira alternati
va ao desenvolvimento. Não se deve tratar a ecologia 
co·mó moda, _ou como movimento de contestação ou, 
ainda, como matéria de i.nteresse restrito a poucos estu
diosos. Há necessidade de ampla difusão e conscie"Dti
zação da matéria e da colaboração e da participação de 
todos os setores, independente de posições pessoais, polí
ticas ou partidárias, pois devem falar mais altO os inte
resses do Brasil, que pairam acima de questões indivi
duais, sociais ou regionais. 

De nossa parte, temos oferecido modesta, mas sincera 
contribuição, ao estudo _e equacionamento de questões 
da ecologia no Brasil. Projeto de lei de nossa autoria, em 
estudos nesta Casa, determina a criação de Coorde
nações de Educação Ecológica no ensino de {9 e de 29 

graus, a fim de inter-relacionar matérias como Geogra
fia, História, Ciências Físicas e Biológicas, Educação 
para o Lar, Moral e Civismo, PráHcas Agrícolas e outras 
de modo a criar, nas novas gerações, uma mentalidade 
de preservação ecológica. 

O nosso projeto define por .. Educa<;J.o Ecológica" 
aquela que visa a alcançar uma promoção maior e a mais 
ampla valorização do homem, assegurando-lhe plenas 
condições de sobrevivência em seu meio ambiente. Ain
da como parte dessa ampla Educação Ecológica e para 
que se possa atingir a unidade de pensamento e de ação, 
vamos apresentar proposição no sentido de criação, nos 
estabelecimentos de ensino de J9 e de 29 graus, dos "Clu
bes dos Jovens" em defesa da Ecologia, para congregar 
os alunos, professores e a comunidade no desenvolvi
mento mais amplo de um~ consciência ecológica no País. 

qsr. Gabriel Hermes- V. Ex~ me permite um apar
te? 

À SR• EUNICE MICHILLES- Com 0 mci.ior.pra
zer. 

O Sr. Gabriel Hermes- NÕb·re Senadora Eunice Mi
chiles, congratulo-me com o -disc_urso de V. Ex• pela 
oportunidade. Num pais como o nosso, tantas obras que 
s_e realizam e tantas destruições se fazem,.quanto é nêces
sário pensarmos no problema ecológico. Nesta semana, 
quando procurarmos despertar o interesse do brasileiro, 
mormente o do jovem, pela Ecologia, V. Ex• vem com 
um projeto oportuno, dirigido à juventude, principal
mente, dirigido às escolas, enfim, um projeto que visa à 
educação QO campo, para o qual tanto precisa o homem 
brasileiro ser preparado. Quero congratular-me com V. 
Ex• Eu mesmo estava inscrito, e vou falar amanhã, se o 
tempo me permitir, sobre este problema, ligando minha 
posição de Presidente da Comissão de Minas e Energia 
-ao meio-arilóiente. O que se faz neste País de grandioso e 
de necessário, o que se faz neste País de destruição desne
cessári<i, enl"todos os campos, no ecológico, em todo os 
campos da vida animal, em todos os campos da floresta, 
isto, amanhã, serã objeto, se me for possível, se o tempo 
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me permitir falar. Hoje, V. Ex~ fala de uma parte muito 
mais importante, a educação, porque sem a educação 
nada se faz. Congratulo-me com V. ex• e lamento que 
nesta hora, já no final da tarde, com o plenário quase va
zio, V. Ex• se bata por essa matéria e os Anais divul
guem. Nós que somos de uma grande e imensa região, a 
única grande reserva que resta no Mundo, estamos ven
do como as coisas ali se fazem perigosamente. Ainda on
tem, visitávamos o Museu de Belém, criado pelo grande 
Emflio Goeldi, e tomava conhecimento das obras, que já 
se fazem, neste sentido, no Brasil. Mas é pouco o que se 
faz e é muito o que resta fazer. Então, a educação é uma 
das coisas que resta fazer. Congratulo-me com V. Ex• 

A SR• EUNICE MICHILES- Muito obrigada, Se
fiadOr d:il:brier Hei'ITies; -pelas palavras de incentivo, de 
estimulo e de reconhecimento por este trabalho modesto. 

Corroborando com o que V. Ex• diz, na verdade, te-
mos um grande património ecológico, hídrico. Seria as
sim, mais ou menos, como uma pessoa que tem uma far
ta conta bancária e não se a percebe de que aquela conta 
precisa ser preservada, que aquela conta não pode ser 
gasta desbaratadamente. 

Temos utn posicionamento individual no BrãSil, em 
termos de cidadão brasileiro, sem nenhuma postura de 
defesa ecológica. Quer dizer, nós ainda não a adquiri
mos, t~lvez, exatamente, em consequência desse grande 
patrimônio que temos. Somos, assim, bastante perdu
lários, ainda não formamos a consciência de preservação 
do meio em que a gente vive. Daí a minha visãO de que 
será necessãrio começarmos pela criança, pelo ensino de 
primeiro e segundo grau, uma vez que as -medidaS puniti
vas, fiscalizadoras, têm um alcance pequeno, haja vista a 
nos~a região, onde seria basicamente imposSível acicinar 
todas as leis- vamos dizer, que são razoavelmente boas 
-que protegem nossa ecologia, nossa flora, e nossa fau
na, porque não há meios de fiscalização, não e~istem re
cursos humanos e recursos materiais capazes de-imple
mentar essa fiScalização. Entendo que apenas na for
mação de uma consciência, apenas na formação de um 
cidadão que tenh_a a&regad_9 aos seus conhecimet:ttos, ao 
seu conCeito cfvicb, a defesa, a proteção do meio ambien
te, é que poderemos chegar, de fato, a criar cidadãos ca
pazes de conviver com o nosso meio ambiente sem 
depredá-lo. 

O Sr. Nelson Carneiro- v: Ex• me permite um apar
te? 

A SR~ EUNICE MICHlLES- Com a maiOr honra, 
Senador Nelson Carneiro. 

o-sr; Nelson Carneiro- Acotnpanho o discurso que 
V. Ex• faz, sobre o problema do meio ambiente e a con
tribuição dos que, há pouco, estudaram e estudam esse 
problema na conferência que se realizou. Quero 
congratular-me com V. Ex•, que traz esse relevante as
sunto ao debate no Senado Federal. Ainda, todos nós 
que conhecemos o interiOr do Brasil, vemos que, a cada 
dia, se faz um desmatamento desordenado, responsável 
por muitos desastres ecológicos que assistimos. Vemos, 
por exemplo, a caça predatória de determinados ani
mais, não Só. no Pantanal, através da dizimação sistemã

-tica dos jacarés, como também com relação ao problema 
das baleias iam à praia de Salvador. Aquele fato, era um 
espetáculo. Hoje, já não vão mais. Não vão, porque de
sapareceram, caçadas em alto-mar ou, então, colhidas' 
por uma empresa japonesa que eStá instalada na Paraí
ba. Todas as iniciativas, de que tenho sido autor, para 
conter essa raça predatória da baleia, têm sido infrutífe-. 
ras. V. Ex• faz muito bem em trazer o problema ecológi
co para esta Casa, porque nós precisamos acreditar que, 
somente fortalecendo a natureza, dando expansão ao 
próprio desenvolvimento da natureza, seremos capazes 
de ser um grande País, tão grande quanto nós O deseja
mos. E o meio mais prático,_como V. Ex• ressalta, é incu
tir desde a infância esse culto à natureza, o respeito à na
tureza e o combate a todos os meios da destruição ecoló
gica a que-~tamoS assistindo. Muito obrigad·o a V. Ex• 
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A SR~ F.tJNif'E MIC'HILES-- Muito obrigada, Se
nador Nelson Carneiro. E eu só acrescentaria que se, de 
fato. ni:io tivermos juízo de umu explosão demográfica 
que o mundo tem hoje, particularmente o Brasil, que 
exerce uma pressão muito grande sobre os meios dos re
cursos naturais, se não tív_ermoS cuídado e juízo, de fato, 
dentro de algum tempo estaremos enfrentando -dificulda
des até de sobrevivência~ 

O Sr. Itamar Fmnco- Permite um aparte, nobre Se
nadoru. 

A SR" F.lTNif'E MIC'HILES- Com muita honra, 
nobre Senudor, 

O Sr. Itamar Franco - Senadora Eunice Michiles, é 
claro que em relação ao proble~a de_mogrâfico, _ nós 
teríamos enfoques diferenfes. rVfãS, queriã cumprimentar 
V. Ex~ pelo seu pronunciamento, e o faço não apenas em 
meu nome, mas em nome da B<.~nc<.~da do PMDB, con
forme me pediu o Lider Humberto Lucena. Estamos de 
acordo qu:.mdo V. Exf diz d<.~ necessidade de uma cons
ciência ecológica, e cjue a e-colOS;hi não deve ser levada 
apen<.~s como um<.~ mod<.~, E cu queria relembrar, neste 
instante do pronunciamento de V. Ex•, um fato que, há 
pouco, se passou em Bmstlía e sei que V. Ex~ esteve à 
frente na defesa, que foi a famosa construção da barra
gem na Fazenda de Ãgua Umpa. Barragem que, possi
velmente, destruiria 50 hectares de reserva e com muito 
maior propried<.~de, Senadora Eunice Michiles, mataria 
parte de grande reserva de uma mata ciliar, com uma flo
ra e uma .fauna específica, talvez a única no Planalto 
Central. Sei do trabalho-c da luta de V. Ex• ao lado dos 
estudantes da Universidade de BrasHia e de toda a comu
nidade brasiliense. Razão pela qual, neSte insiante, em 
nome do meu Partido, congrutulamo-nos com o pronun
ciamento de V. Ex• 

A SR• EliNICE MIC'I-IILES- Muito obrigada, Se
nador Hamar franco, acrescentando, inclusive, que faz 
muito bem que nos apercebamos de que a comunidade 
começa, de fato, a participar e formar essa mentalidade 
ecológica. 

O grupo de estudantes que me procurou demonstrou 
uma maturidade, em termos de ecologia que, por sinal, -
me surpreendeu. Achei muito bonito e muito-signifíca.ti
vo que aquele grupo tivesse lutado, até que já fivesse 
conseguido as suas primeiras vitórias. De m:úieif'a-'-qU(i is
so, para nós que temos mentalidade de defesa ecológica, 
foi -muito gratificante. 

Muito obrigada, Senador. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte'? 

A SR~ EUNICE MICHJLES -_Pois não,--Sena-dor Jo
sé Lins, com muito prazer. 

O Sr. Josê Lins- V. Ex' não fala somente em ~eu no
me. Fala, em nome do Partido. Estamos em plena come
moração da Semana do Meio Ambiente. Quero aprovei
tar esta oportunidade, nobre Senadora, para fazer um 
elogio ao Presidente da SEMA, o Dr. Paulo Nogueira 
Neto, que tem sido de uma extl-ãordinái-ia_ dediCàçã"o à 
análise e à busca de soluções para Cstes problemas. Há 
poucos dias, fui procurado por S. S• que estava preocu
pado com o seu trab~lli_o__quc_ vem:sertdo feito, com obje- · 
tividadc e queria, inclusive, colher sugestões. Eu estive 
fora, mas soube que ficOu--acertado um diil no Congresso 
para discussão do assunto depois da exposição-de vái-ios 
conferencistas. Não sei se-essa reUf:tHfo--i'ealizou-se, Sei 
que o trabalho do Dr. Paulo Nogueira Neto merece elo
gio!!; e recoriheCimentõ~ É- t.iiii trabalhO pioneifo, -praÚCa
mentc criado por S. s~ V. Ex~ é ffiuito feliZ qua-n-do 
lembra a defesa do meio ambiente. Agradeço-a por estar 
falando em nome do nosso Partido. 

A SR'' EUNICE l\11CHILES- Muito obrigada pela 
sua observação, e participo com V. Ex~ da admiração 
pelo trabalho que executa _a SEMA. 

DI~JUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãq II) 

Por outro lado, a nossa Fundação tem promovido es
tudos e iniciativas com o mesmo objetivo. Destacamos, 
por ellt:mplo, o programa de trabalho de l9~3, denomi
nado de Colibri por se inspirar no exemplo da referida 
ave que habita em todas as regiões do Brasil, sendo co
mum a todos os ecossistemas regionais, servil)_do_ como 
sílnbolo de unidade e de participação naCional. 

O Pro~rama Colibri - cujtJ íntegra estâ anexada ao 
presente pronunciamento, como parte integrante do 

-mesmo....:... tem por lema a "União e Participação de To
dos" pura o aproveitamento racional dos recursos natu
rais, que é a alternativa viável para o desenvolvimento 
do País. O Programa deseja, portanto, a conjugação dos 
esforços dtJs comunidades e do Governo, tendo como 
exemplo a própria natureza, que necessita da unidade Qa 
flOra e d<.~ fauna e de outros recursos para se manter em 
equilíbrio, de forma duradoura. 

O Pro~rama Colibri vem abrir novas dimensõ_es e pers
pectivas na solução dos problemas ecológicos existentes, 
respeitadas as peculi<.~ridades e necessidades básicas de 
cada região e suas potencialidades. 

Este seria o alicerce dt! tese do aproveitamento das 
condições ecológicas_ regionais corno alternativa de de
senvolvimento e sobrevivência. 

São objetiyos do Colibri, _dentre outros, os seguintes; 
a) Promo_ve_r a formação de uma consciência ecoló

gica no país, tendo a Educação Ecológica como questão 
de _sobrevivência; 

h) Difundir e promover em todos os cursos_existen
tes, com prioridade nas escolas de_l9 e de 29 graus, uma 
nova metodologia de ensino voltada para o aproveita
mento racional dos recursos naturais, de acordo com as 
potencialidades; 

c-) Despertar em todos t1 importância -fundamental 
do equilíbrio e_cológico, através de uma orientação para 
o aproveitamento racional e a preservação dos recursos 
naturais (conservação do solo, da água e de outros recur
sos) como (juestão de sobrevivência. 

Para a aplicação do Programa Colibri faz-se necessária 
a participação do Poder Público, nas esferas federal, es
taduais e municip:.~is, pois se trata de um trabalho inte
grado da comunidade com a parti_cipação de todos! in
clusi\·c do Governo. 

Estamos à vontade para solicitar o apoio do Governo 
FeOCral, unia vez que o Presidente João Figueiredo tem 
desenvolvido _uma açào que demonstra o seu inteçesse 
pelas questões ecológicas. Bastada-lembrar que na sua 
administr<.~çào foi mais qu~ duplicadl:l a área total de Par
ques N<.~cionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológi~ 

-~cas no País. 
Dentro de nossa filosofia de participação e união de 

_todos para a consecução desses nobres objetivos, espera
mos o interesse e o apoio do Senhor Presidente da Re
públic<l bem como dos .Senhores Governadores de Esta
dos, aos quais remeteremos exemplares do Programa Co
fibri. 

Sr. Presidente: 
.Queremos lembrar que a FUNDE promove às 18 ho

ras de hoje, rlo Salão Negro do Senado Federal, uma sin
gela cerimónia que marcará a nossa participação na-Se

_man_a Nacional do MeioAmbiente. Será prestada home
nagem à imprensa, pela sua contribuição valiosa à causa 
da Educação Ecológica. Serão apresentados painéis con
tendo notícias sobre ecologia. Ao mesmo tempo, vamos 
inaugur:.~r uma exposição coletiva de pinturaS, desenhos, 
e. gravun.1s de cunho ecológico, realizada por artistas que 
se propõem uma unidade _com a filosofia educacional da 
nossa fundação. 

Para essa cerimônia temos a honra e o prazer de convi
dar Vossa Exc_elência e os Senhores Senadores, jornaUs
tas, funcionários do Senado Federal e demais pessoas in
teressadas na e_cologia _em nossa terra. 

Sr. Presídente, Srs. Senadores, ao longo desses últimos 
anos temos desenvolvido esforços para mostrar ao País a 
importância económica e social da cultura do_ guaraná, 
planta Õativa da Amazônia, e de forma específica, c;lo 
meu município, Maués, na Região do Médio Amazonas. 
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Esses _esforços, devo registrar, não foram em vão. Te
-nho contado efetivamente com o apoio dos produtores, 
dos técnicos, dos políticos e dO Governo Federal, através 
da determinação do Ministro da Agricultura, Ângelo 
Amau_ry Stabile, que vem criando as condiçõ.es básicas 

-para tornar essa velha aspiração dos agricultores da Rew 
giào Amazónica em realidade. -

Dentro em breve, terei o prazer e a oportunidade de 
anunciar para esta Casa a data do lançamento do Pro
grama Nacional do Guaraná, que irá beneficiar, através 
de crédito e assísténcia técnica, os produtores dOs Esta- -
dos .do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Pará 
e Bahia. E tenho certeza, que os beneficias econômicos e 
sociais, advindos desse importante Programa do Guara
ná, irá em muito melhorar as condições de vida de nos
sos irrriãos agricultores da Região Amazônica. 

Qpero aproveitar, Sr. Presidente, para pedir que seja 
transcrito nos anais desta Casa o artigo publicado pelo 
Correio Braziliense, do dia 29 de maio último (emane

_xo), do economista do IPEA, José Matias Pereira, que 
trata da importância da valorização da cultura do guara
ná na Amazônia. Devo registrar ainda que o Dr. José 
Matias, ex-Secretârio de Produção Rural do meu Esta
do, muito tem contribuído na área técnica, onde, além de 
ter trabalhado por vários anos na Região e ser um pro
fundo conhecedor da realidade Amazónica, vem se dedi
cando a escrever uma série de documentos sobre aquela 
realidade, que são merecedores de nossa atenção e inté
resse. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SR• 
EUNICE MICHIL!S, EM SEU DISCURSO:_ 

AMAZON!A TERÃ CULTURA VALORIZADA 

José Matias Pereira " 
Dentro em breve, deverá tornar-se em realidade um 

velho sonho dos agricultores da Região Amazônica, e de 
forma muito especial dos produtores do Estado do Ama~ 
zonas~ 

Pela primeira vez na história da cultura do Guaraná, 
será orientada uma ação efetiva, através do Governo Fe
de.ral, no sentido de promover facilidades de acesso ao 
crédito rural e assistência técnica para o estímulo e de
senvolvimento da cultura no Brasil. Esse processo será 
deflagrado pelo Ministro da Agricultura, Amaury Stábi
le, nos próximos dias, segundo fontes credenciadas da
quele Ministério, através do lançamento do Programa 
Nacional do Guaraná. 

Segundo essas mesmas fontes, os recursos financeiros 
virão de rubrica específica do Banco do Brasil e serão 
alocados para os Estados do Acre, Rondônia, Mato 
Grosso, Amazonas- e Pará. Esses_ Estados foram selecio
nados_considerando a tradição e experiência no trato da 
mencionada cultura do guaraná. 

Esse evento é resultado da união e da soma dos es
forçQs_<!~ todos - polítícos, técnicos e agricultores -
com vista ao fortalecimento e apoio à cultura, funda
mentada- no fato de que ela vem preencher uma lacuna, 
em termos de opção de cultura perene e rentável aos pro
dutores e agricultores da região amazónica. 

Os dados existentes demonstram que o guaraná repre
sentará a médio pra~o, urn dos itens significativos de 
nossa pauta de exportações, caso o governo federal pro
porcione as condições necessáriaS para apoiá-lo, através 
da consolidação de uma politica de incentivo ao produ
to, criando inclusive um organismo que venha a coorde
nar e acompanhar o desenvolvimento da cultura no Pais. 

Segundo as projeções feitaS, a demanda do guaraná 
para o ano de 1985 indica que Sêrá necessário uma pro
dução de 5.900 toneladas. Para atender tal demanda, in
terna e externa, será necessária uma área de l5.bob hec
tares de plantações de guaranazeiros, aumentando inclu-

(*)-José Matias Pereira é Economista do IPEA, Profo::ssor de Eccnomla 
.... E.\-Secrc.târio de Prodw;ào Rural do Estado do Amazonas, E:\erce a tua]. 
mente o cargo de chefe de gabinete da SAREM. 
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sive a produtividade por hectare para 400 kg. A- área 
plantada no País é de 6.764 hectares, sendo que 0 Ama
zonas possui 4.000 hectares em produçao com uma mé
dia de I 75 kg por hectare. 

Com base na situação atuat, verifica-se que para uma 
demanda interna de 2.050 toneladasfano, produzimos 
em 1982 apenas 930 toneladas aproximaâamente, o que 
representa um déficit de-1.020- toneladas. Deve-se ressal
tar que dessa produção, o Estado do Amazonas partici
pou com cerca de 700 toneladas, ou seja 75% da pro
dução nacionaL 

Se retornarinos no tempo, iremos constatai qu-C-ãlé re
centemente, a exploração comercial do guaranâ era um 
privilégio apenas do município de Maués (AM), que ain
da se apresenta nos nossos dias como o maior produtor 
nacional (50%). Esse priVilégiO hoje começa de formara
cional a ser descentralizado para outros Estados, em 
condições favorâVds -para o seu cultivo ... 

A necessidade de estender e racionalizar esse tipo de 
cultura deve merecer o apoio de todos, especialmente go
vernos estaduais da região Amazônica, pela necessidade 
que existe de melhorar a qualidade genética, das lavou
ras existentes na área, proporcionando o aumento da 
produção com vista às perspectivas do mercado interno e 
externo como é o caso do Japão e dos Estados Unidos, e 
em última instância fixando o homerri no campo, melho
rando sua qualidade de vida através do aumento e distri
buição da renda, advinda desse tipo de exploração agrí
cula. 

E preclso-aínda registrai" ã ímprirtãflda ·que assUme a 
participação da pesquisa, especialmente atraves de 
EMBRAPA, para a obtenção de sucesso no desen_volvi
mento da cultura do guaraná. 

O guaranazeiro é uma planta alógama, que devido a 
sua forma de multiplicação sexuada, apresenta uma 
grande diversidade genética. Essa variabilidade genética 
tende a facilitar a seleçã.o das espécies superiores, através 
da reprodução agâmica:--

A pesquisa de seleção e melhoramento que vem sendo 
desenvolvida pela UEPAE de Manaus, desde 1977, de
monstra que é possível e viável a produção de mudas de 
maneira assexuada, pelo método de canalizamento de es
tacas com uso de fitormônio. Este método Vem ·dando re
sultados positivos, especialmente os tipos herbáceos e se
milê:nhosos. Essas plantas, aqui se apresenta o fato r mais 
significativo da pesquTsã, iniCiam sua produçãO a partir 
do décimo quarto mês comparado ao processo de propa
gação sexuada, só ocorre o início da produção depois do 
terceiro ano de plantio.----
~ necessário reconhecer o empenho e o esforço que 

vem sendo feito pela senadora Eunice Michiles (PDS
AM) em favor da cultura: do guaranã, e que vem tendo 
excelente receptiVidade por parte do dinâmico e dicierite 
Ministro da Agricultura Amaury Stãbile. 

Vamos aguardar portanto, o sinal de partida a ser 
dado pelo Ministro Stábile, da Agricultura, para o início 
desse importante Programa do guaraná que, temos certe
za, irá representar uma nova- ã.lternativa económica e so~ 
cial para os nossos sofridos produtores da Região Ama
zônica~ 

FUNDAÇÃO UNIÃO NACIONÀCEM DEFESADA 
ECOLOGIA 

PLANEJAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES 
FUNDE- ANO 1983 

Introdução: 

A Fundação União Nacional em Defesa da Ecologia 
- FUNDE - num esforço' conjunto_ para melhor al
cançar os Qbjetivos previstos em seus estatutos, em desti
nando sua atenção primeira, ao artigo l"' (letra K) que 
trata prioritariamente da Educação Ecológica. 

Esta tem por objetivo alcançar um desenvolvim_ento 
harmonioso, uma maior promoção e mais ampla valori
zação do homem, assegurando-lhe plenas condições de 
sobrevivência, em seu meio ambiente, possibilitando as
sim, um real aproveitamento das gotencialidades regia-
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nais, lõcais e dos- reCurSos naturais. Dentro dessa filoso
fia, a Entidade se propõe a colaborar com organismos 
nacíonãis e internacionais, tanto, que na "IV Semana 
Nacional em Defesa da Ecologia", em setembro de 1981, 
foram à FAO- Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação, juntamente com o nosso Mi
nistério da Agricultura, homenageados, e a mesma cita

-da em Projeto de lei, apresentado no Senado Federal, 
pela Presidente da FUNDE- Senadora Eunice Michi
le~. em razão de objetivos comuns, além da criação, pela 
FAO, da. "Década da Preservação dos Recursos Hídri
cos e Conservação do Solo". Objetivos esses a serem al
cançados conforme justificativa do projeto citado._ "não 
s-omente através de pesquisa da tecnologia e da ciência, 
mas principalmente através de uma severa Educação 
Ecológica da Humanidade". 

A FUNDE considera vital que uma alternativa viável 
para o desenvolyimento at!Jal, deva ser traçada, através de 
um aproveitamento raciànal dos recursos naturais. 

As diretrizes básicas d&. "Educação EcolóSiCã"'· -a-se--
rem lançadas, seguirão as bases ditadas pelo Projeto 
"Colibri", de âmbito nacional. Tendo como lema~ "U
nião e a Participação de Todos", para melhor atingir os 
objetivos comuns! sendo necessário uma conjugação dos 
esforços das comunidades, e do Governo, tendo como 
exemplo a própria natureza, que necessita da unidade, 
da flora e da faunã, e outros recursos para manterem· se 
em equilíbrio de forma duradoura. 

O projeto de atuação nacional, que recebe o nome de 
Colibri, faz uma analogia a referida ave que habita em 
todas regiões do País, sendo comum a todos ecossiste
mas regionais, servind_o como símbolo de unidade_ e de 
participação naciOnal. 

Sendo o Brasil um País de dimensões continentais, po
demos afirmar, que se trata de um Estado verdadeira
mente ecológico. 

Cada região possui suas caracterfsticas próprias e pe
culiaridades, semelhanças e contrastes, fazendo-se pre
sente uma varíedade de clima e de culturas. O homem do 
Nordeste é diferente em comportamento do homem do 
Sul. 

A Amazônia se assemelha com o N ardeste, no calor, e 
se -contrasta- pela sua exuberante vegetação e re_cursos 
hídricos. 

O Projeto Colibri vem abrir novas dimensões e pers
pectivas na solução dos problemas ecológicos existentes, 
respeitando as peculiaridades, e necessidades básicas de 
cada região e suas potencialidades. Este seria o alicerce 
da tese do aproveitamento das condições ecológicas re
gionais, como alternativa de desenvolvimento e sobrevi
vência. 

Sendo assim não se justificaria como meta prioritária, 
o plantio de árvores e irrigação fl-a Amazônia e Sim, o 
aproveitamento racional das florestas e recursos hídri
cos, paralelamente ao aproveitamento dos demais recur
sos nacionais. Já no Nordeste, se faz presente a preocu
pação com o renorestamento e irrigação controlada do 
solo ao lado da produção de proteínas vegetais e ani
mais. Animais nativos e exóticos mais adaptáveiS- de 
acordo com as necessidades e potencialidades locais. 

O Projeto .Colibri surge Como padrão metodológico e 
exemplo de unidade. Mesmo assim, cada região adotaria 
uma nomenclatura em seus sub-projetos, ou projetas re
gionais, ·de acordo com suas potencialidades e necessida
des. 

Poderão ser aproveitados ~ovimentos de associações 
ecológicas já existentes, desde que estes estejam em har
monia com a filosofia que norteia o Projeto Co_libri. 

Na região Centro-OeSte tendo como sede nacional 
Brasília, e sub-sedes Mato Grosso e Mato_ Grosso do 
Sul, poderâ ser denominado ... Projeto Lobo Guará", ani
mais típicos da região, outrora em abundância, hoje em 
extinção, alertando com isso a defesa da espécie. 

Na eco-região Sul, em São Paulo e no Paraná, o sob
projeto poderá ser denominado_ ••Projeto Gralha Azul", 
ave responsável pela preservação dos pinheirais- para
naenses. 
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Na regiàci Norte, coin sede no AmazonaS, pelo seu po
tencial hídrico, o sub-projeto teria a denominação de 
uma espécie de animal em extinção, de preferência repre
sentante da fauna ictiológica. Os critérios -de escolha do 
animal, poderiam ser feitos utilizando-se ricas lendas, 
popularidade, simpatia, ou mesmo pela preferência na 
alimentação como necessidade básica. Sugere-se por 
exemplo: Jaraquí, Tambaquí, Peixe Boi e outras, vindo 
assim fortalecer a preocupação motivadora na preser
vaçãO dessas espécies ou aproveitamento racional. 

No Nordeste, em Pernambuco, seguiria-se a meSma 
orientaçãS~, escolhendo:se um dos representantes das 
avoantes~ como por exemplo a. "Asa Branca", lendária 
na região e conhecida através de canções populares. 

Entretanto, São Paulo foi escolhido para participar 
como sub-sede devido a sua importância. Por ter o maior 
índice populacional, crescimento urbano e industrial de
sordenado, necessitando de maior apoio para melhor 
Controle ambiental. A poluição neste estado da fede
ração,já atingiu números que desafiam os limites estabe
lecidos pela Organização Mundial da Saúde. Os nossos 
princípios básicos poderiam assim ser úteis àquelas co
munidades e teriam ampla divulgação. 

Objetivos: 

O Projeto Colibri pretende através da FUNDE: 
a) Promover a formação de uma consciência ecológí· 

ca no País, através deste projeto e sub-projetos, a serem 
implantados, tanto como meta a Educação Ecológica 
como questão de sobrevivência. 

b) Difundir e protriover em todos os cursos existentes, 
com prioridade nas escolas de }I' e 2"' Graus, uma nova 
metodologia de ensino voltada para o aproveitamento 
racional, dos recursos naturais, de acordo com as poten
cialidades regionais ou locais (Educação Ecológica). 

c) Atuar em Brasília, como sede Nacional e nas de
mais regiões citadas como sub-sedes. 

d) Possibilitar junto ao Congresso Nacional, a apro
vação de projetas sugeridos pela FUNDE e apresenta
dos pela sua Presidente Senadora Eunice Mkhiles, tais 
como: 6 que cria Q. "Dia Nacional da Fauna"; e o que 
determina a criação de;. "Sistemas de Coordenação de 
Educação Ecológica" e outros que venham a ser apre
sentadas dentro da filosofia pr,econizada pela FUNDE. 

e) Atingir uma Unidade nacional voltada para a filo
sofia promulgada e defendida, com a participação de to
dos (Governo e Comunidade). 

f) Ôespertar em todos, a importância fundamental do 
equilíbrio ecológico, através de uma orientação para o 
aproveitamento_ racional e a preservação dos recursos 
naturais. (Conservação do solo, da água e outros recur
sos), como questão de sobrevivência. 

Projeto Colibri: 
Para concretizarmos a aplicação desta nova metodolo

gia de Educação Ecológica, faz-se necessário agilizar a 
celebração de convênios das secretarias de Educação e 
demais entidades municipais, estaduais com a FUNDE, 
i qual já mantém convênio com a Fundação EducaCío
nal do Distrito Federal. Os intercâmbios seiiam firma
dos de acordo com a natureza dos projetas, fortalecendo 
o objetivo dos mesmos. 
-No ã_mbito nacíQfla_l a FUNDE, manterá intercâmbio 

com os órgãos do Ministério da Educação e Cultura, Mi
ilistéríõ- da Agricultura, MinistériO do Interior e outros 
que tenham similitude~ com a filosofia da entidade._ inte
grando esforços pira possibilitar maior êxito nos proje
tas, caracterizando-o no sentido de unidade. 

Como foi dito anteriormente, a prioridade atual para 
a aplicação da Educação Ecológica esta voltada para es
colas de i"' e 2~' Graus. Partindo desse principio, faz-se 
necessária a- ciüiÇão de uma Coordenação de Educação 
EcológiCa, e~ cada escola participante do Convênio, 
tendo como coordenador um dos professores das ma~ 
térias afins (Ciências, Práticas Integradas do Lar, ~ráti
cas Agrícolas, História, Geografia, Educação FíSica, Ar
tes, Moral e Civismo etc), cuja tarefa serã de elaborar, 
planejar objetivos a serem cumpridos, sob orientação da 
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FUNDE. Tal orientaçào se estenderia às salas de aula, a 
trabalhos práticos no· campo, ·éScola e na comunidade. A 
"Educação Ecológlca'' nestas escolas não figurará comO 
matéria curricular e sim conto uma metodologia de ensi~ 
no. 

A coordenação de Educação Ecológica,_ através do 
professor coordenador, atuarâ junto aos demais profes~ 
sares das matêrias afins, com intuitO de conseguir o 
inter-relacionamento das mesmas, buscando a unidade 
global neeessária, paia a implantação da nova metodolo
gia, ou seja, adaptada do conteúdo programático da ma
téria alim, a ser-realizado através da nova filosofia que 
busca em unidade, a ess_êncla do que se deseja atingir ou 
seja, 1:\."Cortsciêhcia Ecológica", que permita-aos edu
candos uma aprendizagem CaP:iz-de -reillzar o aproveita
mento racional e a preservação dos reCursos natu.tais 
(desenvolvimento em harmonia com a natureza) e for
mação de participação conluniiátia e valorização nacio
nal. 

A FUNDE defende esse princípio por entender que cons
ciência ecológ"ica é uma queStãO de sobrevivência. 

A coordenação servirâ de elementos de integração e 
motivação entre professor, aluno, comunidade e FUN
DE, podendo partícipa:r ein~ ativldades lig-adas ao sob
projeto ern apoio e orientaçãO corn--Outici"s-Oi'gãos e -enti

dades. 

O professor coorderiador terá um maior número ·de 
horas aulas vagas, para que se dedique com mais afinco 
em favor da nova metodologia. -

Nas reuniões periódicas da coordenação estará pre
sente um representante da FUNDE, com a finafídade de 
dirigir os trabalhos, fazendo chegar as conclusões meto
dológicas rias -diversas unidadeS: 

Quanto a avallação da nova metodologia, através de 
discussões e análises dOs conteúdO::;-programáticos, serão 
estudados anualmente, em uma comissão de Educação 
Ecológica, em seminãrfo ptOrnOVido pela FUNDE. Nele 
os trabalhos serão concluídos, avaliando_-se o conteúdo 
dos mesmos. Aprovados pela direçào da FUNDE, serã 
publicado como Manual de Educação E.co[ógica e servi
rã para orienÍaçào dos interessados. Tal seminário na
cional móvel realizado em Brasília, Mato Grosso e Ama
zonas, na ''Semana Nacional em Defesa da Ecologia;,, 
realizada anualmente ein setembro, onde serão orienta
dos os participan-tes: médicos e mini-produtores, eStu
dantes, professores, técnicos das áreas dos projetes, re
presentantes da comunidade e outros. 

A coordenação da Educação Ecológica que -inicial
mente funcionará em escolas na sede, e em sub-sede, 
contará com a participação e apoio das Associações dos 
"Clubes dos Jovens nas escolas cm Defesa da Ecologia". 
Filiados à FUNDi:. ·e o-rientados dirdamente pela coor
denação da Educação Ecológica. 

Os objetívos i atuações serão definidos por estatutos 
baseados na fL[osofia da eiltidadi. ---

A finalidade seria reunir éstiidallt6s ·para motivá-los 
quanto ao interesse sobre a Ecoiogiã--no sentido de Edu
cação para a sobrevivê"i'iciã. Enfim-irtCf:õtívá-los também 
à formação de uma consciência ecológica. 

Integrá-los à coordenação da Educação Ecológia para 
melhor entendimento e participação na metodologia de 
cunho ecológico. 

No. "Clube_dos Jovens" o trabalho seria desenvolvido 
no sentido de unidade nas escolas e participação c.omuni
tária, motivando~os ao associativismo e cooperativismo. 

As atividades dos participantes do __ "Clubt: dos_ Jo
vens" seriam definidos como trabalho orientado e lazer 
orientado, havendo uma melhor integração e aceitação 
da programação da escola. Orientados pela coorde
nação, c:om a supervisão da FUNDE, o lema seria;;-"U
ma questão de sobrevivência". (Plante_, Crie, Cuide, Pre
pare e Conserve Racíonalmente os Alimentos). 

Além da formci.ç-âo para conservação do solo e outros 
recursos naturais, ensinar-se-ia, a organização da horta 
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educativa, a criação de animais e outras atividades corre
latas (Projetes Globais), de acordo com as potencialida
des lÕcaíS; cuidar da representação da flora e da fauna, 
do Parque Ecológico Pedagógico, jardins regionais, ani~ 
mais regionais etc. Bem como a elaboração de trabalhos 
escritos, leituras, deserlhos e pinturas. 

Realizar o lazer orientado pela participação em ativi
dades recreativas, artísticas e desportivas, dentro dos ob
jetivos ecológico, é uma meta que não pode estar ausente 
neste trabalho. 

Treinamerito orientado para a competição na li Corri
da Nacional de Educação Ecológica. Participação em 
peças, o-rientandO à prátlcil cte artes .cêllica:-musicais e 
outras-ãtf\!idàdes culturais, sempre visando a uma maior 
compreenção da Educação Ecológica. 

Q "Clube dos Jovens" atl,!arã em atividades externas 
em zonas urbanas e rurãiS, com prioridades às áreas mais 
carentes, em apoio e orientação aos mini-produtores, po
dendo contar com a participação de outros grupos que 
tenham a mesma similitude de atuação. Visando desper
tar a todos para a importândade sua colaboração e par
ticipação, para o desenvolvimento das comunidades re-
g.ionais. Pã.rticíparã ainda "Clube dos Jovens" em excur~ 
sões turística_s_ (!ducativas _coordenadas pelo projeto. "E
cõtur". 

O "Clube dosJovens em Defesa da Ecologia nas Esco~ 
las", através da coordenação da Educação Ecológica da 
FUNDE, manterá intercâmbio çom. "os Clubes em. De
fesa da Ecologia nas comunidades'',_ nos clubes de ser
viços e associações de classes etc, fortalecendo assim a 
necessidade de parti.cipação de todos, para melhor atin
gir os objetivos. 

As atividclldes dos clubes em defesa da Ecologia nas co
mu~idades, _clubes_ de_serviço.s e.: assÇiciações de classes, 
segUiriam o mesmo lema, ou seja: 

Plante, crie, cuide, pre"pare, conserve-alimentos, além 
da atuação paralela de motivação e formação de conser
vãção de solo, á_gua e outros recursos naturais. 

Nestas atividades, participarão órgãos ou entidades 
governamentais. 

De acordo com as necessidades locais e potencialida
des,- forma-sf:~iam hortas cOmlmitãrias, pomares comu
nit_áríos, além de plantio -de árvores nativas regionais e 
outras que fossem atrativas, e servissem de abrigo para a 
fauna regional de preferência pássaros. 

Promoções: 
Para uma maior motivação visando atingir melhor os 

objetivos propostos de acordo _com o intem "P' do seu 
estatuto, a entidade programa e realiza. anualmente pro
moções sócio-culturais, sendo estas divulgadas por todos 
as meios de comunicação. Para este ano de 1983, são as 
seguintes as pi'omoções: 

Semana Nacional do Meio Ambiente: 
----Será-comemorado de 7 a 15 de junho, iriiciando dia 7, 

terça-feira, às 18:00 honls, no Salão Negro do Senado 
Fed~ral. Tema da se!Jlana~ Ecologia na Imprensa e nas 
Artes. 

VI Semana Nacional em Defessa da Ecologia: 
17 a 19 Pantanal. 
20 e 21 Ama~onas. 

22 a 25 em Brasília conl a i • Comemoração do Dia 
!'Jii.Cfanal da Fauna, 22 de setembro, por força do projeto 
de lei motivado Pt!la FUNDE, e apresentado pela sua 

.. PJ;:esidente Senadora Eunice Michiles. 

Consta das comemorações da "Semana Nacional em 
-~-DeTeSa da Ecologia", o segundo semlnário móvel que Se 

realizará, em Cªmpo Grande, Cuíabá, Manaus, termi
nando em Brasília, sob o tema."Educação Ecológica 
como uma questão de sobrevivência". 

II Corrida Nacional em Defesa da Ecologia: 
Será realizada em todas as.. ~co~regiões do_ País, nas 

--s~b-~se_des do Amazonas, PernambucO, Jylalo- Çi_r~so, 
Mato Grosso do Sul, São -Paulo, Paraná, encerrando-se 
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na sede nacional em Brasília no dia 25 de setembro onde 
concorrerão Os campeões regionais. O campeão Nacio
nal de Educação Ecológica, terá como prêmio, uma via
gem de ida e _voJta ao Amazonas, para conhecer a Ecolo
gia daquela região. 

I Competi~o de Tênis de Mesa Ecológico: 
Participação iinernacional dos pafses amazónicos. A 

FUNDE desejando iniciar suas atividades de intercâm
bio cultural, e da promoção e cooperação entre governos 
internacionais se propõe a organfzar este torneio com os 
países amazôntcos pertencentes ao mesmo ecossistema, 
onde a similitude de clima e aspectos naturais represen
tam a unidade. 

Comemoração do Dia Mllndial da Alimentação: 
Dia 16 de outubro 
_Pomlngo - Parque Ecológico Pedagógico - Dom 

Orione- FúNDE- 10:00 horas. 

Exposição e feira de produtos hortigranjeiros, almoço 
típico em conjunto com a COBAL, exposição de traba
lhos manuais, de pessoas carentes. 

Projetos: 
De acordo com o item H, do artigo !»dos estatutos, a 

FUNDE se propõe a participar e apoiar projetas educa
tivos ou desenvolvimentistas duradouros, que conserve a 
integridade do meio ambiente motivando a utilização ra
cional dos bet1s naturais. 

Em função desse item a FUNDE, planejou e pretende 
realizar entre .. os. seguintes projetO.$_ "Ecotur" ~;o, "Convi
ver'' ambos de natureza social e educativa, visando moti
var a comunidade com a participação do Clube dos Jo
vens em Defesa da Ecologia, através de trabalhos de in
teresse comunitário. 

P_rojetos Produtivos com orientação e Apoio: 

A FUNDE para atender as conclusões do i"' Semi
nário Nacional Móvel realizado em Brasilia e em Ma
naus, pretende atuar em projetes desta natureza, em con
junto Com -órgãos do Governo, que tenham similitude de 
açã.o, como certas áreas do Ministério da AgricuHur-a, 
coll!o ~emplo os programas especiais etc. 

De acordo com a conclusão do I Seminário da FUN
DE atuaria conjuntamente,_como questão desobrevívên
cia em áreas carentes da região Norte, no Amazonas, 
onde os projetas dariam um apoio àquelas comunidades 
das regiões Ribeirinhas e outras. no Nordeste de Pernam
buco, os projetas seriam de início com a Universidade 
Rural de Pernambuco, onde preliminarmente já foram 
mantidos contatos, e no Centro~Oeste nas regiões das 
margens do Paranoá e do vale do Rio Descoberto onde a 
FUNDE implatará sua sede rural para melhor, atingir os 
objetivos de apoio e orientação, a miniprodutores, insta
lados próximo a bacia do Rio Descoberto. A orientação 
seria de inicio, a não poluição dos recursos hídricos lo
cais, preserva-ção da mata ciliar, produção racional e 
conservação de ·alimentos como questão de sobrevivên
cia. 

Esses projetes em conjunto com outros órgãos do Go
verno, não iriam onerar o orçamento governamental 
uma vez que seriam utiHzadas dotações já Previstas em 
orÇamentOs-"apfovados. 

Por fim, a Fundação deseja e espera fazer a indiCação 
dos membros do seu Conselho de Representantes (artigo 
l 9 e 8"' dos estatutos) e, para isso, contatos já foram man
tidos com áreas que possam contribuir para o fortaleci
mentgda FUNDE, tanto em setores do Governo quanto 
da comunidade. 

E de se_destacar, alnda, a participação da entidade em 
pesquisas junto a diversos órgãos, com a presença de téc
nícos interessados, de várias regiões. Para 1983, as prio~ 
ridades_ eleitas são Amazônia, o Nordeste e as regiões 

--mais carentes do País. Para tanto entendimentos com o 
CNPQ estão sendo mantidos. 
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Com esses objetivos e projetas, espera a F'~NnE-dã-r 
continuidade a seu progr<rmiC de trabalho, de forma a 
contribuir ativamente para o processo de desenvolvi
mento nacional, sob a inspiração _do princípio básico de 
que a Educação Ecológica é uma questão de_Sobrevívên-
cia. 

Brasília, maiO de 1983. 
De acordo: 
Eunice Michiles, Presidente -Silvio Beltrão Brecken

feld, Superintendente. 
Conselho Superior: 
Vida! da Fontoura - Antônio H.P. de Oliveira Jr. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- ConcedO a 
palavr<l ao nobre Senador José Uns, para uma comuni
cação inadiável. 

O SR. JOSt UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedoa 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por cessão do 
Senador Mário Maia. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Se!iladoreS: 

Em primeiro lugar, esperamoS ler, com calma, o decre
to anunciado pelo Senador líder, José Lins, para 
debatê-lo e analisá-lo. 

Parece-me, à primeira· vista, que é matéria realmente 
da maior importância. Quando o Governo afirmava on
tem que tinha de ser 130%, não podia ser 130%, e afirma 
hoje que pode ser 98. Quando é que o GOV-erno estava 
certo? Nós achamos que deve ser hoje, Mas, na verdade, 
o Governo lançou o pavor, na Nação, dizendo que era 
130 e agora vem a público, reconhecendo que pode ser 
98. 

Que estudos são esses, que técniCos são esses, que tipos 
de trabalho e que tipo de assessoria tem o Ministro, que 
faz com que se estabeleça wna pane nacioilal, dizendo 
que não podia ser uma vírgula a menos de 110%, _e agora, 
com a maior tranqUilidade, anuncia que pode ser 98%? 

Eu não analiso ainda, porque S. Ex• leu e nós não te
mos cópia." Mas, a realidade palpável que ficã é exata
mente esta: o Governo podia dar 98%. Se podia dar 98%, 
por que quis 130%? Parece-nos que é aquela técnica: o ci
dadão está passeando tranqüilamente. De repente, vem a 
polícia e o prende, e o coloca num cubículo e ele lá es.tã 
preso. Aí, inicia-se um movimento de protesto pela pri
são. A polícia pegci uin ·asno, mar cheiroso, e coloca den
tro da cela. AI, a grita é generalizada. Ele pede pelo amor 
de Deus, estabelece-se uma movimentação tremenda 
para tirar o asno. Tirou-se_ o asno. Então, ele já fica satis
feito: "Afinal, eu estou na cadeia, mas não tenho o asno 
junto_comigo". Aqui, o Governo parece-me quejã tinha 
em mente 98%; lançou os 130%, para estabelecer a pane, 
o grito e, agora, então, estabelece um certo movimento 
atê de alívio: Bom, não é 13.0%; é 98%. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. P.EDRO SIMON- Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex• disse muito bem, ou seres~ 
guardou muito bem, quando di~se ,que analisaria melhor 
o decreto. O Ministro do ]ntei-lor havia dito que eSpera~ 
va encontrar condições para que não fosse aplicada a le~ 
gislação, sem uma modifiC:ição, no sentido de proteger o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ... 

O SR. PED~O SIMON- O Fundo de Gararitia o ii o 
Fundo Monetãri-o Internacional? 

O Sr. José Lins- V. Ex• está brincando com um 
problema muito sério. 

O SR. PED~O SIMON- Não! O problema sério é o 
Fundo Monetário Internacional, que está exig"índó Uma 

·série de medidas. 
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U Sr. José Lins- V. Ex• não considera sério o_ Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, por ser dos operários 
bra..'iileiros? · 

O SR. PEDRO SIMON- Também, também é séríõ. 

O Sr. José Lins- V. Ex•está dando mais valor ao ou
tro. 

O SR. PEDRO SIMON- Não. Apenas que o Fundo 
de-Garantia nós podemos movimentar. 

à Sr. José- Lins - Para V. Ex• troca o Valor ... 

O SR. PEDRO SIMON- Só que o Fundo de Garan~ 
tia nós podemos movimentar e agir, segundo a nossa 
vontade. Agora, o Fundo Monetário Internacional de
termina, e as determinações estão aí. 

O Sr.José Lins- Mas acho que V. Ex• foi inteligente, 
foi precavido, quando disse que iria examinar melhor o 
documento._ 

_ O SR. PED~O SIMON - t: evidente. 

O Sr. JoséLins- V. Ex~. certamente, não deve terno~ 
tado, quando eu li que o decreto faz referência a apli
cações rentáveis do banco. Neste caso, abre-se mais ain
da uma porta que já atualmente existe. E ti acredito que, 
se o banco aj)lfCar Partis dos recursos em atiVidades mais' 
rcntâveis, poderá cobrir otitras diferenças. -- · 

O SR. PEDRO -SIMON- Por que essa portã eStava 
fechada a semana passada? 

O Sr. José Lins- A lei, ê problema de lei. Vem aí um 
decreto exatamente para isso. 

O SR. PED~O SIMON - Por que que esse decreto, 
abrindo a porta, não abriu a semana passada, teve que 
-abrir agora? 

O Sr. José Lins- V. Ex• acha que os fatos podem 
ocorrer antes de ter acontecido? 

O SR. PEDRO SIMON -Não. Acho que é um ab
surdo o que o Governo está fazendo para baixar· esse de

-creio aiOrã: Erà um estudo- que ele põderla ter ~feito-an-
tes. - -· - · 

O Sr. José Lins- Pela teoria de V. Ex• ninguém deve 
fazer mais nada. Os fatos já deviam ter acontecido. 

O SR. PEDRO SIMON - Não. Pelo contrário. De 
Congresso não precisa. Porque não precisou do Con
gresso, qüando ele baixou os 130, não precisou do Con
gresso quando baixou para 98. 

~ O Sr. José Lins- Ao_ ~ontrário, nobre S_enadort_a_lei 
prevê exatamente a maneira como deve ser. corrigida, e
esSa lei paSsou no Congresso~ Existe uma legislação 
sobre isso, Existe um decreto. 

O SR. PEDRO SIMON - Então, vamos discutir 
amanhã. 

O Sr. J oào Lobo - V. Ex• me permite? Senador Pedro 
Simon, não queria perder esta oportunidade, e serei bre
ve. Acho que essa noticia é muito alvissareira para todos 
n6s, porque parece que o G6verno estâ tentando mudar 
o enfoque, O Governo, quarido estava convencido de 
que o reajuste teiiã que ser de 130%, estava apenas visan
do o lado Ccon-ômico", e, ao baixar para 98% neste seu de-

-creto, o Governo estâ então reconhecendo que o proble
ma social é inuito mais im-portante, é muito mais sério do 
que a coisa económica. Então, tudo isto é muito alvissa~ 
reiro para a Nação brasileira. 

O SR. PEDRO SIMON - Afirmativa muito impor
tante, esta de V. Ex•, porque dfz-que a primeira decisão 
do Governo era sob enfoque econômico, esquecendO o 
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enfoque social. Realmente, acho que os assessores do 
Ministro que deram aquele primeiro enfoque, a esta altu
ra, devem estar demitidos, ou pedindo demissão. 

()Sr. José Lins- Senador Pedro Simon, trata-se, não 
de um decreto, mas apenas de uma proposta do Ministro 
Andreazza. 

O SR. PED~O SIMON- Continuo, Sr. Presidente: 
Os brasileiros seguem assistindo ao desfile permanente 

das personalidades governamentais, ligadas à área da ad
ministração-da economia e das finanças, em suas viagens 
pelos quatro cantos dos mercados internacionais do di· 
nheiro. 

É prova de uma insistência com a fracassada política 
do endividamento externo e sua tão natural quanto con
-denável conseqUência do prevalecimento das expor
tações sobre tudo o mais, neste País. 

Poderíamos dizer que são atas nada inteligentes, se 
não soubéssemos que eles atestam - isto sim - a per~ 
manência da sujeição governamental ao colonialismo 
que, sob nova formulação política e sob a égide da trila
teral, efetívilrriente gOverna o Governo brasileiro. 

Os problemas humanos, que degradam nosso relacio
namento iilterno, claramente não estão colocados com a 
prioridade indispensãve(, como seria dever do governo e 
direito da população. 

O malogro mais do que evidente dessa política 
económico-financeira está hoje na consciência da Nação. 
Não-há brasileiro que não saiba do seu fracasso. Só mes
mo aqueles ligados a ela por interesses ínconfessáveis de 
associação, podem dizer que não sofrem seus resultados 
sociais catastróficos. A Nação real foi e é vitimada pelo 
"exportar é o que importa!", slogan e retrato dos proce
dimentos ditos revolucionários, que jâ ultrapassaram os 
19 anos de idade. 

Nestes J9 anos, só uma conclusão é possível - a 
Nação empobreceu. Os brasileiros empobreceram. 

No entanto, ~om uma c;Iesfaçatez que chegaria às fron
teiras do ridículo, se não fossem perniciosamente provo~ 
cativas, o Ministro da Fazenda diz de público que as difi
culdades sofridas por todos são frutos da imaginação, 
que empresários e jornalistas cultivam. 

Depois, acrescenta no rol de seu descomprometimento 
com a verdade_enfrentada pela Nação, que a taxa dos ju
ros, no Brasil deles, não é alta, pois nesse vesgo entendi
mento ministerial apenas 15% do nosso complexo produ
tivo opera junto aos bancos, pagando juros do "segmen-
to liv're". -

A taxa média de juros, alegada pelo Ministro da Fa
zenda é outra de suas tiradas irreais, no que se mostra ex~ 
celente aluno do planejador que não planeja. 

O descomprometimento das autoridades governamen
tais na área econômico~financeira, com a verdade senti
da por todos nós, brasileiros, que sofremos a crise por 
eles gerada, é, aliás, a marca irretocável das iniciativas 
com que de~radam, inJernamente, ao sabor dos compro
~etimentos externos, nossa q_~alidade de vida. 

Vangloria-se o Presidente da República de ter devolvi
dp ao povo brasileiro a democracia que reclamávamos. 

Seus incensadores batem palmas a essa meia-verdade. 
Pessoas e instituições menos avisadas, demonstram uma 
satisfação em tudo descabida. 

o que fizeram foí mexer no político e, assim mesmo, 
sem ir-ao âmago das questões que lhe são inerentes. A di
tadura econômico~financeira foi -preserVada, tal como 
preceituaram os mandamentos da trilateral. 

Deram ao povo alguns anéis, para salvarem as garras 
aduncas que continuaram cravadas na parte mais sensí
vel do organismo nacional: a produção. 

A exploração anti-social generalizada prossegue, 
como prosseguem, ém termos de agravamento, seus efei-
tos. -

O decantado juramento presidencial não se cumpriu 
nem se cumprirá e·iiqu:into nãõ houver coragem e since
ridade para democratizar a economia, multiplicando 
nossas fOrças produtivas para o atendimento prioritário 
do_ mercado interno. 
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Aí estã, como prova -provada da nãoKdemocratização, 
o descaso com que o governo trata o câncer social do de
semprego. 

A amostragem dessa insensibilidade, que se confunde 
com o propositado empenho da provocação social, estã 
nas iniciativas anêmicas, se comparadas com o vulto das 
injustiças cOntidas na gravídade da hora presente. 

O festival dos gastos púb!ícos, bancados com recursos 
externos facilitados pelas transnacionais, servem à conti
nuidade do mando colonialista sobre a vontade nacio
nal. 

Não foi-a-irida encerrado, senão por palavras, que não 
assentam seus significados na verdade absoiuta dos fa
tos. 

Hã abundantes dados confiáveis, oficiais e não
oficiaiS-, delnonstrando que o desemprego avança sobre a 
Nação e pode destruí-la, destruindo seu potencial huma
no atual e futuro, 

Não há apenas milhares e milhares de trabalhadores 
sem trabalho. Outros tarúos, trabalhadores em poten
cial, todos os anos chegam ao mercado e encontram suas 
portas fechadas. 

Essa ii desumanidade do tal de ''modelo económico" 
vigente. 

Um modelo próprio para traduzir o fracasso dos re
sultados. 

Quero, neste passo das observações que faço, falar po
liticamente desta momentosa e prevalente questão do de
semprego, onde se aloja, também, outro aspecto não me
nos grave da inju.Stíç8. social imperante: o subemprego, 

Está visto que o Governo, póYincã.pacidade e por pro
vocação, ou por ambos os motivos, não se sensibiliza 
com a presente situação de crise no setor do emprego, 

Então, cabe à soCiedade bUscar soluçOes Prontas~ an
tes do mal alcançar um estágio de tal monta, que coloque 
fora de nossas possibilícfadeS se-U lúcido e ordeiro enfren
tame:nto. 

A maneira de fazê-lo, sem sombra de dúvidas, é exer
cer pressões politicas sobre os detentores do poder, para 
deles exigir iniciativas, racionalmente humanizadas, que 
promovam a imediata articulação da nossa caPacidade 
produtiva com a capacidade aquisitiva do mercado inter
no. 

Quando alertá vamos o Governo e a Nação para as 
perspectivas ruinosas do ... modelo" imposto, nào raro as 
autoridades e seus apanigUados disseram-nos .. catasÚó
ficos" em nossas observações. 

A catástrofe ai estâ~ Não nas nossas palavras. Nem em 
decorrência delas. 

A catástrofe, hoje, Chega a ser Jiitradu-zivel ein pala
vras e seu tropel é o resultado da cavalgada siriistra dos 
interesses externos, marginalizando os nossos. 

O Crime da concentração da renda gêrada pelos es
forços comuns, nas poucaS mãos dos privilegiados, fos
sem eles áuliC:os do- "Ststema" ou seus patrões, que de 
fora do País tudo determinavam, esse crime ê, ainda ho
je, o centro irradiador das injustiças sociais qúe nos trou
xeram ao presente das crises e, não vencida a causa, seus 
efeitos projetam-se sobr-e- O futuro, corttprometendo em 
çl.efinitivO os destinos da riacionalidade, 

É este o Brasil que temos o dever de repensar politica
mente, para o equacionamento daS questões fundamen
tais, como o desemprego e o subempregq, por exemplo. 

A. luta dos desempregados nào pode ser a luta dos de
sesperados, apesar do justo desespero que os domina. 

A mobilização ínterna desse arrijJ[Q segmento popula
cional, antes economicamente ativo, ê - reconhecemos 
- muito difícil. - - - -------

Cabe aos sindfcatos, aos trabalhadores empregados, 
portanto, fazer.em as pressões indispensáveis. Só assim 
acordaremos o governo da letargia fingida e do desinte
resse programado. Ê como mascaram a ação proposita~ 
da que objetiva desorganizar o trabalho nacional; para 
que o capitalismo selvagem não perca, nunca condições 
de explorá-to. Esse tem sido _o_ procedimento governa
mental há praticamente duas déCadas. 

O caso pensado do Governo é a provocação aos'trabá~ 
1hadores para [evá-!os a uma escalada de violências e, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dessa maneira, responder-lhes com uma escalada de re
pressão. 
- _Seu propósito é a manutenção dos privilégios gozados 
~o.si~tema por todos quantos o integram, dentro e fora 
do Pafs. 

Desde 64, o Brasil abriu mão de uma poHtica de desenR 
volvimeato, em favor de um modelo de crescimento, 
conformado, na sua floldez, aos interesses externos, de 
nítidas finalid~des colonizadoras. 

Em 1964, para cada dólar qúe exportávamos, tinha
mos 8 de retorno. A esta relação de l para 8 correspOn
dia uma dívida externa de 3 bilhões de dólares. 

Presentemente, a relação de troca é de I para 2 e a 
dívida no Exterior já passa dos- ÍOO bilhões de dólares. 

. Como prova de fracasso de um dispositivo, não vejo 
çomo ser mais isento _pa análise, nem mais claro na con
clusão. 

A crise preiente não vejo do nada, nem apareceu em 
c~a de uma hora para outra. 

É certo que há, agregados aos motivos internos, fato
res externos de considerável influência. 

Esses mesmos, porém se têm hoje a força que têm, de
corre da e?Lcessiva abertura da produção brasileira ao ex R 
terior e sua subordinação- o Governo dá o exemplo
às grandes empresas e buncos com suas matrizes fora de 
nossas fronteiras. _ 

No erit<i.rito, -é de lembrar que ps mesmos dirigentes 
atuais, menos de uma década atrâs, cantavam em prosa e 
verso "seus poderes de milagres, dizendo aos brasileiros 
que abrissem os Óthos P!ira o ruundo em crise, enquantO
nós, graças a eles, vivía'~Os nuru "mar-de-rosas". 

Sabem-os cjue o -.. mar-de-fesas" só existia para uns 
poucos. Sua existência, para a maioria, era decorrente de 
manipulações dos índices atestadores daqUeles resulta
dos. 

No entanto, se proclamavam antes o poder de ignorar 
a crise externa, por suas miraculosas políticas, como en
tender agora, que lancem todas as culpas nessa mesma 
crise externa? Antes ela servia, ao contrário, para a de
cantação do tão alegado quanto falso acerto do modelo 
imposto; hoje, ela é as "costas largas" onde erros, omis
sões e- comprometimentos são espertamente descarrega
dos. 

A Nação está numa encruzilhada e os brasileiros can
sados de desculpas. 

A encruzírhada exige decisão que só será tomada se 
toda ~ sociedad~ i~tervier no processo de pressão. Qual
quer alternátiva hâ de partir da fixação de uma política 
de desenvolvimento autônoma e só a sociedade inteira 
terá legitimidade e autoridade para alcançá-la. 

Terá, porém, de se organizar pará adquirír_ o poder 
político de mudar o quadro de injustiças _produzida pelo 
império de objetivos que não são os nacionais. -

Nõs-so objetivo ê a transformação do hOmem brasilei
ro em sujeito desse desenvoivimento. Não será uma tare-
fa fácil nem rápida. - - -

Nas duas últi:ruas décadas, com persistente subordi
nação, sucessivos governos e suas equipes ditaram à 
Nação um cúmulo de injustiças pré-concebidas, agora 
sublimadas na inconseqUência das atitudes administrati
vas. O caráter tecnoburocrático dessas atitudes desprega 

- os valores maiores da nacionalidade, entre o homem e 
sua qualidade de vida presente, até o homem e sua quali
dade de vida futura. 

Nenhuma nação pode existir com dig11-idade, se~ seu 
povo lertt de lutar pela simples sobrevivência, quando o 
ideal civilizado deveria levá-lo a trabalhar no sentido de 
uma qualidade de vida sempre melhor. 
-Na presente quadra da realidade brasileira, porém, 

bem mais do que a metade de sua população deixou de 
ter o direito de aspirar urua qualidade de vida ascencio
naL 

O grande e injusto desafio é ganhar condições para 
tnanter a vida em qualquer nível, atropelada pelas ava
lanches do desemprego, do subemprego, da inflação, do 
custo dos alimentos, das habitações, da educação, dos 

-:-_remédios, dos transportes, dos serviços essenciais, etc., 
em contraposiç~o com os ganhos insuficientes, quando 
existam ganhos. 
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Falando recentemente a empresários reunidos no inte
rior do meu Estado, O operoso e inteligente Presidente da 
Federaçào de Associações Comerciais do Rio Grande do 
Sul, César Rogério Valente, analisando esta probleruáti
ca de crise generalizada, reconheCe que a superação dela 
terá de ser política, a começar pela retomada das prerro
gativas parlqmentares de terem a iniciativa quanto à le
gislação sobre assuntos financeiros. Literalmente, César 
Rogério Valente acrescentou: 

.. Não pode continuar uma simples resolução do 
Banco Centra( a decidir por todo o País, enquanto a 
classe política fico. marginalizada no proCesso deci
sório." 

Importante, também, foi sua colocação quanto ao de
semprego, quando disse que: 

"se a classe trabalhadora está atualmente preocu
pada porque pode perder seus empregos, a cfasse 
empresarial tem igual carga de preocupações~ f3. cer
to que só é forçada a_desempregar, tendo em vista 
que o processo recessivo a está condenando a perder 
as suas empresas, que se tornam economicamente 
inviáveis." 

A verdade, é que o Governo, sacrificando os brasilei
r()s_ por nada, nã?_lem ~amando para impedir que área 
püblica, teoricamente a ele subordinada, contenha-se e 
deixe de inflacionar o mercado interno, como vem fazenR 
do com _seus déficits desarticuladamente acumulados. 

- Não dã para compreender que usando e abusando de 
sua força de _intervir no campo nacional privado da eco

- nomia, o Go-verno, na sua inconseqi.lência doutrinária, 
- seja incapaz de tomar as rédeas de suas próprias empre-

- - sas e Seja o que é- um deslumbrado! -diante do em-
presariad_Q muJtinacional. 

Volto a frisar que a reversão do estágio de enipobreci
mento a que chegamos não é fácil nem rápida. Quanto 
mais demorarmos, porém, em tomar esta decisão, mais 
dífícíl e demorado será. 

A bem dizer, em termos de desenvolvitnento democrã
tíco: o que não reclama ser refeito, por erros de base, 
pede iniciatiVas urgentes p8.ra ser construido, Visando ã 
montagem objetiva de uma estrutura interna, capaz de 
sustentar o empenho nacional de vencer o presente e pro
jetar o futuro. 

Bem pouca coisa se salva do quanto foi feito, à revelia 
dos objetivos de um desenvolviruento auto-sustentado. 

-Teremos, praticamente, de partir do zero. 
~o grande desafio da classe política, começando pelas 

pressões sociais suportadas. Não, o desafio de um parti
do, mas de ~odos os partidos, posto que é apresentado 
por toda a s_ociedade e, não só, Pelo estrato oposicionis
ta. 

Fala-se muito em abertura política e no curso presente 
da sua consolidação. Essa abertura, porêm, não levará a 
nada, democratícamente falando, se_ a economia não for 
derÕocratizada, aberta à participação de quantos a ela 
estão vinculu.dos, em todos os seus patamares, 

Democratiúção, sem que a economia seja inclufda no 
processo de libertação, do início até o final, ê, parafra
seando os lO mandamentos, "usar o Santo Nome em 
vão", 

Daí por que a abertura tão jurada não pode ser acredi~ 
tada, se unicamente política e, ainda mais, nas condições 
em que tais concessões políticas foram dadas. O df:safio, 
portanto, é amplo. 

Na questão do d~semprego, o descaso do governo vai 
acrescentando repercussões sobre a população econorili
camente ativa em geraL ConseqUentemente, é a este seg
mento da sociedade, mais ou menos organizado, que 
cabe pressionar por soluções, inclusive pressões que de
vem ser exercidas sobre o Congress·o. 
- ImpOrtante como a questão do effiprego é aquela refe
rente ao ganho salarial, para ser possível .ã. potenciali
zação do mercado interno e, dessa forma, enfrentar~se a 
espiral sempre ascendente do custo de vida. 

Está no C_ongresso o decreto-lei que reduz esses &a
nhos, atingindo em cheio a ma-is prOfunq.amente alenta
da fração da população dos brasileiros. 
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Quando deveríamos estar pressionando pela recompo
siçüo trimestral dos salários, tal o aumento vertiginoso 
dos índices inOacionári_os, estamoS-nesta crua b_atalha de 
defesa de uma conquista já feita. 

Não pode o trab<:~lhador brasileiro perder agora, como 
antes perdeu, no caso dessa mesma lei. O PMDB fechou 
a questão. Os trabalhadores, organizados e pacificamen
te, devem reclamar de todos os demais partidos um igual 
procedimento político. -- --

E uma pres.c:ão justa e democrática, a qUe nenhum Par
tido poderá fugir, tal a evidência da oportunidade do 
pretendido. 

As forcas sociais, uma vez mobilizadas, ganharão o 
ímpeto que o momento requer. Não pode o governo, do 
meio da sua fartura partic,ular, ditar aos desafortunados 
que paguem os excessos por ele - governo - cometi
dos. 

Os salários são acusados _de inflacionáriOs, quando 
nós sabemos que o déficit público, cujo controle só ao 
governo cabe, está na origem mesmo da inflação. 

Mais do que os salários-, ·os- CuStos financeiros agridem 
e inviabilizam a capõ:lcidade gerenciat dos empresários 
nacionais. 

O Governo, contudo, não se interessa em baixar os ju
ros. Ao contrário, tudo faz por elevá-los, quando dá aos 
papéis que coloca no mercado dinheiro, taxas de alta 
rentabilidade, como meio de que se vale· para rolar- ou 
enrolar'! - uma dívida interna que passou dos 13 tri
lhões de cruzeiros. to rcínado da irresponsabilidade so
cial. 

A soluç_à_o para tanto tem de ser política. Não somente 
da política partidáría, mas da política geral da Nação, 
com vistas ao encaminhamento, via Congresso __ Naci_o_-__ 
na!, das soluções requeridas. 

Qualquer outro caminho e qualquer demora levarão 
ao c.:tos. 

E então, reafirmo o que disse: ao responder as provo
cações presentes com uma escalada de_violéncias, ostra
balhadores desempregados e os ainda empregados esta
rão expondo a Nação a uma escalada de repressão, tão 
desejada pela minoria dominante, que assim, além de 
não perder os dedos, recupera seus anéis ... 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex~? 

O SR. PED~O SIMON - Com muito prazer. 

O Sr. José Lins- Não é por falta de consideração a 
V. Ex~ qut:: deixo de apartear o seu discurso. 

O SR. PEDRO SIMON - Pelo contrário, recebo 
como uma colaboração, pelo tempo que está chegando 
ao final. 

O Sr. José Lins- Não vou intervir, porque sei que o 
tempo de V. Ex~ está se_ esgotando; eu gostaria de apre
ciar, depois. o discurso de V. Ex~ V. Ex' merece a nossa 
melhor atenção. 

O SR. PEDRO SJMON- Muito obrigado, Senador. 
Mas, Sr. Presidente, repare V. Ex• o ilustre Líder Se

nador José Uns traz ao conhecimento da Casa uma ma
téria da maior importâriCia e- de maior significado, que 
diz respeito aos mutuários do BNH. 

A Nação está parada, empresários, trabalh<Jdores, 
quem tem dinheiro na poupança, quem tem emprésti
mos, à espera do quê? Do "pacote" presidencial. 

Ora, Sr. Presidente, esse deve ser o quarto pacot"e, nos 
últimos três anos. E a esta altura dos acontecimentos 
esta Casa aguarda a televisão, o rádio e os jornais para 
tomar conhecimento do pacote. 

Será que isto é caminhar para uma democracia? Será 
que isto é valorizar o Congresso Nacional? Em que país 
do mundo, que tem um mínimo de democracia, o Sr. 
Delfim, reunido com as suas tecnocratas, tomaria as de~ 
cisões no sentido de lanÇar um pacote que vai mudar a 
vida económica da Nação? 

E o Congresso Nacional fica a assistir. E o que i-esta 
ao Congresso Nacional e, a partir de amanhã, subir a 
esta tribuna e analisar, aplaudir, criticar, mas não tem 
uma palavra. 

DIÁRIO D() CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

Sr. Presidente, a esta altura dos acontecimentos, custa
va ao Governo enviar isso ao Congresso Nacional, no 
prazo de 45 dias, para votação, para que o Congresso 
pudesse deliberar sobre essa matéria? Acho que este é o 
maior exemplo da realidade que e.stamos vivendo. 

O SR. PRESID~NTE (MoaCyr -Dalla. Faz soar a 
campainha.) 

O SR. PEDRO SIMON - Encerro, pedindo descul
pas a V, Ex', Sr. Presidente, por ter me alongado no dis~ 
curso e excedido o tempo. 

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

O SR. PRESID~NTE (Mo"acyr Daiia)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte 
discurso.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O desemprego, que tumultuou as duas maiores Capi
tais do Pais, assol;.t, hoje, em maior parte, as populações 
faveladas dos aglomerados urbanos e ninguém ignora 
que a construção civil é o melhor instrumento para com~ 
bater essa perigosa mazela, aproveitando a mào-de~obra 
menos qualificada das cidades. 

A Limam Brasileira da Indústria da Construção di
vulgou, recentemente, um alentado e penetrante estudo 
sobre o papel dessa tndústria na economia nacional, as
segurando, nas condições iniciais: 

"No ano que iniciamos, com as dificuldades já 
c_onh~cidas nos campos económicos, financeiros e 
sociais do País, a IndUstria da Construção Civil 
deve ser considerada instrumento hábil para a dimi
nuição _do elevado nível de desemprego, na _econo~ 
mia brasileira, e melhoria das condições de dinami~ 
zação do mercado externo e consolidação do merca
do interno. No momento, a Indústria da Cons~ 
truçào Civil, ao lado dos demais setores privados e 
que não oneram o Balanço de P!lgamentos, cultiva a 
responsabilidade de desenvolver o País, de modo a 
propiciar~lht:: o crescímt::nto necessário e compatível 
com os seus compromissos internos e, principal~ 

mente, externos." 

Depois de referir-se ao desempenho do setor na déca~ 
da de 60, quando reduziu a capacidade ociosa exist~nte, 
c-ombatendo o desemprego, assinala o- documento que, 
no ínício da década de oitenta, "com a política económi
ca vo]t<td!l_ prioritariamente para o controle das contas 
externas e do processo inflacionário, a economia brasi
leira passou por rara dificuldade, quando em 1981 o PIB 
experimentou uma queda de 1,9%". 

"Apesar disso" - adverte o documento - "o 
abalo das contas externas e os altos índices inflacio
nários continuam a nortear medidas recessivas para 
19S3, sem levar em conta alguns setores estratégi~ 
cos, tais como a construção." 

Aponta-se. no desempenho da construçã_o civil, um 
conjunto de fatores altamente positivos, tais como: 

a) a participaç1io no Produto Interno Uquido do 
Puis, com cifras significutivas, com um percentual de 
participação de 17% em 1980 e 15% no decênio 
1971/1980; 

b) u formaç_ào bruta de capital fixo da economia, com 
uma participação de 55% no decénio 1971/1980; 

c) o encorajamento à constituição de grandes agrega~ 
dos econõmicos nacionais, explicitando: para cada Uni~ 
dade Adicional de Investimentos em ConstJL!.ção, gerou~ 
se, entre 1970 e 1980, o equivalente a seis unidades Adi
cionais de Renda para o País; 

d) é da maior importância a geração, pela construção 
civil, de meios de absorção da mão-de~obra quaHficada e 
semiqualificada, tratando-se· de "empresas intensivas de 
trabulho". 

Estima-se que, indiretamente, segundo dados da "Ma~ 
triz de reluções intersetoriais de 1970, que a Construção, 
naquele ano, foi responsável por 15,64% do emprego to-
1<~1 na Indústria de_ Transformação e Extrativo-Mineral. 
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... Dentre os diversos se[ores da economia- assi
nala o documento- a Construção Civil é_a ati vida~ 
de que menos necessita de recursos mQnetários~ 
financeiros para a geração de um emprego. Em 
1979, para uma 3m9__?~ra de 424 empresas de.cons
trução, eram necessários Cr$ 95,1 mil de Ativo Fixo 
úperaciorlal para a geração de um emprego. Consi
derando empresas de um dos grandes segmentos da 
Indústria de Transformação, tal valor acresce para 
515,7 mil, cerca de cinco vezes maior." 

Essa atividade é constituída de pequenas e médias em
presas em muito maior número, enquanto o setor con
serva alto índice de adaptabilidade às diversas necessida~ 
des cconômkas e sociais do País, mantendo alto poten~ 
cíal exportador, que se define na dinamização do merca
do externo brasileiro. 

Podemos salientar, também, que muitas empresas de 
construç_ão civil brasileiras estão operando no exterior, 
para exibir um elevado know-how, principalmente quan
to às construções de cimento protf:ndido e à técnica das 
fuitdaçües, de edifícios ou de burragens. Somos, no parti~ 
cular, qs grandes fornecedores dos países do terceiro 
mundo, sendo esse o nosso maior vínculo comercial com 
eles. 

De que precisa, para melhorar seu desempenho, a 
construção civil? 

a) desvinculação das taxas de juros internas e externas 
e liberalização dos limites de crédito, dentro dos nossos 
rermis...;;ivos monetários; 

b) eliminação do IOr no financiamento habitacional; 
c) maior dispcrs~o no território nacional dos investi

mentos em obras públicas; 
d) melhoria da relação investimento/custeio, 

eliminando-se os custos improdutivos; 
e) racionalização dos processos_ de contratação de 

obras, com a sua desburocratização; 
f) maior incentivo e apoio instituctonal às expor

tações de serviços de engenharia e consultaria; 
g) intensificação dos progr<imas de treinamento de 

mào-de-obru existentes nas áreas governamentais. 
Tais os principais indicadores da ação governamental 

para utilizar a construção civil na solução, mesmo que 
parcial, do problema do desemprego no País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PronuriCra o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A seleçào, a qualidade, o conteúdo, o preço e a distri
buição do livro didático no País são problemas que, nes
tes últimos anos, adquiriram proporções de surpreen
dente magnitude em virtude do extraordinário volume 
das matrículas nas escolas de I Q e 29 graus. 

Ao crescimento exponencial da população escolar, 
devem~se acrescentar as profundas transformações peda
gógi-cas verificadas em todos os setores vinculados às tec
nologias educacionais, principalmente nos domínios das 
metodologias do ensino, da pesquisa, da estruturação 
dos currículos e da disseminação dos conhecimentos, 

Essa constelação de problemas se traduz, na vida quo~ 
tidiana -das famílias, em despesas cada vez maiores, que 
desequilibram os orçamentos domésticos e impossibili
tam às crianças pobres o acesso às escolas. 

O _contínuo encarecimento dos custos, as freqüentes 
mudanças e alterações introduzidas nos livros didáticos, 
na totalidade das esColas de 1~> e 29 graus, têm gerado on~ 
das de protestos e reclamações dos páis e estudantes, 
cuja precariedade financeira não lhes permite adquirtr os 
livros e o material escolar exigido pelos professores -
cadernOs, lápis, borrachas, mapas, e assim por diante. 

Sobre o assunto, ocupei em diversas oportunidades, a 
tribuna do Senado Federal, tecendo considerações sobre 
as múltiplase dramáticas dificuldades que as famflias, si
tuadas nas faixas d~ até 5 salários mínimos, estão enfren
tando, no sentido de assegurar aos seus filhos a possibili-
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dade de freqüentar as aulas, de estudar- em síntese,. de 
educá-los e prepará-los para as duras lutas pela sobrevi
vência. 

As famílias que conseguem, às custas de inenarrâveis 
sacrifícios, Proporcionar aos filhos condições de fre
qüência e aproveitamento, nas diversas séries escOlares, 
- proporcionando-lhes os materiais de apoio, entre os 
quais os livros são; de fato, os mais indispensáveis, -
considerando-se felizes porque a aprendizagem eficiente, 
a formação educativa e a profissionalfzação dependem, -
fundamentalmente, daquela infraestrutura de apoio di-
dático pedagógico. -

Convém lembrar, para que se posSa avatiar, correta
mente,_ as dimensões· dessa constelação de problemas, 
que, somente nas escolas oficiais de }I' grau estão matri~ 
culados 24 milhões de estudantes, em sua maioria caren
tes_ de recursos. 

Arnda temos, além disso, cerca de 8 milhões de 
crianças sem acesso ao_ensino primário por falta de esco
las. 

Acrescente-se a essa grave deficiência os impactos ne
gativos das perigosas taxas de evasão escolar e de repe
tência além dos custos insuportáveis dos livros didáticos 
e d_o material escolar. 

Foram estes os motivos que m·e levaram a formular 
um veemente apelo à ilustre Ministra da Educação e Cul
tura, Professora Esther de _Figueiredo Ferra-z, 
solicitando-lhe acelerax as indispensáveis providências_ 
em beneficio daqueles milhões de estudantes pobres, em 
pronunciamento formulado a 17 de abril passado, ares
peito da substituição dos -den0mli1adós .. libras descartá
veis" por outros mais bai-afos, dUráveis e padronizados. 

Nessa oportunidade, requeri, também, a incorporação 
ao texto do meu discurso então proferido, de uma 
magnífica crónica de Carlos Drummond de Andrade 
sobre o problema do livro didáticO, e discUrsO-que profe
ri na Câmara dos Deputados referente aO-assunto, em 30 
de abril de 1963. 

Verifico, agora, com justificada alegria que a ilústre 
Ministra da Educação, Professora Esther de FigUeiredo 
Ferraz reconhecendo a gravidade da crise que a_econo-
mia doméstica brasileira está atraVessando, assinou, _no 
dia 12 de maio passado, perfaria criando Grupo de Tra
balho para, em 60 dias, equacionar e propor soluções de
finitivas para os problemas do livro didático no l?aís. 

Foram designados, nos termos da Portaria, para inte-
grar· o aludido Grupo de Trabalho, os seguintes pr<;~fes
sores e especialistas da melhor categoria: Rui Mendes 
Gonçalves, Maria Alice )3arroso, Lyiz Pasquale Filho, 
Madalena Rodrigues dos Santos e ArmandO Hil
debrand. 

Para coordenar e dirigir os trabalhos, f()i designada a 
ilustre Secretária de Ensino do Jl' e 21' graus do Minis
tério da Educação e Cultura, professora Ana Bernardes 
da Silveira ftocha, autora da proposta da revisão da 
política do livro didático. 

Concluindo, felicito a -Professoia Esther de Figueiredo 
Ferraz, pela sua oportuna e corajosa decisão, e me con
gratulo com a brilhante equipe incumbida de resolver, de 
uma vez por todas, um dos maiores problemas nacionais 
de natureza educativa e técnica, atendendo, destarte, ao 
clamor generalizado de rnilhõ_es de famflias brasileiras. 

Será essa, talvez, uma das maiores contribuições da 
Professora Esther de FigueiredO Ferraz, no âmbito. do 
Ministério da Educação e Cultura, ao desenvolvimento 
cultural e ao bem~estar do povo bra~ileiro, consagrando, 
definitivamente, perante a opinião-pllblíca, a sua fecun~ 
da gestão. 

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

O SR. PRESIDENTE- (M0acyr Dalla) - ConcedO a 
palavra ao nobre Senador Gastão Miíller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Comemora-se no período de li' a 7 do corrente a "Se
mana Nacional do Meio Ambiente", criada de acordo 
com o Decreto n9 86.028_, de 27 de maio de 1981. -

Atualmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, existem 
três leis, vinte e quatro decretos e vinte c seis portarias, 
uma resolução, uma exposição de motivos que consti
tuem os documentos legais que regem os destinos da En
tidade no período de 1973 I! 1982. 

---A Lei nl' 6.938, de 31 de agosto de 1981 é a que "Dis
põe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências''. 

O que se entende por meio ambiente, Sr. Presidente, 
SI-s.-Semidores? A Lei citada_define, como_ sendo o .. con
junto de coridições, leis, influências e interaçôes de or
dem física, química e biológia, iiue pei-mite; O briga e rege 
a vida em todas as suas formas". 

Mas, quais serão os objetivos da Política Nacional dó_ 
Meio Ambiente? 

A política visa vários setores, mas, principalmente, "a 
compatibilizaÇão do desenvolvimento econômico-social 
coin a preservação da qUalidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico". 

Há vários instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente, destacando-se a de "criação d~ reservas e es
tações ecológicas, áreas ãe prott!çao ambiental e as de re
levante interesse ecológico pelo Poder Público Federal, 
Estadual e Municipal". 

Assinala-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as come
morações da Semana Nacional do Meio Ambiente, dian
te da importância do problema. Nós de Mato Grosso e 
de Mato Grosso do Sul sofremos na própria_carne a <!n
gústia da ameaça do desequilíbrio ecológico no Pantanal 
dos dois Mato Grosso, diante da caça e pesca depreda
dora, que se concretiza, naquela rica região. 

Nós de Mato Grosso, ainda temos o problema do 
mesmo tipo nos rios da Bacia Amazônica, onde a depre
dação da caça atinge, principalmente, as tartarugas, 
levando-as a quase totaJ d~saparecimento. Alimenta~se 
dos Õvos da tartaruga e assim não há como a mesma não 

.escapar da eÜn:iinaçào. Mato Grosso junto com Goiâs 
tem também a luta pela m~nutenção da reserva biológica 
da Ilha do Bananal (maior ilha fluvial do mundo) área 
sobre a mira dos predadores de todos os tip<;~s. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Sen_adores, a explic~ção p;ua 
estar eu, nesta Tribuna, para aplaudir a idéia de se Come
morar, com Uma semana, o assUnto Meio Ambiente, vi~ 
sando estimular o debate sobre tão palpitante assunto, 
ou seja, _a preservação do patrimônio natural do Brasil. 

Era o--que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui~o bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCUR
so-QUE ENTREGUE ,i REVISÃO DO ORADOR; 
SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Sr. Sena
dor Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento de 

_ informações Cjue nos termos do inciso VI do art. 239 do 
Regimento Interno, será examinado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
n·ando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
104, de 1982 apresentado pela Comissão- de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 540, dr! 1982), que aU

-tOriza ii" Prefeitura Municipal de Canoas (RS) a elevar 
em Cr$34.668.015.32 (trinta e quãtro milhõeS, seiscentos 
e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e trinta e dois cen~ 
tavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 541 e 542, de 1982, das Comis
sões: 

-:--_d~ Constituição_ e Ju~tiça, pela constitucionalidade e 
}ú·ü.iícidade, coffi voto-. vencido do Senador Dirceu Car
doso; e 

- de Municípios, favorável. 

Quarta~feira 8 2271 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Cpmissão de Redação em seu Parecer n9 500, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 183, de 1981,-que au
toriza o Govemo dó Estado do Rio Grande do Norte a 
contratai- Óperiçil"o de ·cré.dito nO valor de Cr$ 
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta 
e_guatro_mil e duzentos cruzeiros). 

3 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'? 504, de 
19:83), do Projeto de Resolução n~' 256, de 1981, que au
toriza a Pref~_itura Municipal de Montes Claros, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 209.108.000,00 (duzen· 
tos e nove milhões, cento e oito mil cruzeiros) o montan~ 
te de sua dívida consolidada. 

4 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 502, Q.e 
1983), do Projeto de Resolução n~' 66, de 1982, que auto* 
riza a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa 
Catarina, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quaren
ta e sete mil cruzeiros). 

5 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci· 
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 501, de 
1983), do Projeto d_e Resol!lção n9 121, de 1982, que au
toriza a Prefeitura MUnicipal de Ceará-Mirim, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédi
to do valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezeno
ve_~ruzeiros e vinte e quatro centavos). 

6 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 503, de 
1983), do Plojeto de Resolução n~' 122, de 1982, que a,u
toriza a Prefeitura Municipal de Pirã.ngas, Estado de Mi· 
nas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e 
setenta e oito mil, seicentos e cinqUenta cruzeiros). 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) -_ Estâ encer-
·rada a sessão. -

(Levanta-se a sessio às 18 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ADERBAL JUREMA NA SESSÃO DE 6-6-83 E 
QUE, ENTREGUE À JÍEVISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS'--- PE. Pronuncia 
o seguinte discurso-)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:. 

Dois asSuntOs me trazem hoje a esta tribuna. O pri
meiro é um a_ssunto pernambucano, que, pela sua signifi-· 
c'ação, Pelo conteúdo da sua mensagem, pode 
transformar-se muito bem em assunto nacionaL 

O GOveillador RObert_o_ Magalhães, fiel as d~larações 
feitas à imprensa, de que urna das providências a ser to
mada neste País para enfrentar a grave crise que ameaça 
não apenas as empresas privadas, como igualmente-atin
ge a toda população brasileira, o Governador Roberto 
Magalhães, que, em pronunciamento anterior, se .havia 
detido na baixa dos juros, acaba de reunir a diretoria do 
Banco do Estado de Pernambuco,_com a presença do Se
cretário da Fazenda. e a sua própria, e de imediato, dian
te de estudos que bavia mandado realizar naquele esta
belecimento bancário, resolveu baixar os juros para as 
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pequenas e médias empresas, juros esses que estão, agora 
talvez menores do que os cobrados pelo Banco do Brasil, 
numa atitude que me lembra o seu tio Agamemnon Ma
galhães, quando, certa vez, sentindo-se postergado pelo 
Governo do Presidente Eurico Outra, foi à praça pública 
e disse;_, "De agora em diante Pernambuco vai-se coser 
com as suas próprias linhas". 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA- Com-muito p"raZer; 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Por enquanto, vou me 
deter na última fraSe .de V. Ex• sem qualquer provo
cação, quando diz "postergado". Serã que neste instante 
o Governo de Pernam_buco está postergado pelo Gover
no Central?! Esta, a primeira indagação a V. Ex'-

O SR. ADERBAL JUREM A -Não, muito pelo con
trário. Por suas atitudes, claras objetivas, o Governo 
Central tem procurado ouvir o Governo do meu Estado. 
Justiça se faça até agora tem atendido- denfro das suas 
dificuldades, que são __ do conb_~cimento de toda _a Nação 
- o Governo de Pernambuco. O Governador de_ Per
nambuco tomou essa atitude não em resposta ao Gover
no Central, mas em resposta à ganância dos banqueiros, 
que até agora não atende_ram ao clamor público que vem 
não apenas de Casas como o Senado da República e a 
Câmara dos Deputados, como de toda a sociedade brasi
leira. 

Esta, a resposta que dou ao nobre Senador pelo Esta
do de Minas Gerais. Aliãs, Minas Gerais é talvez o Esta
do em que se localizam as maiores organizações ban
cârias deste País. 

O Sr. Itamar Franco -Nobre Senador Aderbal Jure
ma, V. Ex• fala da ganância d_os banqueiroS: Concordo 
com V. Ex• O GovernO Central, Governo a que o Parti
do de V. Ex'- dâ sustentação, nesta Casa e na outra casa 
do Congresso não tem peimitido exatamente que o siste-
ma financeiro brasileiro sofra- qualquer ação. QU8.nd0 
vejo V. Ex• agora- e com razão, por certo -lançar 
loas sobre a atitude do Governador de Pernambuco, me 
questiono: por que o GoVernO Central permite, então, a 
ganância dos banqueiras· neste País?! V. Ex• se referiu 
aos próprios jurõs do Banco do Brasil, fazendo uma cor
respondência entre o que se passa hoje em relação ao Es
tado de Pernambuco. O que impede, Senador Aderbal 
Jurema, uma ação efetíva do Governo Central sobre o 
sistema financeiro e, particularmente, sobre OSjui-os nes
te País?! Daqui a pouco teremos- por certo:__ algumas 
explicações de ordem técnica da parte do Senador 
Virgílio TáVora, país jâ vejo S. Ex'- se movimentar. A 
verdade é esta: é um o Governador nordeStíno, é o Go
vern~dor do seu Estado que se insurge, e se Insurge inclu
sive contra a ação do Poder Central. V. Ex' -vãi mais 
além: a ganância dos banqueiros. E essa ganância?! O 
nosso Governo Central, os homens que dirig"em a nossa 
ordem económica; será- que não estão percebendo essa 
ganância?! Serâ que -nãO Se pode nem aplicar no sistema 
financeiro brasileiro a lei da usura? Inclusive, temos um 
projeto - está adormecido, por certo, em alguma gaveta 
de alguma Comissão Permanente do Senado- aplican
do a leí da usura, por incrível que pareea, no sistema fi
nanceiro brasíleiro. Então, é a minha ·indagação a V. 
Ex~: será que os ares de Pernambuco não poderiam che
gar aqui, nesta solidão do -Planalto?! 

O SR. ADERBAL JUREMA- Justamente o que es
pero, que o modesto exemplo de Pernambuco não venha 
apenás à solidão do Planalto, na expressão oposicionis
ta, de V. Ex• ... 

O Sr. Itamar Franco- Que hoje é uma soli_dão. Creio 
que V. Ex' vai concOrdar comigo. 

O SR. ADERBAL JUREM A-.•. mas que se estenda 
a todos os bancos estatais do Brasil, já que o problema 
do banco privado não pode ser resolvido pelos Governa
dores dos Estados. 

O Sr.Itamar Franco- Mas pode haver intervenção, 
Excelência. Os bancos privados são ... 

O SR. ADERBAL JUREMA- Aí já é uma oU.fra his
tória, que poderia ser explicada, como disse V. Ex'-, pelo 
nosso_ .. expert" em Economia, o Senador Virgnto Távo
ra. 

O Sr. Itamar Franco- Mas o Senador Virgnto Távo
ra nãO está na nossa linha, Excelência. O Senador 
Virgílio Távora está na outra linha. O Senador Virgílio 

=Távora defende ess~ sistema económico que aí está, essa 
ord_em injusta que aí está. Temos que dialogar: V. Ex'
comigo. 

O SR. ADERBAL JUREM A - V. Ex'- provocou o 
Senador Virgílio Távora, e vou conceder ·o aparte ao 
nobre Senador pelo Estado do Cearã. 

O Sr. Itaml.lr_Franco - O nobre Senador Virgílio Tá
vora ainda nem solicitou o aparte ... 

O Sr. Virgílio Távora- Veja V. Ex', nobre Senador 
Aderbal Jurema, como a oposição é pontual, quando de
seja jUsta-mente provocar a situaÇão, mas, quando ê con
vocada para assistir àquelas respostas anunciadas há 
tempo pela Liderança do Governo, não é tanto. Feito 
este pequeno reparo, vamos adiante! Não passa na ca
beça de ninguém que o Presidente- não vou falar nem 
o. Governo -o Presidente Figueiredo- ilão vamos di
zer que.seja um gênio, mas-uni homem inteligente, e 
mostrou que o que era pelas posições que ocupou em to
das as turmas que cursou: Escola Militar, Escola de 
Estado-Maior, Escola Superior de Guerra- não sínta- e 
não faça -o possível e também não se debruce um pouco 
nas suas horas, em que pode distrair algum do seu tempo 
para um problema desse, que constitui o grito de grande 
parte da sociedade, Vamos deixar, de uma vez para sem
pre, dito e redito - e com que satisfação lemos, hoje, 
uma das gurus do seu Partido, Maria Conceição Tava
res, embora discorda-ndo de todas as medidãs tomadas, 
justamente colocar no lançamento das ações na dívida 
pública, no _lançamento das ações pelo Governo, sob a 
forma de ORTNs, no mercado de títulos, na dolari
zação, como ela chama da economia, quer dizer, na cor
reção- cambial atrelada a todo o sistema de indexação 
que possuímos, o fulcro de toda a questão. O que temos 
dito todos estes dias aqui? Que é talvez até inge11uidade 
pensar que, enquanto o Governo Federal- e há meios e 
maneiras que podem, com choques maiores e menores, 
traumáticos á sociedade, descer o patamar dos juros, a á
gua da remuneração paga à ORTN - enquanto não se 
conseguir estancar essa Ida tão violenta do Governo_ao 
mercado de capitais- para cobrir o déficit público das es
tatais, subsídios, seja do consumo, seja do crédito, por 
que não dizer, o próximo rolamento dessa dívida: en
quanto se tiver isto, todas as medidas terão que ser ape
nas medidas terapêuticas, mas não medidas de uma ci
rurgia curativa em seu alto grau. Nunca escondemos is
so, e aqui tornamos a repetir. De maneira que não viría
mos aqui representar, como _o emineri:te" Senador Itamar 
Franco futiirologamente anunciou, dados e mais dados. 
ll um raciocinio frio, raciocínio" que agora é apoiado- por 
uma áas lUminares do seu Partido, que é Maria da Con
ceição Tavares. 

O Sr. Itama,_r Franco - Até pensei, Nobre Senador 
Virgílio Tâvoiã., na provocação que fiz a V. Ex'- Aliás, 
fico satisfeito pOf V. Ex' citar o nome dessa grande eco
nomista. 

O Sr. Virgí)io Távora - Eu estava acabando de ler 
quando V. Ex• falou, C estava muito satisfeito. 

O Sr. Itamar Franco- Mas a provocação, e evidente
mente desvirtuando um pouco a fala do nobre Senador 
Aderbal Jurema- V. Ex' falou com tanta ênfase, e nós 
concordamos com a atitude do governador de Pernam
buco - foi para ver se V. Exftira o mistério que cerca 
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esse segredo nacional, dado o alheamento do povo brasi
leiro e de nós, parlamentares, com relação ao famoso pa
cote económico que vem ãí. V, Ex'- já começou a esboçar 
alguma coisa, quando se referíu a ida violenta do Gover
no ao mercado de capitais. Mas não é isso, Senador 
Aderbal Jurema. Eu queria dizer a V. Ex' que quando 
vejo o Governo de Pernambuco fazer isso, não vejo o 
Poder Central fazer isso. É o contrârio.Se V. Ex'- se der 
ao cuidado de examinar o que o Governo brasileiro fez 
agorã,- o Sr. Senador Virgílio Távora não vai contestar 
isto, espero -permitindo ao Banco de Conpensações 
que arbitre a taxa que entender, no mercado internacio
nal, sobre juros. E esse Banco de Compensações, nobre 
Senador Aderbal Jurema, tem autorização do Governo 
brasileiro para lr ao Fundo Monetári-o Internacional. 
Veja V. Ex• que é incrível retirar as quotas que o Fundo 
deveria entregar ao Brasil. O Banco de Compensação 
fica com essas quotas e o que sobrar dá ao Brasil. -Então 
é exatamente contra isso, Senador Aderbal Jurema, é 
que estamos nos posicionando, saudando inclusive o 
fato de o Governador de Pernambuco reagir contra essa 
ordem central, contra essa ordem injusta, contra esse 
modelo econômico injusto que permanece, que tem sa
crificado a população mais carente do Brasil. E oxalá, 
quem sabe, os ares de Pernambuco possam atingir, cOmo 
eu disse, a solidão do Palácio do Planalto. 

O S_r. Virgílio Távora- Eminente Senador Aderbal 
Jurema, podemo's abusar da sua bondade, de maneira a 
responder ao aparte ou ao contra-aparte - já não sei 
mais como qualificá-lo -do eminente representante de 
Minas, o nosso prezado amigo Itamar Franco. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com nluito prazer. 

O Sr. Virgílio Távora- Vamos ver se V. Ex• vai-se sa
tisfazer, e ão mesmo tempo não vai o Vice-Líder-do Go
verno extrair segredos que não são seus. Vamos ver. 

O Sr. Itamar Franco - VOu ficar na CXpectativa. 

O Sr. Virgílio Távora- Se V. Ex' lesse naturalmente 
um vice-Uder que tem como nascimento o Cearã, que 
representa um Estado que não é tão pontente como o de 
Minas Gerais, talvez não visse suas declarações tão enfa
tizadas como se _fora um de um Estado maior.lstó não é 
ironia. Mas se o eminente representante de Minas Gerais 
visse jornais, lesse as folhas de dois dias atrás, jâ teria 
uma certa indicação daqui lo não que está assentado, 
porque o Senhor Presidente da República começa a estu
dar êssas medidas de hoje para amanhã. Vamos ver se sa
tisfãzemos um pouco a curiosidade de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco - Com muito prazer. Minha 
não; de todo o povo brasileiro. 

O Sr. Virgilio Távora- Quando temos uma apendici
te· aguda, geralmente temos que tomar um antibiótico, 
que não vai resolver o caso, que vai necessitar :realmente 
de uma cirurgia. Mas eu não posso fazer á cirurgia quan
do a apendicite está naquele grau de agudez em que se 
encontra. Se V. Ex• se satisfazer só com isso, verâ que o 
futuro confirmará aquilo que estamos afirmando a V, 
Ex.'" _Sabe V. Ex'- que não é de hoje que pessoalmente o 
ex-Governador do Ceará e hoje Vice-Líder, aqui, do Go
verno, se bate pela desindexação, se bate pelo livre jogo 
de mercado, se bate para que as classes menores, as clas
ses menOs remuneradas dos assalariados tenham ainda 
seus vencimentos, tenham ainda sua remuneração ampa
rada e ao mesmo tempo determinada em função de dire-
trizes governamentais, que até o dia de hoje geram tanta 
discussão, mas que é absolutamente a favor do livre arbi
tramento entre patrões e empregados. É para isso que es
tamos caminhando, eminente Senador. ll uma caminha
da dura, uma caminhada difícil. É para, jUstamente, a 
desdolarização, como diz D. Maria ConCeição Tavares. 
Quem é o senhor da conveniência, não por ter o dom. de 
toda a verdªde e por não ser ainda o único depositãrio 
dessa verdade econômica, é o Governo, que sabe das di-
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ferentes repercussões que cada uma dessas medidas to
ma. 

O Sr. Itamar Franco --Sabe ou não sabe'? 

O Sr. Virgílio Távora- Ele pelo menos cuida para sa
ber e tem a responsabilidade pelos reflexos das medidas. 

O Sr. Itamar Franco - Ainda bem que V. Ex• ... 

O Sr. Virgílio TáVora - Vê V. Ex• que estamos".com 
toda frieza, sem paixão, moStrando a situação, e yai ver ê. 
isso que vai acontecer. -

O Sr. Itamar Franco - Vamos aguardar, Senador 
Virgílio Távora. V. Ex' me perdoe, Senador Aderbal Ju
rema. 

O SR. ADERBAL JUREMA -.to meu tempo, que 
se está esgotando. 

O Sr. Itamar Franco - Foi V. Ex• quem provocou. 

O Sr. Virgílio Távora- Mas eminente Senador, neste 
fim de tarde, em que praticamente não há oradores ins
critos, o Sr. Presidente nã<Yvai seguir essa regra tão flexí
vel do tempo. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sr. Presidente, eu re
cebo, como uma homenagem ao gesto do Governador de 
Pernambuco, esse debate provocado pela minha comuni
cação à Casa sobre a baixa dos juros no estabelecimento 
bancário oficial do Estado, porquanto o Professor Ro
berto Magalhães está aiiando a sua capacidade de pro
fessor, de intelectual, à de homem de' ação. Os intelec
tuais se conhecem pelas suas obras e os governantes pe
los seus atas. De maneira que quando S. Ex' consegue 
aliar o pensamento à ação, nós, representantes de Per
mambuco, temos que nos congratular com o Governa
dor por estar fiel à sua História, que começou nos Gua
rarapes, e quando nasceu ali, a nacionalidade brasileira. 
Depois, em 1710 Bernardo Vieira de Melo, em Olinda, 
dava talvez o 19 grito de independência deste País. Em 
1817, os pernambucanos proclamavam a República no 
Nordeste. Em 1824, desgostosos com a orientação do 
Governo Centrâl, tentaram até um moviemnto separai is
ta com a Confederação do Equador, Em 1848, surgiram 
os primeiros socialistas pernambucanos. De maneira que 
a História de Pernambu_co encontra, nas atitudes de Ro
berto Magalhães, um legítimo, um autêntico continua
dor de seus antepassados, 

O Sr. Virgílio Távora - Espero que Minas também 
encontre um legítimo ... 

O Sr.ltamar Franco - Minas é uma lição presente, 
não precisa •. _ 

O SR. ADERBAL JUREMA- Minas Gerais, Sena
dor Virgílio Távora, ê ã Célula niater das idéias de liber
dade deste País. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• tem inteira razão. Nós 
estamos concordando, As verdades libertárias surgiram 
de Minas Gerais_ 

O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Presidente, este 
era o primeiro assunto que queria tratar nesta tarde, 

O segundo assunto é de vereador e por isso dirige-me 
ao Sr. Senador Alexandre CÕsta, Presidente da Comis
são do Distrito Federal e ao Governador José Ornellas, 
solicitando que S. Ex.'s. saiam, às 14.00 horas, de auto~ 
móvel e vejam que a mania de sinais está parando Ó trá
fego desta capital. 

No projeto original de Brasma, idealizada por Lúcio 
Costa, que traçou o avião, e Niemeyer, que encheu esse 
avião, procuravam reduzir ao mínimo a colocação de si
nais, aliás, nem estavam previstos._Mas, d~ois, Brasília 
teve um crescimento, todOs nós sabemos, inesperado e 
muitos erros na aplicação do plano aconteceram e vêm 
sendo corrigidos de acordo com a capacidade de cada 
governante que dirige o D.F., nestes últimos 20 anos. 

Eu, que cheguei em Brasfiia no dia 21 de abril de 1960, 
e aqui tenho sido um brasiliense, como professor da uni-
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versidade de Brasília, e um assíduo representante do po
vo, na Câmara dos Deputados e nesta Casa. Por isso 
posso dizer que estou assombrado com o DETRAN de 
Brasília. f: uma advertência que faço, com a autoridade 
que tenho, porque os que dirigem, hoje, o DETRAN de 
Bras1lia não conhecem a Brasília de 1960. 

-9 Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. EX• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com muito praz_er, 
nobre Senador. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Aderbal Jure
ma, não estando presente o Sr. Senador Alexandre Cos
ta, estando aqui somente dois membros·da Comissão do 
Distrito Feãeral;-o nobre Senador Mauro Borges e eu, 

-gostaria de dizer a V. Ex• o seguinte: tenho acompanha
do a colocação desses semáforos em Brasflia, que, aliás 
não são do projeto original. Deve V. Ex.', saber que 
Brasília é um projeto experimentaL. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Plano Piloto, o nome 
Está dizendo ... 

O Sr. Passos Pôrto - Màs, depois, pelo aumento do 
tráfego, pois, como sabe V, Ex~. Brasília recebe, mensal
mente, mais de dois mil novos veículos, que entram no 
tráfego do Distrito Federal, naqueles pontos em que co
meçou a haver obstrução, o DETRA.N não teve outra 
saída senão apelar para os sinais luminosos, Eles estão 
sendo postos com comedimento, com controle, mas den
tro da engenharia de tráfego, pois só através dos sinais 
luminosos é possível haver o fluxo_._ Quem passar sobre
tudo pela área da velha estação rodoviária, nas horas de 
pique, verá, e isso V. Fx• verificará, que ali, sem aqueles 
novos sinais que estão instalados, não haverá condições, 
realmente, para o fluxo normal e indispensável a uma ci
dade feita, justamente, para se andar sobre rodas, mas, 
lamentavelmente, por causa desses pontos conve~gent~. 
obrigada a apelar para o recurso internacional que é o 
uso do semáforo. Era esta a explicação. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Embora com o maior 
respeito pela intervenção do Senador Passos Pôrto, eu 
queria que V. Ex• saísse às duas horas da tarde de casa, 
como saí hoje ... 

O Sr. Passos Pôrto - Isso eu faço diariamente. 

O SR. ADERBAL JUREMA - ... e verificasse que a 
colocação desses semáforos - o nome é uma beleza, dá 
até para Carlos Drummond de Andrade fazer um poema 
-em detenninados locais, não em todos, não estou con
denando os semafáros, de uma maneira geral, radical, eu 
estou condenando é a colocação exagerada dos semãfa
ros em pontos que ao invés de fazer, e V. Ex• empregou 
um termo atê bonito, _o fluxo do tráfegO ... 

o-sr. Itamar Franco - S. Ex• está inspirãdo .. 

O SR. ADERBAL JUREMA - ... está fazendo um de
fluxo do tráfego. Não há mais trâfego. Ainda hoje nós 
esperamos IQ_minutos ali perto do Banco do Brasil. Eu 
conheço algumas cidades do Mundo, permita-me V. Ex• 
que o diga, V. Ex' não conhece tantas como eu conheço, 
porque V. Ex• tem fobia por avião ... 

O Sr. Passos Pôrto - Eu só conheço Recife, Brasília, 
Juiz de Fora e Aracaju ... 

O &R: ADERBAL JUREM A- Aí é outro problema. 
V. Ex• é um homem que me lembra E~a de Queirói: ... 

O Sr. Passos Pôrto - Muito obrigado, é uma 
lembrança que me honra, 

O SR. ADERBAL JUREMA - Eu admiro V. Ex• 
desde a Câmara dos Deputados. V. Ex• é um homem as
sim como dizia Eça,_ "eu sou um homem de Póvoa do 
Varzim". V. Ex• é o homem de Sergipe. V, Ex• sai daqui 
de automóvel para Sergipe, ida e volta ... 

O Sr. Passos Pôrto - Pois é, sou espeCialista ... 

O SR. ADERBAL JUREMA- Pelo menos, devia ser 
em semáforos, mas acontece é que nas estradas, graças a 

Quarta-feira 8 2273 

Deus, os s_emáfaros são raros. Mas, o que eu queria dizer 
é que nas grandes cidades do Mundo eu nunca vi colocar 
semáforos a 20, 30, 40, 50 metros um do outro. Não é 
possível isso, V. Ex•s não concordam? f..cho que, como 
disse V. Ex•, se nós sairmos no pique, nós ficaremos ad
mirados de como, de três dias _para cá, ao invés de haver 
esse fluxo, está havendo é uma obstrução total, atrasan
do a vida de Brasília, desta cidade que é, sem dúvida, a 
grande esperança do Brasil Central. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite-me V. Ex• um aparte1 

O SR. ADERBAL JUREMA - Depois eu permito, 
Eu quero fazer um apelo à COmissão do Distrito Fede

ral e ao Governador José Ornellas, para que façam um 
reexame. Há um defeito no Brasil, a autoridade comete 
um erro e não quer voltar atrás. A autoridade é como 
aquela história do Time, onde saíu a notícia de faleci
mento de um cidadão e ele foi à redação da revista dizer 
que estava vivo, mas o redator do Time disse: "O Time 
não mente. Pode tratar ~e desaparecer, porque o senhor 
está morto", (Risos.) Assim, em geral, certos serviços no 
Brasil, e certas autoridades, depois que cometem erros, 
não admitem críticas, porque estão certos. E ainda en
contram homens da categoria do nobre Senador Passos 
Pôrto que vêm defender esse excesso de sinais luminosos. 

O Sr. Passos Pôrto- Eu acho que o apelo de V. Ex• 
não tem sentido ... 

O SR. ADERBAL JUREM A- Não é possível isso ... 

O Sr. Passos Pôrto- Porque quem conhece Brasília ... 

O SR. ADERBAL JUREMA- Vamos examinar com 
os pés no chão ... 

O Sr. Passos Pôrto- Com os pés na roda. 

O SR. ADERBAL JUREMA- Vamos examinar com 
()s pés no chão, porque andamos com os pés no chão. Há 
um excesso de semáforos_ Não que não haja necessidade 
de semáforos, mas há excesso. Ê preciso que se faça um 
reexame na hora do pique, como disse V. Ex' e V. Ex.•s 
haverão de concordar que o Senador Aderbal Jurema, 
hoje, fora dos seus hábitos,se transforma num vereador 
de Brasilia.. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O Sr. Passos Pôrto - Não apoiado! 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 18, DE 1983 

Altera o ato da Comissão Diretora n' 8, de 1976, e 
dá outras providências. , 

A Comissão Diretora, no uso de sua competência regi
mental, resolve: 

Art. IQ O Quadro de Pessoal CLT, a que se refere o 
Ato da Comissão Direiora nQ 8, de 1976, passa a viger 
com a seguinte alteração: 
"Grupo-Assessoramento Superior - AS 

Nomenclatura número nível representação 
da de de mensal 

Categoria empregos salário-base 

Assessor 25 AS-3 45% 

Parlamentar 

*Valor Retributivo equivalente ao DAS-3 do Quadro 
de Pessoal Permanente do Senado. Anexo I do Ato n9 2, 
de 1983. 

Art. 29 Os empregos de Assessor Parlamentar serão 
preenchidos, mediante prévio concurso público de pro
vas e títulos, por caildidatos possuidores de diploma de 
curso superior de longa duração, adequado à especiali
dade, nos termos das instruções reguladoras da referida 
seleçào pública competitiva, 

§ IQ A banca examinadora do presente concurso se
rá designada e presidida pelo Sr. Primeiro-Secretário do 
S_enado Federal, tendo como Vice-Presidente o Diretor 
da Assessoria. 
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§ 29 A banca examinadora poderã ser composta por 
servidores do Senado Federal e(ou especialistas de no
tório conhecimento nas áreas de especialização deste 
concurso. 

§ 31' No prazo _de 30 (trinta) dias contados. da. publi
cação deste Ato, o PrimeTrO-Secretârio providenciará a 
publicação nos Órgãos Oficiais de 2 (dois) jornais de 
grande circulação na Capital do edital elaborado pela 
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banca examinadora, com as instruções do concurso 
público de que trata o art. 29. 

Parágrãf6 único. Todas as provas deste concu.rso te
·rão caráter eliminatório. 

Art. 4<? O servidor no exercício do emprego de As
sessor Parlamentar, AS-3, terá lotação obrigatória na 
Assessoria de que trata o art. 31 do Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal (Res. n\' 58, de 1972) proi-
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bido, em qualquer caso, e ainda que eventualmente, o 
desempenho de tarefas fora do seu órgão de lotação. 

Art. 5~" Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicaÇão. 

Art. 6~> revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 26 de maio de 1983. -

Nilo Coelho, Presidente- Moacyr Dalla, Primeiro-Vi~ 
- Jaison Barteto, Se"gurido-Vice -·Lenoar Vargas
Milton Cabral - Raimundo Parente. 
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1- ATA DA 86• SESSÃO, EM 
8 DE JUNHO DE 1983 

l.l- ABERTURA 

1.2- EXPEDI.ENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. ]~

Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando. autógrafo do se
guinte projeto': 

- PrOjeto de Lei do Senado n9 

223(82 (n• 6.819/82, na Câmara 
dos Deputados), de autoria da Co~ 
missão Diretora, que altera a estru
tura da Categoria Funcional de 
Técnico em Comunicação -Social 
do Grupo-Outras AtivídadCs de 
Nível Superior do Quadro Perma
nente do Senado Federai, e dâ ou
tras providências: (Projeto Que se 
transformou na Lei n9 7.097, de 
23-5-83). 

1.2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.3- Leitura de projctos 

-PrOjeto de Lei do" Senid.O--ri:9 
120/83, de autoria do Sr. SetÍador 

-sUMÁRIO 
Fernando Henrique Cardoso, que 
admite, para contagem de tempo 
de atividade, a inscrição em autar
quia controladora do exercício pro
fissional. 

- Projeto de Lei do Senado_ n'i' 
121/83-Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n~' 26, de 11 de se
tembro de 1975, que unificou o 
PIS-PASEP. 

1.2.4- Requerimento 

1.2.7- Discurso do Expediente 

SENADOR JOÃO LOBO -
Congratulando-se com o Sr. Minis
tro Mârio Andreazza pela c;!ecisão 
em favor dÕ projeto de transp-o
sição das âguas do Rio São Fran
cisco para perenizar rios da região 
do semi-ârido nordestino. 

1.2.8 - Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do -Senado J19 
f22j83, de -âutorii-do Sr. Senador 
Álvaro Dias, que altera a redação 

- N'~ 687/83, de autoria do Sr. dos arts. 51' e 10 da Lei n~' 5.890, de 
Senador Itãmar Franco, soJicitafl- -- -8 de junho de 1973, que alterou a 
do informações ao- Poder Executi- legislação de Previdência Sacia[ 
vo reiativas ao- Projeto de Lei do 
Senado n~' 81/83. Dererido. -Projeto de Lei do Senado n~' 

123 f83, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir o PrO-

1.2.5 - Comunicação 

-Do Sr. Senador Marcelo Mi
fanda, que se ausentará do País. 

1.2.6- Comunicã.ção da Lide
rança do PDS na Câmara dos Depu
tados 

~- Pe substitliíções de m(!mbros 
em comissão mista. 

- grama Nacional de Tdefonia Rural 
~ dâ outras providências. 

1.2.9- Requerimento 

- N~' 688/83, de autoria dos Srs. 
Senadores Nelson Carneiro e Aloy
sio Çh_aves, de urgência, para o Pro
jeto de Lei do Senado n~' 23/83, 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 1983 

ATA DA 86' SESSÃO, 
em 8 de junho de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mãrio Maia - Fãbio Lucena -
Raimundo Parente- Gaivão Modesto - Aloysio Cha
ves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre 
Costa- João CãStelo ~Alberto Silva- Helvfdio Nu
nes- João Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgflio 
Tâvora - Carlos Alberto - Dinarte Mariz- Martins 
Filho - Humberto Lucena ~ Marcondes Gadelha -
Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco -
Lourival Baptista - Lomanto Júnior - João Calmon 
- Moacyr Dallil -Nelson Carneiro- Roberto Satur
nino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Alfredo 
Campos - Fernando Henrique Cardoso - Gastão 
MUller- Roberto Campos -José Fragelli -Affonso 
Camargo- Enéas Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir 
Vargas- Carlos Cliiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -~A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 45 Ses. Senadores. Ha
vendo número regimentá!, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-Secretârío procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIROS-SECRETÁRIO DA 
CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N'i' 243/83, de 7 do corrente, encaminhando autogrâfo 
do Projeto de Lei do Senado n~' 223, de 1982 (n~' 
6.819/82, na Câmara dos Deputados), de autoria da Co
missão Diretora, que altera a estrutura da Categoria 
Funcional de Técnico em Comunicação Social do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior do Quadro 
Permanente do Senado Federal, e dâ outras providên
cias. (Projeto que se transformou na Lei n~' 7.097, de 23 
de maio de 1983). 
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que dispõe sobre a atualização e 
reajustarriento continuo do valor 
do selo a que se refere a Lei n'i' 909, 
de 8 de novembro de 1949, destina
do a o_bter recursos para a assistên
cia à prole dos hansenianos. 

1.2.10- Comunicaçio da Presi
dência 

- Convocação de sessão- ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 míilutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n'1 
104/82, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Canoas (RS), a ele> 
var, em Cr$ 34.6(;8.015,32,- a· mon
tante de sua divida consolidada. 
Aprovado. A Comissão de Re
dação. 

- Redação Final do Projeto de 

cional e sugestões para pc. iítica de 
ajustamento da economia_ bra~il~?i: 
ra à atual crise. 

SE/jADOR FERf/ANPO HEN
RIQUE CARDOSO. como Líd~r 
- Referência e reparos ao pronun
ciamento do orador que antecedeu 
na tribuna. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Apelo da Associação dos 
Eletricitârios Aposentados de São 
Paulo. 

SENADOR MAUiO BORGES 
-Aproveitamento m6ltiplo e inte
grado dos rios, brasileiros. 

SENADOR ODACIR SOARES 
- Seminãrio de Definição do Mo
delo da Universidade Federal de 
Rondônia, que ora se realiza em 
Porto Velho. 

Resolução n<1 183/81, que autoriza l.S -_COMUNICAÇÃO DA 

~r~~:e~:oN:~e,:::~~ra~:r 0~: PRESIDENCIA 

ração de crédito no valor de Cr$ 

29.364.200,00. Aprovado. Ã pro- Término do prazo para apresen
mulgação. -- -lãÇ"ã-ó-de emendas ao Projeto de 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n'1 256/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Montes 
Claros (MG), a elevar, em CrS 
209.108.000,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovada. Ã 
promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n<1 66/82-, "qUe autOriZa a 
Prefeitura Municipal de Caçador, 
Estado de Santa Catarina, ·a con
tratar operação de crédito no valor 
de CrS 5.447.000,00. Aprovada. À 
promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução nt 121/82, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Ceará
Mirim (RN) a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 
13{).279.719,24. Aprovada. A pro
mulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n<1 122/82, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Piranga 
(MG) a contratar operação de crê
dito no valor de Cr$ 43.378.650,00. 
Aprovada. À promulgação. 

1.4- DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ROBERTO CAM
POS - Anâlise da conjuntura na-

Resolução n'1 62, de 1983. 

1.6- DESIGNA-CÃO DA OR
DEM DO DIA DA PR0XIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 87• SESSÃO, EM 
8 DE JUNHO DE 1983 

2.1 -ABERTURA 

2.2 -.EXPEDIENTE 

2.2-.1 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.2.2 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado nt 
124/83; de autoria do Sr. Senador 
Gastão MUller, que faculta às em
presas revendedoras de combustr
vel ao público o pagamento à vista 
ou __ da parte por elas efetivamente 
comercializada. 

2.3- ORDEM DO DIA 

;_Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensa~ 
gem ·n~'" 102/83 (n{l 176/83, na ori
genl), pela qual o Senhor Presiden
te da República, submete à delibe
ração do Senado a escolha do Se
nhor Sergio Corrêa Affonso da 
Costa, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do 

Brasil nos Estados Unidos da 
América._ Apreciação adiãda __ por 
falta de <luo~m. 

_ -_Pa~~e~da Comissào _d~ R~
lações Exteriores sobre a M_e_nsa
gem n• 103(83 {n' 177/83, na~ ori
gem), pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Se
nhor George Álvares Maciel, Mi
nistro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil 
junto à Organização das Nações 
Unidas. Apreciação adiada por fal
ta de quorum. 

- Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensa
gem nt 106/83 (n9 182/83, na ori
gem), pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Se
nhor Luiz Felipe Palmeira Lam
preia, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira- de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Surina
me. Apreciação adiada por falta de 
quorum. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSOES ANTE
RIORES 

- Do Sr. Almir Pinto, proferido 
na sessão de 6-6-83 

- Do Sr. Humberto Lucena, 
proferido na sessão de 7-6-83 

-Do Sr-. "JOsé Lins, proferido na 
sessão de 7-6-83. 

4 - GRUPO BRASILEIRO DA 
UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

-Ata de sessão plenãria. 

- Relatório Financeiro do Gru
po, referente a 1982. 

5-ATO DO PRESIDENTE 
DO SENADO 

-No 79, de 1983. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES 
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PARECERES 

PARECER N9 508, de 1983 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje
to de Lei da Câmara 11'132, de 1982 (n9 3.183-B/80, 
na Casa de origem), que "altera dispositivos da' Lei p'1 
4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Técnico de Administrado, e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Albano Franco 

O presente projeto, originário da Câmara dos Deputa
dos, visa a alterar vários dispositivos da Lei n~ 4.769, de 
9 de setembro de 1965, que dispões sobre o exercício da 
profissão de Técnico d~ Administração, estabelecendo, 
ainda, um conjunto de prescrições relativas àquela cate
goda profissional. 

O eminente AutOr do projeto procura sustentar essa 
sua iniciativa sob a alegação de que a lei vigente vem so
frendo constantes críticas dos profissionais da ârea, 
sobretudo em referência à conotação que a atual deno
minação _da _categoria enseja, parecendo tratar-se de ati· 
vidade de nível mêdio, quando, em verdade, se trata de 
grupo de nível superior. Assim, o ilustre Autor do proje
to sugere a ad_oção, para a referida categoria, da denomi
nação de Adminfsüador Profissional, substituindo a de 
Técnico de Administração. 

O exame atento da proposição revela, desde logo, que 
as modificações recomendadas são de bem maior pro
fundidade, abrangendo numerosos aspectos da regula
mentação profissional disciplinada pela Lei n9 4.679, de 
1965, tais como: os relativos ao exercício privativo da 
profissão; a utilização da carteira de identidade profis
sional; pagamento das taxas e fixação de multas; regis
tras de empresas pelas Juntas Comerciais ej ou Cartórios 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; valores de anuida
des, taxas, multas e outros emolumentos; incidência de 
correção monetâria sobre débitos; cancelamento de re-
gistras; participação em licitações; consulta sobre elabo
ração legislativa; etc. 

No que respeita ao termo "Administrador" que o pro
jeto sugere para substituir a expressão "Técnico de Ad
ministração" que consubstancia a atual nomenclatura 
dessa Categoria, na forma da Lei n'14,769, de 1965, vale 
aduzir que esse termo agasalha acepções variadas, seja 
na legislação específica, senão, também, nas normas fis
cais- Lei n<1 6.404/76 e Instrução Normativa n<1 2/69. 
Assim, no âmbito das sociedades anónimas, "Adminis
trador" é aquele que exerce função no Conselho de Ad
ministração ou cargo de diretoria. Jâ na esfera do cha
mado Diretor Fiscal, denomina-se .. Administrador" 
aquele que pratica, com habitualidade, a tos privativos de 
gerência e o faz por delegação ou designação de as
sembléia, de diretoria ou de diretor", De outra parte, 
mesmo nos léxicós, o termo "Administrador" não ex
pressa atividade de assessoramento técnicO à gestão, 
mas, sim, atividade de administrar, gerir, dirigir, gover
nar, etc. 

Desaconselhâvel a medida, portanto, pela confusão 
que, sobretudo estabelecerá em relação a outras ativida
des definidas em lei, o que, além do mais, caracteriza sua 
manifesta injuridicidade. 

Relativamente às demais modificações que o projeto 
indica- e que transcendem ao aparente objetivo de alte
rar a nomenclatura da categoria profissional-, impõe
se destacar que, em alguns preceitos, se verifica a eiva de 
inconstitucionalidade, pela afronta ao instituto da com
petência exclusiva conferida ao Presidente da República, 
no que se relaciona à investidura de cargos p6blicos e 
atribuições e funcionamento de órgãos da administração 
federal (arts. 57, V, e 81, V, da Constituição Federal). 
Nessa linha irregular de comportamento, o projeto, além 
de fixar exagerada reserva de mercado em favor da cate
goria de "Administrador" bloqueia, inclusive, pagamen
tos de vencimentos e salários de servidor p6blico e de 
empregados nas atividades privadas, subordinando asa-
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tisfação dessas contraprestações à comprovação do pa
gamento de anuidades ao r~pectivo Conselho Regioniif 
da Categoria profissional, coni evidente e indébita intro
missão nas normas do pacto laboral e do regime legal
que asseguram o direito à percepção do salário, por ser
viçOs prestados -, instifuindo, ademais, uma virtual pe
nhora sobre ganhos decorrentes do trabalho, incompatí
vel com o preceítuado no Código de Processo Civil (art. 
649, IV) e no Estatuto dos Funcionários Públicos da 
União (art. 126). 

A par das extravagâncias ora ã.i)ontadits, o projeto in-
vade a ârea de competências reservada coriStiiucional
mente ao Poder Legislativo, determinando a esdrúxula 
obrigação d~ ser consultado o ConSelho Federal de Ad
ministradores Profissiõilais - CFAP, toda véz que Se 
proceder a qualquer alteração na legislação relativa à 
Categoria de Administrador Profissional (art. li do pro
jeto). 

Em face do exposto, não vemos como dar guarida ao 
projeto sob exame, o qual carece das mínimas cÕndições 
de constitucionalidade. juridicidade e mérito, indispen
sáveis ·ao seu acolhimentO. 

Opinarilos, aSsim, pela rejeição do presente projeto. 
·saia das Coini.Sões, 2bCfe m'aiO de 1983. -Juthay Ma

galhães, Presidente -Albano Franco, Relator - Hélio 
Gueiros - Eunice Michiles - Carlos Chiarem - joio 
Calmon. 

PARECERES NOs 509, SJO e SÚ, de 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 127, de 1981, 
que "acrescenta dispositivo ao art. 487 da Consoli
daçio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n" 5.452, de 11' de maio de 1953, dispondo sobre ~ 
concessil.o de a viso prévio oa despedida htdlreta ". 

PARECER N• 509, DE 1983 
Da Comis.sio de Legislação Social 

Relator: Senador Aloyslo Chaves 

O Projeto de Lei da Câmara n'~ 127, de 1981 (Projeto 
de Lei n' 2.592-B, de 1980, na Câmara dos ·oeptiiádos) 
pretende incluir na legislação a concessão de aviso préviO 
na .despedida indireta, mediante o acréscimo de um § 49 
ao artigo 487 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O- processo dá riotícia -a respeito da controvérsia exis
tente sobre a matéria- Maranhão; Magano e o Tribu
nal SuperiOr do Trabalho (Súmula n~' 31) contra e Susse-
kind, Lamarca e Saad, a favor - a primeira corrente 
amparada no argumento de que a lei não trata da hipóte .. 
se e a segunda na dedução de que, se é devido o pré-a_~iso 
na despedida imotivada, Com muito mais razão qUãndo 
o empregado é levado a considerar .. se despedido pelo 
empregador, já que, neste cas_o, se a_ dispensa não decor· 
reu diretamente do poder de mando do patrão, foi rCsul~ 
tante, de certa maneira, do uso abusivo desse mesmo po
der. 

Realmente, não é compreensível que o empregado dis-
tratado por legitimo ato- volUntário do empregador te
nha o direito de ser pré-avisado para procurar novo em
prego ou de receber indenização correspondente ao pra
zo desse aviso, para ter com que se sustentar durante cer
to tempo, enquanto procura celebrar novo contrato de 
trabalho e não goze desse mesmo dircifo quanâo o em
pregador, por dolo ou culpa, age, ilegitimamente, de tal 
maneira, que acaba impondo o afastamento do emprega· 
do. 

Entendemos, por isso; que o projeto, além de contri
buir para o término de urna controvérsia jurfdica, aper
feiçoã:rá a legislação trabalhista brasileira. Com isso, se
rão eliminados os litígios so_bre o assunto e contempla
dos os trabalhadores com a exp1icitação de um direito 
que, agora, somente esporadicamente lhe vinha sendo re
conhecido por alguns julgados oriundos de Tribunais 
Regionais. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II) 

Opinamos pela aprovação do projeto, salvo melhor 
juízo dos ilustres colegas desta Comissão de Legislação 
Social. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1982. - Raimundo 
-P~rente, Presidente--:- Alo_ysio Chaves, Relator- Henri
cio~ SantUio - Gabriel Hermes - Moacyr Dalla- Fru
co Montoro. 

PARECER N• 510, QE l!JI!J 

- Da Comissão de Finanças 
Relator: Seoador Raimuodo Parente 

De autoria do Deputado Nilson 'Gibson, o projeto em 
tela objetiva modificar a Consolidação das Leis do Tra
balho a fim de incluir a hipótese de despedida indireta 
entre os casos previstos de aplicação Obrlg8tóriã. do insti
tuto do aviso prévio, 

Trata-se poiS, de matéria' pertinente a Direito do Tr3-
balho, tendo sido já apreciada pela Comissão de Legis
lação Social, que opinou favoravelmente ao mérito do 
projeto. 

Esta Comissão tem, em proposições anteriores, decli
nado -de sua competência para opinar sobre o mérito de 
matérias referentes ao disciplinamento das relações Iabo_
rais, conforme ocorreu pot ocaSição da tramitação dos 
Projetas de Lei do Senado n9s 227, 253 e 356, todos de 
1979. 

Convém relembfar a fundamentação então adotada: 
.. Dentre as hipóteses previstas no art. 108, Regimento 

Interno, o qual fixa a competência da Comissão de Fi
nanças do Senado. não há onde se possa enquadrar ma

- tér_ia pertinente ao direito do trabalho. 
Tem sido constante, e a nosso ver incorreta, com a de

vida venia, a designação da Comissão de Finanças para 
se manifestar sobre proposições que tratam, exclusiva
mente, de relações oriunOas de contrato de trabalho. 

Tal procedimento deve-se provavelmente, à exegese, a 
nosso ver pouco criteriosa, atribuída ao item VII do su
pracitado dispositivo, que preceitua: 

.. Art. 108 A Comissão_ de Finanças compete 
opiriar sobre: 

VII - qualquer matéi'ia, mesmo privativa de ou
~a CO~iss_ãO, desde_ que, imediata ou remotamente, 
influa na despesa ou na receita pública, ou no patri
mónio da União." 

Ora; éin qUe pese o respeito à interpretação extensiva 
que se procura dar ao referido preceito, atribuindo às 
nonnas de r_egência das relações Jaborativas influência 
imediata ou remota na despesa ou receitas públicas, com 
ela não podemos compartilhar. 

ConsOante diret~z constitucional compete à União le-
- giSiar sobre direito do trabalho (art. 89, XVII, b). 

Ao dispor sobre a Ordem Econômica e Social. a Cons
tituiçãO Fed.erã.i ãssegura, mediante lei, um elenco de di

- reitos aos trabalhadores, visando à melhoria de sua con
dição social (art. 165). 

Deduz-se, daí~ que é função do legislador federal via
bilizar a ascençã-o social da classe trabalhadora, indepen
dentemente dos interesses meramente financeiros a cargo 
da administração pública. 

O fato de se ter que admitir O Estado como emprega
dor não pode levar-nos à suposição de que o seu interes
se peculiar. nesta condição, venha a sobrepujar o ditame 
constitucional que determina a proteção de trabalh-o. 

A considerar-se tal situação seria de se admitir a_ exis-
tência de conflito de interesses de ordem adminiStfativa 
(O EStado empregador) cuja proteção está a cargo do le# 
gislador federal (Estado legislador). Por outro lado, a 

- própria Lei Fundamental, ao autorizar a exploração de 
atividade económica por parte do Estado, em carâter su
plementar, veda qualquer proteção às empresas públicas 
ou sociedades de economia mista, regendo-se estas pelas 
normas aplicáveis às empresas privadas (art. 170 § 29), 
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Estas razões, em nosso sentir. justificam a exclusão 
das proposições sobre relações de trabalho do campo de 
exame da Comissão de Finanças, uma vez que nem re
motamen~e se pode cogitar de influência dessas normas 
na área das finanças públicas. ~ 

Esta Comissão, no caso, não pode (por determinação 
constitucional) tomar como parâmetro a receita ou des
pesa pllblíca Para se manifestar favorável ou contraria· 
mente à matéria que diga respeito às relações entre em
pregadores e empregados regidos pela CLT. 

Outro pa"râmetro, por sua vez, inexíste para a análise 
da matérüi-dentro das atribuições deste colegiado. 

Ante o exposto, _é nosso parecer que esta Comissão, a 
exemplo dos precedentes antes invocados, deva declinar 
da apreciação do mérito da matéria, podendo ser ouvida 
a douta Comissão de Constituição e JustiÇa, nos "termos 
do art. 100, inciso I, item 6, do Regimento Interno desta 
Casa. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de i 982. - Gabriel 
Hermes, Presídent,e - Raimundo Parente, Relator- Ber
nardino Viana - José Fr:agelll - Tarso Dutra - José 
Li~ - Almir Pinto - Martins Filho - Lourlval Bapds
ta. 

PARECER N• Sll, DE 1983 
D~ Comissio de Constitulçio e Jusdça 

Relator: Senador José Fragelli 
O projeto sob exame, de autoria do nobre Deputado 

~ ilson Gibson, quer acrescentar um parágrafo ao art. 
487 da CLT, para incluir a hipótese de despedida indire
ta entre os casos preyistos para a concessão do aviso pré
vio. 

A matéria vem a este órgão, para que se lhe aprecie o 
mérito, por sugestão da douta ComisSãO de Finanças do 
senado. Na Câmara, a sua Comissão de Constituição e 
Justiça examinou o projeto apenas sob os ângulos da sua 
constitucionalidade e juridicidade, aprovando-o. 

A proposição, efetivamente, é constitucional C jurídi
ca, e está elaborada em boa técniça legislativa. 

Quanto ao mérito, porém, -não lhe dou o meu ã.poio. 
Entre as correntes que debatem o assunto, umas favorá~ 
vei_s_ ao aviso prévio na despedida indireta. outras con
trãrias a tal ponto de vista, inclino-me para os primeiros. 

Concordo que o aviso prêviõ só é devido aO emprega
do quando é o empregador que o despede, de maneira di
reta é éxpressa. Por-OUtro là.do, serâ praticamente inviá
vel caracterizar o ato da despedida indireta e a data do 
ato que determinou a ruptura do vinculo empregatfcio, 
nas hipóteses do art. 483 da CLT, pelo fato de que uo 
empregado pode escolher o d_ia de sua conveniência para 
considerãr i:-eSciÍldidO o contrato". (TRT,-2• Região, n" 
2.124/66, de 2 de abril de !968). 

Acredito que a legislação vigente fixa parâmetros jus
tos e equânimes em torno do instituto do aviso prévio, 
não me parecend~ haver motiva~ão social relevante que 
justifiqUe a atteiação das regras jurídicas, desde há lon
gos anos estabelecidas em nosso Direito do Trabalho. 

Por tais razões, opino pela rejeição do Projeto, quanto 
ao mérito. 

Sala da Comissão, 6 de abril de 1983.- Murilo Bada
r6, Presidente - José F,agelli, Relator - Pedro Sfmoa 
- Martins Fllbo - GuDherme Palmeira -Benedito Ca
nelas - Alfredo Campos - Hélio Guelros - AID.Itlll 
Furlan - Helvidlo N...,. 

PARECER N• 512, DE 1983 . 
Da Comúsão de ReoÍaçio 

Redaçio filial do Projeto de Reooluçio n' 38, de 
1982. 

Relator: Senador José Llns 
A Comissão apresenta a ~edação finaJ do Projeto de 

Resolução n' 38, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Ponta-P_o~ã (MS) a elevar em CrS 
23.000.000,00 (vinte e três milhões de ~ruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 8 de junto de 1983. - Lomanto 
Junior, Presidente ~José Uns, Relator- João Lobo. 
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ANEXO AO PARECER N' 512, DE 1983 ~ 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n9 38. de 
1982. 

Faço saber que o -senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso-- VI, da Con-s-ntUiÇão, e 
eu , Presídente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta-Pari, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três 
milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

ArL I 9 É a Prefeitura Municipal de Ponta-Porã, Es
tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 .da 
Resolução n9 93, de II de outubro_de 1976~ do S~nado 
Federal, autorizada _a contratar operação de crêdito _no 
valor de Cr$ 23.000.000,0IT(viilte e-tfês nii1fiões de cru
zeiros), junto à Caixa Económica Federal, mediante a 
utitização de recurs-os do Fuõ.do de Apoio ao Desenvol
vimento Social- F AS;-destinada à aquiSiÇão-de equipa
mentos para coleta e tratamento de lixo, naquele Mu-_ 
nicípio, obedecidas aS condições admitidas pelo Banco 
Ceritral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resoh,Jçãq entra em vigõi__ na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 513, DE 1983 
(Da Comissilo de Red.ação) 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 48, de 
1983. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão-apresenta a redação final do PrOjeto de 
Resolução n9 48, de 1983, que aUtoriza OGO~ve_fuó dó Es
tado da Paraíba a contratar operação de empréstimo ex
terno no valor de DM IO.OOO.OOO,OO (dez milhões de 
marcos alemães), destinado ao PrÇ>grama "Pequena Irri
gação a Nível de Propriedade". Sala das Co_missões, 8 
de junho de 1983.- Lomanto Júnior, Presidente-José 
Lins, Relator - Joio Lobo. 

ANEXO AO PARECER N' 513, DE 1983 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 48, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, fnciso IV, da COnstituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE-1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraiba a con
tratar operação de empréstimo externo no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez mUhões de marcos alemães), 
destinado ao Programa "Pequena Irrigaçio a Nível 
de Propriedade". 

O Senado Federal resolve: 

Art. )9 b o Governo _d_o Estado da Paraíba autoriza
do a realizar, com a garantia da U niào, uma operação de 
emprêstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou o equivalente em outra 
moeda, de principal, junto ao Kreditanstalt Für Wiede
raufbau ~ Instituto de Crêdito para a Reconstrução 
( K FW), da Repúblíca Federal da Alemanha, sob a 
orientaÇão-do MinistêriO da Fazenda e do Banco Cehtrãl 
do Brasil, a sér utilizado na implementação do Programa 
.. Pequena Irrigação a Nível de Propriedade", naquele 
Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-ti nOs term-os aprOva
dos pelo Poder ExeCUtivO Federal, inclusive o exame das 

cçnçiições credi_tícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistêrio da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do item II do art. J'l' do Decre
to ns> 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econôniico-financeira do-GoV_c;:rn-6 Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Estadual n9 4.101, de IS de outubro de 
1979, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 514, DE 1983 
(D~ Comissilo de Redaçio) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 49, de 
1983. 

Relator: Senador João Lobo 

A Comissão aPresenta· a redação final do ProjetO de 
Resolução n9 49, de [983, que aUtoriZa O Govertio dOES
tado de Sergipe a eievar em CT$ -75.548.815,00 (Seteiita e 
cin_c_o milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocen
tos ·e quinze cruzeiros) o mcmtante de Sl.ta dívida consoli
dada interna. 

Sala das Comissões, 8 dejunho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- João Lobo, Relator --José Lins. 

ANEXO AO PARECER N' 514, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resoluçlo n"~" 49, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da _Constituição, e eu, 
-----, Presidente, Promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No_ ,DE 1983 

Autoriza o GoverriOdo Estado de Sergipe a contra· 
tar operação de crédito no valor de Crl75.548.815,00 
(setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito 
mil, oitoceRtoS e quinze cruzeiros). 

O Senado Federal ieSolve: 

Art. 19 Ê o. Governo do Estado de Se_rgipe, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 
1976, do Senãdo Federal, 'autorizada _a ç~:mtl_'~!!lr ope
ração de crédito no valor de Cr$ 75.548.815,00 (setenta e 
cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocen
tos e quinze cruzeiros), correspondentes a 49.486,34 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.526,66 (Uri't mil, quinhentos e vinte e seis cruzCiros- C 
sessenta e seis centavos) vigente em fevereirof82,juntó à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao- Desenvolvimento Social 
--F AS, destínada à coiistiuçâõ de uma sulJadutora para 
abastecimento de água no Município de Cumbe,_naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do _Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução -entra em vigor na data de 
sua publicação.· 

PARECER N' 515, DE 1983 

Da CoiiÚ!J$âo de Redação 

Redaçio final do Projeto de Resoluçlo n9 59, de 1983. 

Relator: Senador Joio Lobo 

A Comissão_ apresenta a t'edação final do Projeto de 
Resolução n9 59, de 1983, que suspende a execução dos 
artigos 39, 49 e 59 da Lei n9 270, d_e 2 de dezembro de 
1977, do Município de Orindiúva, no Estad_o de São 
Paulo. 
- Sala das Comissões, 6 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- João Lobo, Relator- José Llns. 

Junho de 1983 

ANEXO AO PARECER N' 515, DE 1983 

Redaçio final do Projeto de Resoluçilo n9 59, de 
1983. . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da ConstituiçãO, e 
eu , Presidente, promulgo a ~eguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 198l 

Susperide a execução dos arts. 39, 49 e 59 da Lei 11'1 

2707 de dezembro de 1977, do Município do Orindlú
va, no Estado de São Paulo. 

Q Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidad.e, 
nos termOs da decisãO definitiVa do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenãria de 18 de agosto 
de 1982, nos autos do Recurso Extraordinãfio n9 97.3~7-
1, dO EstadO de são Paulo, a execução dos arts. 39, 4"~"e 59 
da Lei h9 270,-de 2 de dezembro de 1977, do Município 
de Orindiúva, naquele Estado. 

PARECER N' 516, DE 1983 

Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resolução n"~" 60, de 
1983. 

Relator: Senador João Lobo 

A Córiüssã(f ap-resenta -a r-e-dação final do ProJeto de 
Resolução n9 60, de 1983, Que suspeilde a execução do 
art. 29 da Lei n9 1.000~-de 26 de dezembro de 1978, do 
Município--de Pompéia, no Estado de São Pauto. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Joio Lobo, Relator- José Lins. 

ANEXO AU PARECER N' 516, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resoluçio n'~' 60, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
----..,--• Presidente, promulgo a seg_~inte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução do art. lt da Lei n91.060, de 
_ 26. de dezembro de 1978, do Munlciplo de Pompéla, 

no Estado de São Paulo. 

O Senado Federal r~olve: 

Artigo único'. É _suspensa por inc-onstitucionaliâade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, Proferida em 13 de maio-de 1982, nos autos- do 
Recurso Extraordinário n"~" 95.746-4, do Estado de São 
Paulo, a execução do art. 29 da Lei n'~' 1.060, de 26 de de
zembro de 1978, do Município de Pompéia, naquele Es. 
tado. 

PARECER N' 517, DE 1983 

(Da Comlssio de Redaçio) 

Redaçio Final do Projeto de Decreto ~egislatJ\'o 
o\' 24, de 1979 ~n9 25/79, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador João Lobo 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n"~" 24, de 1979 (n9 25/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprova ·o-texto de Acordo de Coo
peração Técnico-CientHicB. e Tecnológica entre o Govc:r8 

no da República Federativa do Brasil e a Jamairia Ârabe 
Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasnia, a 30 
de juriho -de 1978. 

Sala das Comissões, 8 de ju~ho de 1983. - Lomanto 
J1inlor, Presidente- Joio LobÕ, Relator- JoR LJns. 
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ANEXO AO PARECER No 517, DE 1983 

Redaçio Final do Projeto de Decreto Legislath•o 
n9 24, de 1979 (n9 25/79, na CâmaradosD~putados). 

Faço saber que o Congresso Nacional ã.provou, nos 
termos do art. 44, ínCiSo I, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE !983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Técnico
Científica e Tecnol6gh::a celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe 
Popular Socialista da Uhia, em Brasília, a30 de Ju· 
nho de 1978. 

U congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É aprovado o texto do __ Acordo de Coope
ração Técnico-Científico ~e TeC.riológlco celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e a Jamai
ria Árabe Popular Sociãtista d:ã. Líbia, em Bras~ia, a 30 
de junho de 1978. 

Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER No 518, DE 1983 

(Da Comissão de Redaçio) 

Redaçiío do vencido pana o turno suplementar do substi
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nl' 9, de 
1981 (n~> 2.031/79, na Casa de origem). 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão :ipresenta a redação do vencidÕ para o 

tum o suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~> 9, de 1981 (n~> 2.031/79, na Casa de 
origem), que acrescenta inciso ao art. 649 do CódigO de 
Processo Civil,_ ~ara t?rna~ impe~~orável o imóv~l hipo~ 
tecado ao Sistema FinanCei!o de- Habitação. 

Sala das Comissões, 8'de jUnho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- José Uns, Relator- Joio Lobo. 

ANEXO AO PARECER~ No 5!8, DE 1983 

Redaçio do vencido para o turno suplementar do 
substitudvo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n~> 9, de 1981 (n~> 2.031/79, na Casa de origem), que 
acrescenta inciso ao art. 649 do C6dlgo de Processo 
Civil, para tomar impenhorável o Imóvel hipotetado 
ao Sistema Financeiro de Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> O art. 649 da Lei nl' 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que institUi o êôdigo de Proces-so Civil, ê acrescido 
do seguinte inciSo: 

"Art. 694 ..... ~--~'~'-·~'-"·-~-~ ,-•. ~ ... -
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quotas do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
e de direitos a eles relativos, a que s_e refere o artigo n"' 31, 
do Decreto-lei nl' 82, de 26 de dezembro de 1966. 

Sala das Comissões~ 8 de junho de 198~.- Lomanto 
Júnior, Presidente- José Uns, Relator- Joi_o Lobo. 

~ J\Nl;xo AO PARECER No 519, DE 1983 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 308, 
de 1981 - D.f, que altera as alíquotas do imposto 
.sobre a transmissão de bens imóveis e_ de direitos • 
eles relativos, a que se refere o art. nl' 31 do Decreto-. 
lei n~' 82, de 26 de dezembro de 1966. , 

O Senado Federal decreta: 

Art. 11' Os incisos I, II, e III do art. n~> 31 do 
Decreto~ lei n~' 82, de 26 de dezembro de 1966, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

- -··Art. 31 
I- transmissões compreendidas no Sistema Fi~ 

nanceiro de Habitação a que se refere a Lei n"' 4.380, 
==:de21 de agosto de 1964, e legislação complementar: 

a) sobre o và.lor efetivamente financiado: 0,5% 
(meio por cento); e 

b) sobre o valor restante:_ 2% (dois por cento); 
II- demais transmissões a título oneroso: 2% 

(dois por cento); e 
III- quaisquer outras transmissões: 4% (quatro 

por cento)." 

Art. 2~> Esta Lei entrará em vigor no dia_1"' de janei-
ro de 1984. -

Art. 311 Revogam~se as disposições em contrárlõ: 

OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido- vai-ã PUblicação. 

-- Sobre a mesa, projetos de lei que_vão .ser lidos pelo Sr. 
I~'-Secretãrio. 

_ _ São lidos os seguintes 

-PROJE'rÕ ~DE LEI DO SENADO N• UO, DE 1983 

Admite para contagem de tempo de ativldade a ins
crição elil autarquia controladora do exercício profis
sional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Passa a vigorar com a seguinteredação o§21' 
do artigo lO da Lei n~> 5.890, de 8 de junho de 1973: 

"§ 21' O tempo de atividade serâ comprovado na 
forma disposta em regulamento, valendo como pro
va de tempo de serviço o período de inscrição em 
autarquia controladora do exercício profissional." 

Art. 29 Esta lei entrará em v:igor na data de sua 
-publicação. 
= -,-Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Just!flcação 

X- os imóveis que se destinam ã casa própria e ~~Justificamos a presente proposição -transcrevendo! no 
que sejam objeto de financiam'ento com recursos do íntC_g~:_a, a MoçãO 09 85, de 10 de maio de 1982, da auto~ 
Sistema Financeiro de Habitação, concedido -~ __ pes- ___ ~na· do Deputado José Yunes, da Assemblêia Legislativa 
soa física mUtuário fínal, SalvO~ para liquidãçãÕ da- do Estado de São Paulo: 
dívida oriunda dO rcifeTICfO-finàltCiàmento." o 

Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na· data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 519, DE 1983 

(Da Comissão de Redaçã-o) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 308, 
de 1981- Df. 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Lei do Senado n"' 308, de 1981 -DF, que altera as alí-

"MOÇÃO No 85, DE 1982 
Os setores de concessão de benefícios do Institu~ 

to_Nacional da Previdência Social exigem dos advo
gados, médicos, engenheiros e outros profissionais 
liberais, quando segurados antôno~_os, além dos 
certificados de registro no órgão competente de 
classe, prova do exercício profissional. 

Como já é notório, todãs as vezes que um profis
sional liberal se dirige ao lN PS a fim de fazer a com~ 
provação de seu tempo de serviçO-para firis de apo
senta_dor!~. encontra _i_n_úmeras dificuldades. 

Di~~te desse fato, alguns profissionais liberais in~ 
gressaram na Justiça cOm mandados de_segurança 
contra o INPS, objetivando o acolhimento do pedi~ 

~Quinta-feira 9 2279 

do da comprovação do tempo de atividade profis~ 
sional pela apresentação do certificado de registro 
do órgão_ representativo da classe. 

O Tríbunal Federal de Recursos, por maioria de 
votos, conforme se vê de Acórdão, em apelação do 
Mandado de Segurança n~' 70.019 de 26 de outubro 
de 1977, entendeu, através de sua Segunda Turma, 
dar provimento ao recurso para conceder a segu
rança nos seguintes termos: 
EMENTA 

.. Previdência Social, Abono de permanência. Ad
vogado Autônomo. Comprovação do tempo de ati
vidade Profissional. 

Caso em que as certidões apresentadas, emitidas 
pela Ordem dos Advogados e elaborada com base 
em seuS assentamentos próprios, comprovam o 

-exercíciO habitual da profissão de advogado. 
Sentençã. que concedeu a Segurança, em parte, tão só 

para a certidão de ·inscrição no órgão fiscalizador fosse 
aceita como início 'de·-prova material, que se reforma 
para que a concessão se faça nos termos em que foi pedi~ 
da. 

RecursO provido". 
Entretanto, em se tratando do Conselho Federal 

de Medicina, o Instituto aceita a simples inscrição 
como prova do tempo de serviço. 

Ora, Como pode o INPS conceder privilégios a 
respeito da mesma matêría? Não se harmoniza esta 
liberalidade com a exigência que se faz relativamen
te às demais classes. 

Por essa_ razão, nada mais justo do que reivindi
car para os profissionaís liberais em gerãl, que a 
ComproVação de tempo de serviço, para fins de apo
sentadoria, seja- feita, tão-somente à vista da ins~ 
crição do interessado no seu órgão de classe. 

Diante do exposto, apresentamos a seguinte 
Moção: 

.. A Assembiéiâ Legislativa do Estado de São 
Paulo ãpela para o Excelentissimo Senhor Presi
dente da República, a fim de que sua Excelência 
se digne determinar estudos, pelos órgãos comPe
tentes, para que todos os profiSsionais libe!ais, 
quando contribuintes do INPS, possam- compro
Var, para fiiis de aposentadoria, seu temp.o de ser
viço, apenas pela inscrição" ii::ticial na respectiva 
entíd:ide controladora do exercício profissioiial." 

Cabe, fiilaínlente, assinalar que, a rigor, a proposição 
nada mais faz do que introduzir na legislação previden
dãria nõnTia jã consagrada pelo próprio Judiciário e de 
inegável alcance social. 

Sala das SesSões, 8 de junho de 1983. --Fernando 
Henrique Cardoso. 

LEGISLACÀO CITADA 

LEI No 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislaçio de pr~v~dêncla social e dá ou
tras providências. 

O Presiden-te -da- República 
Faço saher que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1"' A Lei n~> 3._807 de 26 de agosto de 1960, com 

as m-odificações introdu.údas pelo Decreto n"' 66, de 21 
de nov~mbro de 1966, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Art. 10. A aposentadoria por tempo de serviço será 
concedida aos trinta anos de serviço: 
I- até a impõftância correspondente a 10 (dez) vezes 

o maior salário mínimo vigente no País, em valor igual a: 
a) 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício, ao 

segurado do sexo masculino; 
b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, ao 

- segurado do sexo fernlnino; 
II - sobre a parcela correspondente ao valor exceden

te ao do i~em anteriorapli~ar-se-á o coeficiente previsto 
no item II do artigo 59 desta lei; 
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III- o valor da renda mensal do beneficio serâ a 
soma das parcelas calculadas na forma dos itens anterio
res e não poderâ exceder ao limite previsto no item- lU do 
artigo 5{t, desta lei. 

§ 1' Para o segurado do sexo masculino que conti
nuar em atividade após 30 (trinta) anos de serviço, ova
lor da aposentadoria, referido no item I, será acrescido_ 
de 4% (quatro por cC:nto) do salãrio-de-beneficio para 
cada novo ano oo_mpleto de atividade abrangida pela 
previdência social, atê o mãximo de 100% (cem por cen
to) desse salârio aos 35 (tdnta e :cinco) anos de serviço. 

§ 2' O tempo de atividade será comprovado na for
ma disposta em regulamento. 

(Às Comissões de Conúitulcão e Jt~stiça e de Le~-
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 121, DE 1.983 
Complementar 

Ac:restenta dispo!iidvos à Lei Complementar nt 26, 
de 11 de setembro de 1975, que uniftcou o PIS. 
PASEP. 

O Con-gresso Nacional decreta: 

Art. Jl' f: acrescentado ao art._ 4"~da _1.~i Comple
mentar n_'i' 26, de 11 de setembro de 1975, o seguinte§ 41': 

"§ 4~' O dircítO à retirada de_ q~ trat.a o parágrafo 
anterior independerá de o participante há ver ou não 
trabalhado no exercido da distribuição" 

Art. 29 Esta lei complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3~' RevogaRse as disposições em contrário. 

Justificação 
Embora a lei nada diga a respeito, o fato é que o fundo 

PIS-PASEP vem dando interpretação deveras restritiva à 
disposição do§ 3"', do art. 4' (L. C. n9 26/75), que pennite 
aos "participantes cadastrados hã pelo ~enos cinco anos 
e que percebem salário mensal igual ou inferior a Cinco 
vezes o_saláriõ rilínimo regiçmal, ao final de_~ada ~~er~í
cio, respeitada a disponibilidade da conta individual, im
portância equivalente ao salário mínimo regional. 

Assim, no caso de trabalhador que tem os cinco anos 
ou mais de cadastramento no PIS-Pasep e atende a todas 
as demais exigências- consignadas no dito § 39, mas que 
eventualmente tenha deixado de trabalhar no exerc1cio 
da distribuição, a Caixa Econômica Federal (gestora do 
fundo) não tem pago o abono, dando à lei interpretação 
que o seu texto não agasalha. 

O que o projeto quer, portanto, é apenas aclarar um 
pouco mais o texto da lei (L. C. n"' 26{15), de tal modo a 
evitar injustiças como a apontada. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1983. - Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 26 DE JUNHO DE 1975 

Altera disposições dalegWaçio que regula o Pro
grama de lntegraçio Social (PIS) e o Programa de 
Formaçio do Patrimônio do Servidor Público (PA
SEP). 

Art. 49 As importâncias creditadas nas contas indi
viduais dos participantes do PIS-PASEP são inaliená
veis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos pará
grafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. 

§ 1"' Ocorrendo casamento, aposentadoria, transte
rência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez 
do titular da conta individual, poderá ele receber o res
pectivo saido, o quai, no caso de ifiôfte, será pago .a sem; 
dependentes, de acordo com a legislação da Preyídência 

Social e com a legislação específica de servidores civis e 
militares ou. na falta daqueles. aos sucessores do titular, 
nos termos da lei civil. 

§ 29 Será "racultada, no finã.l de cada exercício finan~ 
ceiro pOSterior ao da abertura da conta individual, a reti
rada das parcelas correspondentes aos créditos de que 
tratam as alíneas b e c do- art. 3"' 

§ 39- -Aos partiéipàntes· cá.dasti"ã.dõs- hã pelo menos 5 
(cinco) anos e que recebam salário mensal igual ou infe-
rior a 5 {cinco) veies o respectivo salârio mínirilo regio
iiill, ·será facultada,· ao fiiial dec cada exercício financeiro, 
retirada complementar que permita perfazer valor igual 
ao do salário mínimo regioiial mensal vigente, respeita
das as disponibilidades de suas COntas indiViduais. 

(Às Comissões de Cor)Stituição e JuSiii:Q-e deLe- -
gislação social.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-_ Os projetos li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1"'-Secretãrio. 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 687, D!C 1983 

Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex• as neces

sárias providências no sentido de encaminhar ao Banco 
Nacional da Habitação, o seguinte requerimento de in
formaç_ões: 

1 -De que forma foram ~plicados, nos últimos cinco 
anos (até 31-12-1982), os recursos provenientes da pou
pança compulsória (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS)? 

2 - Quais as condições, em termos de juros e outros 
pagamentos, estipulados para cada tipo de repasse reali
zado com os recursos relativos ao FGTS e com quais en
tidades financeiras e 'promotoras foram contratadas es
_sa~ operações? (Questão inter_Ii_gada à de n"' 1). 

3- Quais Õs resultados lfquidos ai\uais obtidos pelo 
Banco N-aCioJiRl da Habitação pela aplicação dos recur
sos do FGTS? (Questão interligada à de n9 1). 
4- O BNH, nos últimos cinco anos, teve alguma difi

culdade para remunerar, conforme as disposições legais, 
os reCursos_ do FdTs colocados sob a sua gestão? 
5- Existe no momento alguma entidade financeira 

ou promotora, bem assim quaisquer entidades estatais, 
que tenham recebido recursos do BNH e que não este
jam em dia com essas obrigações? Caso positivo, quais 
são essas entidades, os respectivos montantes dos débitos 
e as providências que o BNH vem adotantdo nesses ca
sos? 

6- Qual o montante de recursos, nos últimos cinco 
anos (atê 31-12-1982), captadoS peloS demais integrantes 
do Sistema Financeiro de Habitação, por intermêdio das 
cadernetas de poupança e letras imobiliárias? 
7-Qual a orientaçã_o ·oficial para a aplicação desses 

. recurssos ·pelas empresas componentes do Sistema Brasi
- -· Ieiro- de Poupança e Empréstimos e quais os resultados 

globais obtido pelo SBPE nos últimos cinco anos? 
8 - Quais são as entidades que compõem o SBPE 

(discriminando aquelas que são parte de conglomerados 
financeiros) e qual a partiC:iiiação de cada uma na cap
tação de recursos de cadernetas de Poupanças? 
9- A denominada poupança voluntária (cadernetas 

de poupança e letras imobiliárias) tem sido aplicada pe
los agentes do SBPE na produção e comercialização de 
habitações para as camadas de poder aquisitivo médio e, 
amda, de imóveis e equipamentos comunitários de natu
reza não-residencial (escolas e creches, clínicas ou postos 
de saúde, lojas comerciais e salas). De que modo, ou seja, 
quais os Critêrios uttlizados para estabelecer essa siste
mática de aplicação de recursos? Considerando o total 
das aplicações realizadas pelas empresas integrantes do 
SBPE, qual o percentual desses financiamentos que se 
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destinaram a habitações cujo valor total, incluindo des-
pesas contratuais, taxas e impostos, não excedeu a 1.100 

__ UPC (um mil e cem unida'!_es_ padrão de capital)? 

lO- Qual o papel específico no Sistema Financeiro 
de Habitação do Fundo de Compensação de Variações 
Salariais - FCVS, qual o montante (atê 31~12~1982), 
nos últimÕS cinco anos, arreCadado à conta desse Fundo 
e de que maneira o BNH aplica os recursos provenientes 
do FCVS não exigíveis pelos mutuârios e portanto dis~ 
ponfveis para o Baf!.CO? 

II -Qual o resultado líquido, nos últimos cinco anos 
referidos, do FCVS? 

12- A sisteniâfiCa-·atual do FCVS tem sido conve
niente ao fui1.cionatn"ento adequado do Sistema Financei
ro cfe Habitação? Em qualquer dos casos- positivo ou 
negativo - explicar a resposta. 

13- Em algum ano do funcionamento do SFH o rea
juste das prestações dos mutuários verificou:·se pela apli
cação de um índice de correção monetária inferior àque
le oficiamente estabelecido? 

14- O total de Cri 250.891.000.000,00 (duzentos e 
cinqUenta bilhões, oitocentos e noventa e um milhões de 
cr~iros), aplicado em operações de crêdito, at_é no
vembro de 1982 (segundo o Boletim do Banco Cential 
_do Brasil de janeiro de 1983), pelo Fundo de Assistência 
de Liquidez, atendeu a quais integrantes do Sistema Fi
nanceiro de Habitação, em quais quantidades de recur
sos e condições.-

15- Quais os critérios geralmente observados pelo 
·BNH n~ aplicação desses recursos? 

16- Qual a proveniência dos recursos formadores do 
Fundo de Assistência de Liquidez e quais os seus cr:edo
res? 

Justificação 

Tramita, no Senado Federal, o Projeto de Lei do Sena
do nl' 81/83, que .. estabelece critêrio para o reajustamen
to das prestações dos imóve_is t:e~idencia,is_ finaõ.Ciadós 
por _intermêdio do Sistema Financeiro de Habitação." 

Sabemos que esse Sisteina obtêm recursos (poupança 
compulsória - FGTS - e poupança voluntária - ca
dernitas de poupança edetras -imobiliárias) no mercado e 
os aplica na construção de ha.bitações e outras_ atividades 
afins. -

Por outro lado, esses recursos, depois de aplicados, 
têm_ um retomo diferenciado, em função de diversos pa
râmetros. Além dis-so, o- Sistema Financeiro de Habi
tação recolhe do m,utuário recursos que formam o deno
minado FCVS - Fundo de Comperlsação de Variações 
Salariais, do qual poucas informações são conhecidas, 
muito embora a sua importância. 

1?. por compreender a complexidade do SFH ç também 
tendo em vista a necessidade de aprofundar o nosso co
nhecimento a respeito é que encaminhamos o presente 
requerimento de informações. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1983.- Itamar Fr111-_ 
co • 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão requeri
das as informações solicitadas, 

Sobre a mesa, comuniCação que vai ser lida pelo Sr. 1•~ 
Secretário. 

~ lida a seguinte 

Em 8 de junho de 1983. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que 

me ausentarei do Pais a partir de 11 de junho, a 
fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu 
o Senado, participar, como Delegado do Grupo Brasilei
ro do Parlamento Latino-Americano, da reunião Con· 
}unta do Parlamento Latino-Americano a ser realiv.da 
em BruXelas. 

·Atenciosas saudações, - Marcelo Miranda. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A comuni
cação lida vai à pubUcação. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1'1-
Secretária. - -

1':. lida a seguinte 

Ofício n<1 187 J83 
Senhor Presidente: 

Brasília, 8 de maio de_ 1983 

Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V. 
Ex~ os nomes dos Senhores Deputados Nilson Gibson e 
Francisco Erse para integrarem, em substitUição aos Se
nhores Deputados Ney Ferreira e Hamiltorl)<avier, a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n9 69, de 1983-CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 2.022, de _!_8 de maio._de 
1983, que "complementa a redação do art. 69 do 
Decreto~Iei n"' 185, de 23_de fevereiro de 1967, que es.ta
belece normas para a contratação de obras ou serviços a 
cargo do GoVernO Federal". 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V, Ex' meus 
protestos de estima e consideração. -

Deputado Nelson Marchczan, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (NHo Coelho)_- Serão feitas as 
substituições solicitadas_, _ 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO (PDS- PI. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores~ ontem, a reun_ião que investiga a persis-' 
tência da pobreza absoluta do Nordeste, ouviu o Sr. 
Diretor~Geral do DNOCS, Dr. Josê Osvaldo Pontes, 
sobre as causas fundamentais da pobreza do_ Nordeste. 
E. Sr, Presidente, o Diretor-Geral do DNOCS fez: uma 
exposição sucinta, bem -rund"amerúãda, ·pre-CiSa; que, em 
quase todo seu curso, repisou velhas feridas e_velhos co~ 
nhecimentos que nós nordestinos temos sobre a situação. 
Inclusive, Sr. Presidente, dados estafrecedores foram da
dos a público pelo Diretor-Getal do DNOcs:s. s• mOs
trou, naquela ocasião, que de 1909~ isto é, da-memória 
do DNOCS no Nordeste, d-e 1909 até 1982, 73 anOs de 
atividade no Nordeste custaram aos cofres deste País 
exatamente 1 bilhão e 200 milhõf:s de dólares, quase 10% 
do que se gastou atê agora em ltaipu, Então, Sr. Presi
dente, 73-anos de assistência dos poderes públicos face às 
calamidades que atingiram o Nordeste, apenas chegaram 
perto de 10% dos gastos deste País com a implantação de 
Itaipu, 

Além disso, Sr. Presidente, o DNOCS, órgão altamen
te organizado e conhecedor das vicissitudes do Nordeste 
teve o seu orçamento reduzido, para o ano de 1983, d~ 
cerca de 60% do que foi em 1982, pois que em 1982 o 
DNOCS teve cerca de 32 bilhões de cruzeiros em sua do
tação orçamentária e, em-1983 <::stas dotações estão redu
zidas para 20 bilhões de cru~eiroS. 

ê fácil, Sr. Presidente, com-preender, então, porque 
que persiste a pobreza do_NordesteAAs decisões políticas 
que deviam sanar tudo isto ainda tlão foram tomadas 
neste País. Sabemos que o dinheiro que se empregou no 
Progra~a de EmergCncia no Nordeste, no ano de 82, foi 
retirado dos recursos e das dotações especiais do BNB. 
Sabemos que de 1979 para 82 o Banco do Brasil baixou a 
sua aplicação na Região NOrd-este, ~e 18 para 12% e que 
esses 6% referentes à diferença da aplicação do Banco do 
Brasil no Nordeste, são superiores ao que se gastou com 
estes 4 anos de secas, de flagelo que o Nordeste está so
frendo. 

Sr. Presidente, foi verda-âeirãmente desencantados 4 ue 
presenciamos a exp-osição dos técnicos, !1a l!ltima . reu
nião da SUDENE, quando foi mostrado pelo Ministro 
Andreazza o antepi-ojetO q-ue deveria tornar os rios, prin
cipalmente certos rios, certos vales importantes, perenes. 
O anteprojç:to, devo dit:er, não tem nenhuma dificuldade 
de engenharia, é apena~ um projeto grande que deverá 
ser executado com o montante de recursos que o Nordes-
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t~ nuncª_ teve. E a não ser por uma decisão política; nós 
não teremos esses recursos no Nordeste. Não há possibi
lidade d~as regiões ou dos países pobres terem urna cor-

- relação entre os investimentos nas suas áreas e as rendas, 
e o retorno desse capitaL Sempre nessas regiões é preciso 
que decisões politícas, visando príncipãllnerite o bem
estar sOcial~- tenham predon1inância sobre os estudos ra· 
cionais, frios da economia. Lembro que, quando foi 
construída a Belém-Brasília, foi desaconselhada essa ro
doVia Por tod-os- os Orgãos técrticos consultados, era apc> 
nas uma rodovia para onças, nunca liavçriaretorno nem 

-- {elTã serventia social. E tÕdo o Bra;,il sabe o que repre· 
senta hoje essa estrada. 

Quando nós, piauienses, reivindicamos a construção 
da J3arragem da Boa Esperança, no Rio Parnaíba, técni
cos renomados como Celso Furtado, se manifestaram 
contra este iilvestimento, porque ele também não teria 
retOin9. E nós, nofdestinos, hoje, sabemos o que repre
sentou para aquela região a construção daquela barra
gem. 

Sr. Presidente, não há- possibilidade de as regiões 
pobres terem as suas grandes obras, as suas obras defmi
tivas e necessáriaS, sein- QUe elas sejam ConStr~ídas por 
uma decisão política que vise, principalmente, a coisa 
pública e o bem-estar social. 

Diz-se que o Ministro Mário Aridreazza tomou i deci
são da trasposição das ág!las do São Francisco para o 

- _Nordeste semi-árido num momeilto-eleitoreiro. Mas nós 
queremos bendizer estes momentos eleitoreiros, que fa
zem com que estas dedsões políticas sejam tomadas, 
porque o proble~a agora está_em deba_te. A viabilidade 
do projeto deve ser discutida, deve ser cuidadosamente 
discutida, a descarga dorig Sà_o F:r_af!cisco pode ser ques
tionada, pode ser discutida, m_as é _preciso que haja uma 
idêia, haja uma determinação que presida a esse projeto. 
E nós estam?s certOs de que vai acontecer, O Nordeste, 
de um modo ou de outro, o semi-árido nordestino de um 
modo ou de outro •. transpondo as águas do São Francis
co em Cabrobó ou no rio Piauí, trazendo a água do To
cantins ou de outro modo qualquer, vai pôr em discus
são esse problema, que é um problema que atinge 1/3 da 
população deste País. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, V. Exf me 
ConCede um aparte? -

O ~R: JOÃO LOBO- Çorn_muita honra, Senador 
Aloys10 Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves- Estou ouvindo atentamente a 
exposiÇão de V. Ex'- e constato que a Comissão Pa-rla
mentar destinada a Investigar a Persistência da Pobreza 
Absoluta do Nordeste, criada por iniciativa da Lide
rança do PDS, já está recolhendo subsídios valiosos que 
vão permitír Uma anâlise em profundidade desses 
problemas e, ao mesmo tempo, propiciar ao Governo 
~!ementas para traça~ diretrizes, redirecionar programas, 
enfim, executar o~ras que possam extirpar essa pobreza 
que ~ant~ avilta a região e preocupa _a __ Nação brasileira, 
V. 6.• verifica que !J-ma ComissãO Parlamentar de In
quérito, quando bem conduzida, pode chegar a resulta
dos como esses que já estão sendo _obtidos pela CPI que 

Investiga a pobreza absoluta do Nordeste. Porque a Co
-missão é exa1amente pàta fazer uma averiguação, para 
fazer uma avaliação, para reunir todos os dados, para es
tabelecer o debate isento e poder chegar a conclusões 

-tambêm isentas e válidas para orientação não s6 do con-
-gresso como do Governo. Estou certo de que esta Co-
missão vai trazer uma grande contribuição para o-estudo 
_çlo_!õ problemas pordestinos, .e por isso mesmo tive o cui
dado de integrá-la,_ na _d.esignação dos membros que a 

·~·compõem_, com ilustres Senadores da região do Nordes
- ~-e•_ c_?nhece:dor~ profundos dos problemas dessa região, 

como V. Ex• o é. Estou_ certo_também, nobre Senador 
loão Lobo, de que é preciso, atravês desta comissão, 
fazer-se uma avaliação técnica rigorosa, para impedir o 
ínícío de projetas que possam revelar-se inexeqüíveis, 
sobretudo num momento de extremas dificuldades fi-
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nanceíras para o País. Mas, a Nação toda estâ solidãria 
com o sofrimento do Nordeste, que há cinco anos conse
cutivos ve-m sendo duramente atingido por uma calami~ 
dade que destrói a sua _ecorromia; afeta a sua PopUlação 
e, sobretudo, cria uma profunda instabilidade social nes
ta ârea. E~ _me c_ongratu_Io- com as informações que V. 
Ex• está trazendo ao Senado, todas elas muito oportu, 
nas. e, ao mesmo tempo, pelos trabalhos que estão sendo 
realizados por essa importante CPI. 

O SR. JOÃO i.ÕBO- Eu agradeço ao nobre Sena~ 
· dor Alci):Sfõ-Ciláves Pelo estímulo do seu aparte. 

Continuando, Sr. Presidente, diria que nós somos par
tidári_os de que o projeto seja cuidadosamente es_tudado, 
criteriosamente estudado, mas somos contra a que se po
nha em dúvida a validade económica desse projeto. 

A alegação de cjue não temos dinheiro, eu estou certo 
de que poderã cair, se for enfocado o aspecto de que di
nheiro e tempo são uma questão -de prioridade. Basta 
que a decisão seja iorilada pãra que o dinheiro apareça e 
coriiplete esta obra que é indispensável, necessária mes-
mo. 

Sr:Pi'esidellte;a-soóla de dinheiro gasto no Nordeste 
em 73 anos representa uma soma inferior a 10% do que o 
Brasil gastou na construção de Itaipu, Não é possível um 

- tratamentO discriminatório e desigual para com uma re
g1ão que represeõta f/3 deste País. 

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

O SR. JOÃO LOBO- Concedo, com muita honra, o 
aparte ao nobre Senador Marco Maciel. 

O Sr. Mar(!o Maciel- Meu caro Senador João Lobo 
quero, em rápidas palavras, solidarizar-me com V. Ex•: 
no momento. ~.m q\Je defende o projeto de transposição 
de águas do riO São Francisco para bacias hidrográficas 
de rios não pere~esno Nordest~. V. Ex•, sensatamente, 
diz que ê- conveniente que haja um debate sobre o assun~ 
to, inclusive porque ê fUndamental que em projetas dossa 
envergadura haja uma desejável e saudável participação 
de todos, sobretudo das chamadas elites dirigentes. Mas 
quero, comungando o pensamento de V, Ex•, dizer que 
enteildo que esse é um projeto indispensável para o de

,_Sei]y_olvimento da Região, de modo especial para a 
porção seca, para a _porção do semi-árido do Nordeste 
brasileiro? porção essa que representa quase 60% do ter
ritôri5) do Nordeste,-compreendendo, aproximadamente, 
900 mil quilómetros_ quadrados. Por isso, quero trazer, 
com a minha palavra, o meu apoio à manifestação de V, 

- Ex• e estimar que o GõvêrrlO Federal, por intermédio do 
Ministério do Interior, dê -seqUência não apenas aos estu
dos mas -:- por que não dizer? - aos projetas de enge
nharia final, para qUe possamos brevemente iniciar _essa 
experiêncía:._:E Sem querer me alongar nas considerações, 
gostaria de lembrar a V. Ex• que, como Governador de 
Pernambuco, iniciei a execução de um projeto de desvio 
das águas do rio _São Fr~ncisco. t certamente um projeto 
b~m rnais __ ffi:Odes_to do _que esse QUe pretende realizar O 

-~MíniSii-0 MáriO Andreazza através dos órgãos da sua 
pasta, mas apenas dou esse exemplo para demonstrar 
não apenas com palavras, mas com atos, corno acho cor
ieta, justa, adequada e oportuna essa proposição. Tenha, 
portanto, V. Ex• o meu apoio nessa luta que empreende, 
com vistas a mobilizar politicamente a Nação visando a 
aprovação rápida, e quem sabe a execução, desse proje~ 
to. 

O SR. JO_ÃO L()BO- Agradeço o aparte de V. Ex• 
sei que -v. EX' ê Um profundo conhecedor do assunto, 
grande Governador que foi de Pernambuco, familiariza
do com todo o sofrimento da frente nordestina e da sua 
necessidade. 

O Sr. Alberto Silvil- V. Ex• pCrmite um aparte? 

O SR. JOÃO LOBO - Com todo prazer. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, eu não estava 
presente nõ iníCio de seU pronunciamento, mas como V. 
Ex• é membro da Comissão da qual sou Presidente, não 
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poderia deixar passar esta oportunidade sem demonstrar 
o meu apoio às suas palavras com relação aos recursos 
que foram dados ao DNOCS em setenta e três anos, que 
V. Ex• disse muito bem porque repetiu o Diretor-Geral 
do DNOCS. 

"Os dólares correspondentes a 1/10 do custo deItai
pu, foram gastos em 73 anos de Nordeste". E eu queria 
lembrar a V. Ex•- não sei se V. Ex• abordou a questão, 
eu não estava presente - abordou que aquela redução 
do orçamento do DNOCS, de 32 bilhões, no ano passa
do, para 20 bilhões este ano, sem considerar a inflação, 
pois-; para ficarmos nos 32 bilhões, dever(amos estar em 
60 bilhões, pelo menos, numa inflação de 100%, queria 
lembrar a V. Ex• que essa diminuiÇão dos recursos do 
DNOCS é taffibém uma colocação que dificulta a ação 
governamental na nossa região já sofrida, como V. Ex• 
sabe. Tambêm para não perder a oportunidade, irei fazer 
um pronunciamento sobre a_t_ransposição do rio São 
Francisco para o Nordeste, lembrando a V. Ex• o que 
disse o nobre Senador José Lins, um dos homens que, no 
meu entender, mais entendem do problema da hidráulica 
do Nordeste. S. Ex• disse que se barrarmos os rios, os 
afluentes dos grandes rios,_ e as oportunidades de barra
mento de águas que se tem no Nordeste, poder-se-ia ter 
mais 8, 10 ou 20 milhões de metros cúbicos em_obras_ só 
dentro do Nordeste, independente da água que pudesse 
ser retirada do rio São Francisco. V. Ex• reclamou, com 
muita oportunidade, que ~a exposição feita lá na SUDE
NE- nós estávamos presentes, eu e V. Ex•- não se to
cou no Piauí, o Piauí ficou de lado, e a transposição que 
se desejou para o Estado foi cOnSiderada impossível de 
realizar, porque muito onerosa. V. Ex• sabe que no meu 
Governo foi feito tirifeStudO de transposição muito mais 
simples, gerando eletricidade e colocando água dentro 
do rio Piauí. QUerO aproveitar para solidarizar-me com 
V. Ex• pelo pronunciamento que faz hoje em defesa do 
Nordeste e dos órgãos federais que estão lá recebendo 
quantias reduzidas. Parabêns. a V. Ex• 

O SR. JOÃO LOBO- Agradeço as palavras de V. 
Ex• 

Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de dizer que 
voltaremos a abordar _este assunto da marginalização 
que tem sofrido o nosso Esta9,o, o Piau[ Parece, Sr. Pre
sidente, que o Piauí Só está servindo para impOrfat a in
flação, o sofrimento e as dificuldades do resto do Brasil. 
O Piauí não tem culpa dessa inflação, desse débito g~g~n
tesco que está sufocando esta Nação. Não temos nenhu
ma responsabilidade, mas estamos pagando o preço de 
tudo isso. Sr. Presidente, voltaremos a abordar esse as

sunto. 
Era o que tinha a dizer. -(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sr~ Senado
res, todos os oradores ioscritos para falar antes da Or~ 
dem do Dia declinaram da oportunidade de usar a tribu- _ 
na, numa homenagem ao nosso colega Roberto Campos. 
Dümte disso, vamos passar à Ordem do Dia, para que te
nhamos oportunidade de ouvir o orador do grande Ex
pediente, o nosso estimado colega Roberto Campos. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 
lt-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 122, DE 1983 

Altera a redação dos arts. 5' e 10 da Lei n9 5.890, 
de 8 de junho de 1973, que alterou a legislação de pre
vidência social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Dê-se ao arl. 5"' da Lei n9 5.890, de 8 de ju
nho de 1973, a seguinte redaçãO: 

"Ark _5_9 _A renda mensal dos beneficias de 
prestação continuada não poderâ ultrapassar o va
lor correspondente a 90% (noventa por cento) de 20 
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(vinte) vezes o maior salârio míninlo, observados os 
preceitos do§ 3"' do art. I'? da Lei n"' 6.205, de 29 de 
abril de 1975". 

Art. 2"' Passa-se o caput do art.IO da Lei n: 5.890, de 
8 de junho de 1973, e seus itens a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 10. A aposentadoria por tempo de ser
viço serâ concedida aos trinta anos de serviço em 
valor igual a: 

a) 80% (oitenta por cento) do salário-de
benefício, ao segurado do sexo masc;ulino; 

b) I 00% (cem por cento) do salário-de-benefício, 
ao segurado do sexto feminino." 

Art. 3"' Entrarâ esta lei em _vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

Justificação 

Reapresentamos ProjetO de Lei Submetido por nós em 
1979 à Câmarã dos Deputados e arquivado ao final da 
Legislatura. 

Os dispositivos alterados pelo Projeto de Lei nt 5.890, 
de 8 de junho de 1973, tem presentemente, a seguinte re.
dação: 

Art.59 Os beneficias a serem pagos sob a forma de 
renda mensal terão seus valores fixados da seguinte for
ma: 
I-Quando o salãrio-de-beneficio fof igual ou infe

rior a 10 (dez) vezes o maior salário mínimo vigente no 
Pafs; aplicar-se-lhe~ão os coeficientes previstos nesta e na 
Lei q 3.807, de 26 de agosto de 1960; · 
II- Quando o salário-de-beneficio for superior ao 

item anterior serã ele dividido em duas parcelas: a pri
meira, igual a lO (dez) vezes o maior salário ril.ínimo vi
gente no País; a segunda será o valor excedente ao d~;i pri
meira: 

a) sobre a primeira parcela, aplicar-se-ão os coeficien
tes previstos no item anterior; 

b) sobre a segunda aplicar-~ã um coeficierite igual a 
tantos -1/30 (um ~rinta avos) quanto_s forem os g_rupos de 
12 (doze) contribuições acima' de 10 (dez) salârios míni
mos, respeitado, em cada caso, o limite mãximo de 90% 
(noventa por cento) do valor da parcela; 

III - O valor da rimdã merisal no caso do it_e_m II será 
a soma das parcelas calculadas na forma das alineas a e 
b, não podendo ultrapassar o valor correspondente a 
90% (noventa _por cento) de 20 (vinte) vezes o maior sa
lário Inínimo Vigente no País". 

Art. lO. A aposentadoria por tempo de serviço será 
concedida aos 30 (trinta) anos de serviço: 
I- até a importância correspondente a 10 (dez) vezes 

o maior salário mínimo vigente no Pais, em valor igual a: 
a) 80% r oitenta por cento) do salário-de-benefício, ao 

segurado do sexo masculino; 
b) l 00% (cem por cento) do salário-de-benefício ao se

-gurado do sexo feminino; 

II- sobre a parcela correspondente ao valor exced.en
te ao do iterii ã:nterior aplicar-Se-á o coefiCiente" previsto 

. no item II do art. 5_9_ destq. Ll;i; 
III- o valor da renda mensal do benefício serã a 

·somã das parcelas calculadas na forma dos itens anterio
res e não poderã exceder ao limite previsto no item lil do 

art. 5"' desta lei. 

§ 1"' Para o segurado do sexo masculino que conti
nuar em atiVidade após 30 (trinta) anos de serviço, ova
lor da aposentadoria referido no item I serã acrescido de 
3% (três por cento) do salário-de-beneficio ·para cada 
-nõvo ario completo de atividade abrangida pela Previ
dência Social, até o máximo de 95% (noventa e cinCo por 
cento) desse salário aos .35 (trinta e cinco) anos de Ser
viço". (No_va redaçãO dada pelo art. 5~ da Lein9 6.210, 
de 4 de junho de 1975). - - -

Junho de 1983 

Tais normas foram estabelecidas para cálculo dos be
neficios previdenciários pela mesma legislação (Lei n• 
5.89Q, de 1973) que elevou o limite para incidência da 
contribuição previdenciâria de 10 para 20 vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. 

Ao f~lo, entretanto, quebrou uma tradição longa
mente observada desde 1923 e instítuiu tratamento dis
criminatório entre segurados do INPS, que urge ser abo
lido. 

Ca_!Je lembrar que nas antigas Caixas de Aposentado
ria e Pensões o limite máximo para contribuição corres
pondia a dez vezes o valor do salário mínímo e nos inSti
tutos da Aposentadoria e Pensões estava limitada ao te_to 
de Cr$ 2.CJ90,00 até o advento da Lei n9 2.755, de 16 de 
abril de 1956, que o elevou para 3 vezes o salário mini
mo. Com o advento da Lei Orgânica: da Previdência So
cial, a 26 de agosto de 1960, o limite em causa passou a 
ser 5 vezes e com a edição do Decreto-lei n<? 66, de 21 de 
novembro de 1966, a lO vezes o salârio mínim-Q. 

Em todas as modificações ãntes referidas do salário· 
de--contribuição, isto é, da parte da remuneração sobre o 
qual deve incidir a contribuição previdenciâria, nenhu~ 
ma distinção foi estabelecida para cálculo do salâdo-de
beneficio com base no qual é apurado o valor das apo
sentadorias, auxí1ios, abonos e pensões. Até, portanto, a 
promulgação da Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, a 
contribuição para o INPS alcançava as remunerações até 
dez vezes o salário rn1nimo, ·mas qualquer que fosse o sa
lário recebido dentro dessa faixa o cálculo dos benefícios 
observava, rigorosamente, o mesmo critério, variando, 
como é natural, de acordo com o salário-deR 
contribuição. 

Tal critêrio de estrita justiça social, jâ o dissemos, foi 
rompido pela Lei n'i' 5.890, de 1973, ao elevar para vinte 
vezes o maior salãrio mínimo a remuneração sobre o 
qual deve ser paga a contribuição para o INPS mas ao 
determinar critérios diferentes para cãtculos dos benefi
cias dos trabalhadores que recebem até dez salários 
m-ínimos de um lado, e para os que vencem remuneração 
superior, ainda que todos, indistintamente estejam sujei~ 
tos ao pagamento de contribuição (idêntica de 8%). 

Referida discrepância é tão acentuada que o segurado 
com remuneração superior à fixada no Decreto-lei n-9 66 
de 21-11-66, para contribuíção previdenciária, para fazer 
jus a perceritual idêntico aos demais preci.Siriacoriiribuir 
durante 30 anos, a partir da Lei n~ 5.890, de 1973. 

Nada mais precisaria ser dito para justificar de forma 
cabal a presente proposição, senão que a proposição se 
encontra perfeitamente na exigência do parágrafo únlCõ
do.artigo 165 do texto constitucional, por isso que man
da pagar beneficio em percentüais idênticos para todos 
os segurados e dependentes em função de contribuição 
também igual, jâ em vigor. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1983.- Álvaro Dia~ 

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 123, DE 1983 

Autoriza o Poder Executi.vo a instituir o Programa 
Nacional de Telefonia Rural e dá outras providências. 

Arl. l'? Autoriza o Poder Executivo a intituir o Pro
grama Nacional de Telefonia Rural com a utilização 
obrigatória de 20% dos recursos do Fundo Nacional de 
Telecomunicações criado pela Lei n"' 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, que esta Lei revigora. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário, es
peciaJ_mente o Decreto-lei n9 1.859, de 17 de fevereiro ~e 
1981. 
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Justificação 

O presente projeto tem por objetivo dotar os estabele~ 
cimentos agrícolas, nas áreas rurais, do benefício do tele-- ~ 
fone. 

A área rural, urna das poucas ainda não alcançadas 
pelo progfessõ advindo das telecomunicações, se ressen~ 
te da falta desse importante instrumento, indispensável à 
integração com as zonas urbanas. 

Uma simples encomenda de implementas agrfcolas, 
que poderia fadlmeDte Ser feita via telefone, requer, às 
vezes, o deslocamento de veículo da fazenda até a cidade, 
que pode estar a centenas de quilómetros onerando 
sobremaneira os custos da produção rural. 

O exemplo que aqui invocamos em favor da nossa ini
ciativa é um denúe inóffiéros que pOderíaffios citar como 
argumento, mas consideramos desnecessário, face à im~ 
portância reconhecida por todos desse aparelho que tem 
o grande mérito de ecomomizar tempo e combustível e, 
conseqUentemente, divisas. 

Essas razões aliam-se ao fato de que o investimento 
trarâ às regiões agropastoris, paralelamente, surto de 
prógresso, numa nova fase de desenvolvimento capaz de 
evitar o alarmante êxodo do contingente de trabalhado~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 688, DE !983 

Requeremos- ui-8;ência, nos termos do art. 371, alínea 
"C" do Regimento Interno, para o PLS n9 23, de 1983, 
que "dispõe sobre a atualização e reajustamento contí~ 
nuo do valor do selo a que se refere a Lei 909, de 8 de no
vembro de 1949, destinado a obter recursos para a assis
tência a prole dos hansenianos". 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1983.- Nelson Car
neiro, Líder~o __ PTB- Aloyslo Chaves, Líder do PDS. 

-Ó SR. -PRESIDENT_E (Nilo Coelho) - O requeri
mento lido serâ -iricltiídO na Ordem do Dia da sessão se
guinte, nos termos do art. 375, III, do Regime-nto Inter-
no. 

O SR~-PRESlo-ENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 

- matériaS: -

res rurais para as cidades, face às precárias condições de Mensagem n'>' 102, de 1983, relativa à escolha do Sr. 
vida no campo, engrossando, naquelas, as legiões de de- Sergio Corrêa Affonso da Costa, Ministro de Primeira 
sempregados que vivem em condições subumanas em Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
suas periferias. de Embaixador do Brasil nos Est!ldos Unidos qa Amêri-

Considerados esses aspectos, que por si só já justífi---- ca; 
cam a medida que aqui propomos, contamos com o _ 
apoio dos eminentes colegas paia -a nossa iniciativa. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1983. -_Henriéiue San
filio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.! 17, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. 

CAPITULO VI 

Do Fundo Nacional de Telecomunicações 

Art. 51. Ê criado o Fundo N acionRl de T elecomuni
cações constitufdo dos recursos abaixo relacionados, os 
quais serão arrecadados pelo prazo de 10 (dez) anos ... 
(vetado) ... para serem aplicados na forma prescrita no 
Plano Nacional de Telecomunicações, elaborado pelo 
Conselho -Naciõnal de Telecomunicações e aprovado por 
decreto do Presidente da República: 

a) produto de arrecadaçã_o de sobretarifaS-criádas 
pelo Conselho Nacional de Telecomunicações sobre 
qualquer serviço de telecomunicações ... (vetado) ... , in~ 
clusive tráfego mútuo, taxas térmiilais e taxas de-radiodí~ 
fusão e i-adioamadorismo, não podendo, por~m. a sobre~ 
tarifa, ír além de _30% (trinta por cento) da tãrifa; 

b) juros dos depósitos bancârios de recursos do pró
prio Fundo e produto de operações de crédito por ele ga
rantidas; 

c) rendas eventuais, inclusive donativos~-
• '•• • • • • • •' • • • • • • • • ~--• ~--o-'""-••o=~-; ;---, • • • • • '•'c.·,.-

(Às Comissõe_s de Constiiui(ão e Ju.stiça, de Trans
portes, ComúniêaçõeS e Obras Públicas e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ Osprojetos Ii
dos serão publicados e remetidos às comissões compe-
tentes. -

Sobre a mesa, requerimento que Vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretârio. 

Mensagem _n'>' 103, de_ 198~, relativa à ~olha do Sr. 
George Álvares Maciel, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Organização das Nações Unidas; 

Mensagem n'>' 106, de 1983, relativa à _escolha do Sr. 
Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Ministro de Segunda 
Clásse, da Carreira de DiPlomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Surina
me. 

COMPARECEM MAIS OS SRS: SENADORES: 

Altevir Leal -Eunice Michiles- Aderbal Jurema
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - José Ignácio -
Amaral Peixoto -Amaral Furlan - Severo Gomes
Benedito Ferreira- Henrique Safltillo- Mauro Borges 
-·Marcelo Miranda- Álvaro Dias-- Jaison Barreto 
- Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR._ PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação. em turno único, do Projeto de Reso
lução n'>' I 04, de 1982 apresentada pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~ 540, de 
19_82), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
noas (RS) a elevarem _CrS 3~.668.015,32 (trinta e 
quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
quinze cruzeiros e trinta e dois centavos), o montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 541 e 542, de 1982, das 
ComisSões.: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Dirceu Cardoso; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-lo declaro-a encer

rada. 
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Em votação. 
Os SrS. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

1:. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' !04, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas (RS} a 
elevar em CrS 34.668.015,32 (trinta e quatro milhões, 
seiscent_os e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e 
trinta e dois centavos) o montante de s11a dívida con
solidada interna. 

O Senado Feçlerãl resolve: 

Art. l'>' ~a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado 
do Rio Grande do_ Sul, nos termos do art. 2'>' da Reso
lução n~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 34.668.015,32 (trinta e 
quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze 
cruzeiros e trinta e dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado do 
Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação~ _BNH, des
tinado à execuçãÕ das obras complementares e aquisição 
de equipamentos para controle de inundações, naquele 
municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESII>ENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Discussão, em turno único, ôa Redação Final (o~ 
ferecídi-pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n<> 500, de 1983), do Projeto de Resolução n~'l83, de 
1981, que aUtoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a contratar operação de crédito 
no valor ~eCrS 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, 
trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzei
ros). 

Em discussão~ a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re~ 
gímento Iriterno. 

O projeto Vai à promulgação. 

h a segUinte a redação final aprovada 
Redacão final do Projeto de Resolução n9 183, de 

!98!. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tei:mos 
do art. 42, inciso- VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte a cantratar operação de crédito no valor de Cr$ 
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e se
tenta e quatro mil e duzentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. IQ É o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, nos termos do art. 2'>' da Resolução n~' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 29.364.200,00 
(vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e 
duzentos cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implan· 
tação do Projeto de Incentivo à Produção e Comerciali-



221>4 Quinta-feira 9 

zação do Artesanato Potiguar- PNDÃ., naquele Esta
do, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- !tom 3: 

DiScUs-São, Crri tU:i'ho único,- da Redação Fíilãl (o
ferecida pela Comissão de Redação em s~ Parecer 
n~> 504, de 1983), do Projeto de Rasolução n~' ~56, de 
1981, que autoriza a PrefCitura-MuniCípal de Mon
tes Claros, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
209.108.000,00 (duzentos e riové milhões, cento e 
oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso_
lidada. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

àefinitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai: à promulgação. 

1:. a seguinte a redação final aprovada 

Redação Final do Projeto de Resolução n<? 256, de 
198lj. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição e eU,, ____ _ 
Presidente promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Cla
ros, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1<? 1:. a Prefeitura MuniCipal de Montes Claros, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n<? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-__ 
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Cr$ 209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, 
cento e oito mil cruzeiros), correspondentes a 200.000 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS 
1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqUenta 
e quatro centavos), vigente em julhoj81, a fim de que 
possa contratar um emprêstimo de igual valor junto ao 
Banco de Crêdito Re~J de Minas Gerais S/ A, este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura urbana e comunitãri~_ de natureza emi
nentemente social, em âreas daquele Município, obedeci
das as condições admitidas pelo BaiJ,co Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vig~r na data de 
s~a public~ção. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4: 

Discussão, em turno úi"lico da Redação Final (o~ 
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n<? 502, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 66, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caça
dor, Estado de Santa Cã.tar[JJa, a contratar ope
ração de crédito_n_o valQJ de CrS 5.447.000,00 (cinco 
milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzei
ros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) . __ _ 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encer

rada. 
Encerrada a disc1,1ssão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re~ 
gimento Interno. 
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O Projeto vai à promulgação, 

t a seguint~ _a redaç.ão fi.nafii.prOVada: 

Redaçào Final do Projeto de Resolução n<? 66, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Fede-ral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Cáristituição, e eu,. 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃON° , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Es
tado de Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor de" Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, 
QUatroCentos e quitrenta e sete mil cruzeifos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l<? ll a Prefeitura Municipal de Caçador, Esta
do de Santa Catarina, nos termos- do art. 2<? da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado :F'ede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 5.447.000,00(cinco milhões, quatroCentos e qua
renta e sete mil cruzeiros), junto à Caixa Económica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à 
aquisição de caminhão equipado com carroceria coleto
ra de lixo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 
-- Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação -~m seu Parecer 
n'~ 501, de 1983), do Projeto de Resolução n<?l21, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará
Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, a cQntraM 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 
130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e 
seterita e DQYe mil, setecentos e dezenove Cruzeiros e 
vinte _e quatro centavos). 

____ Em discussã9 a redação _finaL (Pausa.} 
Não havendo quem qUeira discuti-la, declaro-a encerM 

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 

definitivamente aprovada, rios termos do_ ~rt. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação Tinal aprovada 

Redação ftnal do Projeto de Resolução n'i' 121, de 
1982. 

Faço saber que o Senado- Fe<Íenil aprovOu, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constitujção, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOÜJÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a :Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e 
trinta mUhões, duzentos e setenta e nove mil, setecen
tos e dezenove cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

O Senado Federal resolve; 

Art. l'~ t a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do N_ort.e, _nos termos do art. 2<? 
dã Rlbsolução n<? 93, de II de outubro de 1976, do Senado 

_ Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor Qe Cr$ 130.279.719,24 (cento. e trinta milhões, duM 
zentos e setenta e nove mil, setecentos e dezenove cruzei
ros e vinte e_ quatro centavos),_ correspondente a 105.116 
U PCs, considerado o valor no~i-qal da UPC de Cr$ 

__)_}39,32 (um mil, duzentos e trlnta· e nove cruzeiros e 
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trmta e nove centavos), vigente em outubro de 1981,jun
to ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitaçã'o --BNH, destinada à implantação do 
Projeto CURA_ em áreas selecionadas_ na sede do Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pi:lo Banco 

,Central do BrasH no respectivo processo. 
Art. 2<? Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 6: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~' 503, de 1983), do Projeto de Resolução n9 122, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Piran
ga, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 43.378.650,00 (qUarenta e 
três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscen
tos e cinqUenta cruzeiros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é consideraâa 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final "aprovada 

Redação ftnal do Projeto de Resolu~ão n~' 122, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga, Esta
do- de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 43.378.650,00 (quarenta e três mi
lbõe"S~ trezentoS e setenta e oito mil, seiscentos e cin
qUenta cruzeiros). 

O Senádo Federal resolve: 

Art. 1<? É a Prefeitura Municipal de Piranga, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do.'art. 29 da Resolução n<? 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a coOú~tar _operações de· crédito no valor global de 
Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e 
setenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros), cor
respondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nomi
nal da UPC de CRS 1.239,39 (um mil, duzentos_e trinta e 
nove cruzeiros e trinta e nove cetavos), vigente em ou
tubro/SI, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 100 (cem) unidadeS habitacionais de interesse 
social e_execução das obras de infra-estrutUra Urbana ne
cessárias, naquele municfpio, obedecidas as condições 
adinitidas pelo Banco Central do Brasil nQ respectivo 
processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID,rNTE (Nilo Coelho) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Cam
pos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERlOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A sessão cstã 
suspensa por 10 minutos. 

(SUsPensa às 16-horas e 58 minutos, a sessão é rea
berta às 1! horas e 6 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ re~berta 
a sessão.; 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS) -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para um ques~ 
tão de ordem. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs.. Senadmes: 

Ouvimos com o maior respeito a exposição de S. Ex• o 
Senador Roberto Campos. S. Ex•, ao i_niciar a sua expo
sição; solicitou que não hoUvesse apartes, para concedê-
los no final do discurso. Vejo agora S. Ex• descer da tri
buna, sem conceder qualquer aparte. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso (PMDB - SP)
Sr. Presidente peço a palavra pCla üderariCa. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Fernando Henrique Car
doso, pela Liderança. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Como Uder, pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão dO orador.) -:_·sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Para reafirmar o que disse o Senador P~ro Simon C 
lamentar não poder me manifestar, embora brevemente 
que fosse, sobre o discurso do Senador Roberto Cam
pos, enquanto ele estava na tribuna. Em primeiro lugái, 
porque acho que não é um d1scurso banal, é um discurso 
que merece um registro, e o registro da Oposição tam
bém, do PMDB, que coloca uma série de questões que 
são relevantes para este Senado. E é um discurso qu-e, a 
meu ver, requer uma resposta que será dada, com o res
peito necessário,- posteriOrrrieiltC, --à leitura do texto. 
Acredito que S. Ex• está a exigir, tainbém, -~~não Uma 
resposta, comentários por parte doS Senadores do Go
verno, posto que a colocação do Senador Roberto Cam
pos foi abrangente. 

Ao fazer essa referência inicial, inclusive a de cumpri
mentar o Se~ador Roberto Campos por seu_discurso, eu 
não poderia deixar também de fazer certos reparos, em 
nome do_meu Partido. Em primeiro lugar,_ouvi com sa
tisfação, nas palavras iniciais dO Senador ROheito Cam
pos, uma referência a Descartes. E me ocorreU que talvez 
fosse mais adequado, pelo espírito do discurso do Sena
dor Roberto Campos, que S. Exf tivesse citado Pascal, 
não só porque daria a sensação de alguém que está ta
teando na busca de uma solução - e muito mais ade
quado Pascal, nesse caso, do que Descartes, com o seu 
dedo divino- como também porque me deu a sensação 
de que o Senador Roberto Campos tem um deus escon
dido. E, nesse caso, não vou imaginar que fosse Janse
nuis, mas imaginaria que a afinidade cOm Pascal é 
maior. 

Esse deus escondido não nos ficou claro, porque, ape# 
sar das críticas veementes, feitas, por vezes, pelo Senador 
Roberto Campos, a alguns dos resultados da política 
económica dos governos que antecederam o atual Go
verno, as saídas francamente me lembraram, outra v~. 
frase do próprio Senador Roberto Campos, frase jocosa,' 
na qupl menciona o fato de que o segundo casamento é 
alguma coisa que se faz motivado muito rnais pela espe
rança do que pela experiência. E me deu a sensação -'
repito a palavra sensação porque quero ler com atenção 
o discurso· - de que o Senador Roberto Campos está 
tentando casar-se novamente com algumas idéias anti~ 
gas, quanto à solução para os problemas da crise brasi
leira. Não quero fazer a injListiça- não é: do meu_ feitio 
- de imaginar que nesse discurso tão rico de sugestões 
houvesse apenas idéias que são reiterativas. Mas temo 
que nesse espírito pascaleano do Senador Ro-berto Cam~ 
pos ele tenha, além de um deus escondido, um demônio 
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muito secr~to, porque o tempo inteiro ele fustiga adver
sários que-são fantasmagóricos. Não acredito que, hoje, 
o tema, tal. como ele se coloca na conjuntura brasileira, 
possa ser repensado· a partir daquelas denlônios. que fo
ram pingados pelo Senador Roberto Campos, como se o 
conjunto _daqueles que discordam de um pensamento 
todo ele voltado para u!"lla solução embasada na regra da 
competição, como se esse pensamento fosse todo ele sim
plista. CreiO que houve, nesse aspecto, da parte do Sena
' dor, alguns,comentá_rios que vão um pouco a la légere, e' 
que mereceriam uma análise mais profunda. 

Lamento, também, que na crltica _ _feita pelo Senador 
Roberto C~mpos, à questão politica, que foi inClUsiVe 
objeto de_ aplauso deste Senado, e aplauso mais à minha 
esquerda do que à minha direita, a respeito da reeleição 
do Presidente da República, lamento que, na defesa feita 
da tese das eleições indiretas, S. Ex~. por questões de bre
vidade - espero - não tenha feito referências que estão 
no seu texto, no qual ele reconhece aquilo que nós pensa
mos; ou seja, que_ a eleição indireta pode, eventualmente, 
ser até democrática, mas que na circuntância brasifeira 
não o é; posto que- e a crítica é do próprio Senador
pOsto que, repito, o Colégio Eleitoral não é representati
vo do conjunto das opiniões, não guarda a proporciona
lidade necessã.ria para manter um fio de legitiri'lidade na· 
prática sucessória. - - -

Imagino que o Senador Roberto Campos não se refe
riu a isso pol- brevidade, mas ao não se referir, deu a sen-

-sação _de que, no pensameoto dele, é melhor a prudência, 
embasada mesmo em mecanismos de sucessão, viciados 
instituciõ-nalmente, do que o risco de uma eleição direta; 
e pareceria ser que todos aqueles que se apresentam, em 
termos de eleição difeta, ipso facto são acoimados de de
magogos. 

Há formas e formas de demagogia, umas mais outras 
menos sutis. Eu não acredito que seja esse o fulcro da 
questão, não acredito que se possa, pura e simplesmente, 
colocar à margem algo tão importante quanto a questão 
Í':lsti~ucional, simplesmente fazendo-se menção a riscos, 
mesmo numa estatística, ou mesmo num cálculo de pro
babilidade com bem poucos casos, para que a generali
zação fosse feita, de se imaginar que 70% doS Presidentes 
Correriam o risco de não verem o seu mandato termina
do; porque, evidentemente, os casos citados são cinco, e 
ainda assim o argumento não é de peso. Acredito que no 
contexto de um discurso que tem a intenção de propor 
algo novo à Nação, seria necessário- e espero que o Se
nador Robertp Campos nos afi_rme de uma maneira mais 
direta essa qUestão - seria necessário um pensamento 
polítiCo um pouco mais consistente, um pouco mais em
basado ~as p~alldades contemporâneas. 

Não acredito que hoje, no Brasil, estejamos diante de 
uma situação político-social equivalente à da situação 
político-social_ dQ período ao qual se referiu o Senador 
Roberto Campos; porque se assim fosse, realmente, não 
teríamos avançado nada, nesses anos de tão longos e 
grandes sofrilJ1entos na luta pela transformação da socie
dade brasileira. 

No que_ diz respeito às questões econômicas -
reservando-me ainda a cautela de voltar ao tema com 
mais conhecimento do texto - pareceu-me que faltou, 
no discurso, uma análise mais adequada de tudo que diz 
respeito ao descalabro financeiro. Daria a impressão de 
que o inchaço burocrâti~o, injustamente atribufdo a uma 
herança d-e-V argas, seria possível buscar esse inchaço bu
rocrático em t:afzes históricas muito mais antigas, até 
mesmo no antigo império português; airibuiu-se todos 
os males do presente aos desvios burocráticos que vêm
se cOnstituindo a partir de Vargas. Parece-me que tal 
postura não é Consistente com uma análise mais sólida a 
respeito -da sitUação económica brasileira, e mais emba
sada na realida;de conte!llpor~nea. 

Gostaria_ de-Ouvir do Senador Roberto Campos suas 
reflCxões sobre ,a questão gritante -.que me parece ser 
- a questão de que hoje nós estamos - como disse on
tem do plenário do Senado, numa espécie de novo enci
lhamento; em que, num afã desesperador, trocam~se pa-
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pêis por novos papêis, numa situação de descalabro fi
nanceiro, em que se tem a impressão de que o Governo 
perdeu o controle total da situação; e, pior ainda, que 
boa parte desses papéis ficam aí, sim, perdidos nas &<~:ve
tas ou nos cofres desse arquipélago de instituições 
económico-financeiras que são controladas pelo próprio 
Governo. 

Parece-me que, ao enfrentar a situação interna brasi
leira, e concordo com o Senador Roberto Campos, de 
que não tem cabimento jogar a responsabilidade da crise 
atual única e exclusivamente na (:rise externa, no pe
tróleo ou na dívida exter_na, __ mas acredito que ao dizer 
isto é -ilecessáriÜ, também, buscar-se as causas reais do 
descalabro financeiro, que não podem ser encontrados 
pura e simplesmente em termos do crescimento do setor 
público da economia. Acredito, também, que as referên
cias feitas por S. Ex• à questão salarial e aos amargares, 
que parecem ser necessários para que seja possível sppe
rara crise, foi insuficiente. Não vi nas palavras de S. Ex• 
o mesmo ímpeto, o mesmo amor à verdade que ele sem
pre demonstrou- e demonstrou nesse mesmo momento 
aqui - ao referir-se à questão da necessidade de uma 
disciplina salarial, não vi que houvesse um ímpeto seme
lhante no que diz respeito à necessi_dade_ de uma política 
çie austeridade que atinja, também- e porque não- à
queles que hoje_ são os que controlam esses enormes ati
vos financeiros. 

Não acredito que esses reparos que eu esteja fazendo, 
áqui, sejam reparos que tenham por objetivo desmerecer, 
nem de longe, ou evitar qtie se tome na devida conside

-ração o discurso que, repho, considero um discurso im
portante e uma contribuição para o debate, mas acredito 
que é necessârio, neste exato momento em que, etn nome 
do PMDB, COil_sigo a nossa satisfação. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
PeriTiito o aparte a V. Ex•. 

O Sr. Marcondes G:lldelha- Nobre Senador Fernan
do_ Henrique Cardoso, queria também, inicialmente, 
consignar os meus respeitos eminente Senador Roberto 
Campos, e, da mesma forma, exaltar o discurso brilhante 
que S. Ex• produziu nessa tarde. Não quero aqui assumir 
a posição, diga!}los assim, doutrinária ou dogmática do 
meu Partido, diante das questões que S. Ex• colocou, até 
P'?rq"!-!e o Senador Roberto Campos procurou se situar 
numa posição de rigorosa isenção; assumiu a atitude de 
um "scholar" de um acadêmico e, ao mesmo tempo, de 
um h.omem prático, que se debruça sobre uma conste
lação terrível de problemas que afligem a nacionalidade 
neste momento. Acho, Senador Henrique Cardoso, que 
o tema central desse discurso variegado do Senador Ro
berto Campos a sua proposta básica, é a degradação do 
Estado, isto é, a decomposição em fatores primos, no 
sentido de depenação desse Leviatã em que se tr~msfor
mou a estrutura administrativa deste País.~ E S. Ex• tem 
razão numa série de proposições, numa série de id~ias 
que gravitam em torno desse eixo central, e que serão, 
oportunamente, também, analisadas pela liderança do 
meu Partido. Eu gostaria de salientar a V. Ex• que, tam
,Pém, nem sempre concordo com todas as colocações fei
tas pelo eminente Senador Roberto Campos, embora 
considere o seu discurso uma peça exemplar, impor
tantíssima na hora presente. Eu não concordo, por 
exemplo, com a idéia de S. Ex• de que nós possamos mo
dificar o Estado contemporizandoj e me parece até ioga
nua essa formulação, tipo Giordano Bruno -de que o 
Estado_venha a se modificar, por si mesmo, sem que haja 
uma ação externa, sem que haja uma ação da sociedade, 
através dos seus representantes. Acho, por exemplo, o 
seu descaso, com a relação à idéia de uma reforma da 
Constituição, uma atitude- digamos- apressada; por
que se S. Ex• quer modificar a natureza do Estado, tem 
que modificar, também, o autoritarismo nominal, que 
deu condição ao crescimento da burocracia estatal neste 
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País. Não é possível que S. Ex.• entenda que a burocracia, 
que a tecnocracia cresceu exclusivamente às custas dos 
atos institucionais; não, ele cresceu também a partir do 
carãter autoritário da Carta de 1967, e isso tem que ser 
examinado, tem que ser revisto. Não é possível dar con
dição a que a nacionalidade se imPonha diante da sua 
crise, sem -que esse Congresso tenha as suas prerrogativas 
restauradas, para que fale em nome de um soberano coo
censo; para que faça as opções que S. Ex• acha que de
viam ter sido feito nO- morilento azado, em fempo opor
tuno. Foi em nome- deste vazio que o Senador perpetrou 
uma crítica à sociedade, por não ter se ma:ni(estado. Ora, 
essa sociedade não teve vez, nem condição, nem instru
mento, nem mecanismo para se manifestar na hora opor
tuna. São estas algumas considerações que eu gostaria de 
fazer, sem prejuízo de que também, mais adiante, venha
mos a ànalisar com mais cUidado, com mais zelo, com 
mais acuidade, esse documento importantíssimo com 
que o Congresso Nacional logrou mais um crédito de 
confiança perante o País. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a manifestação de V. Ex• e conCc.du Q aparte 
ao Senador AffonSQ Camargo. 

O Sr. Affonso Camargo- S6 para registrar uiTI"pOrito 
que nos pareceu talvez o mais importante, do nosso pon
to de vista, no discurso do Senador Roberto Campos, 
que nós elogiamos pela seriedade do pronunciamento 
podemos não concordar com vãrios pontos de vista es
planadas pelo Senador, mas ele veio aqui e disse a verda
de, - disse a verdade para ele - com _seriedade, e _eu 
acho que o que estã faltando no País é exatamente "lerda
de e seriedade. Queria me ater à fi"ase que ele usou, que 
achei mUito interessante;,, "Pior que a dívida externa é a 
dúvida interna" e nunca, no noss-o País, houve momento 
de tanta dúvida, como nesta semana. V. Ex• sabe que o 
País está parado: ninguém compra e ninguém vende, os 
empresãrios estão na ex-pectatiVa. O Presidente da Re-
pública vai à televisão e auriibnta a expectativa, dizenào 
que as medidas vão ser tomadas, que dores vão ser senti
das, mas não diz qual a proposta do Governo, AilllnCia
se um pacote econômico para o dia de hoje; depois, os 
jornais dizem que não vai ser mais hoje, que vai ser ama
nhã ou também não vai_ser aman_hã e, neste momento, o 
Senador Roberto Campos traz a esta Ca$_a, Opiniões di
versas da poHtica econôrri_íca -do Governo-:- ~ele_,__ que ê 
um homem respeitado dentro da sua Bancada, e que foi 
inclusive aplaudido por ela. Então, o que me pergunto ê 
se depois desse discurso, as dúvidas vão diminuir ou se 
ainda vão aumentar mais, ou Se esse discurso de S. Ex• 
poderia ser o pródomo de alguma reforma ministerial 
para que o Governo possa vir a ter credibilidade na 
Nação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço o aparte de V. Ex" e deixo a dúvida da resposta 
à imaginaÇão de cada um. Não gostaria eu de entrar na 
bolsa de apostas dos futuros ministeriáveis e prefiro 
acreditar, como sempre acreditii,--riã eXpressão verbal do 
Senador Roberto Campos, que declarou perante este Se
nado ·que falava na sua condição de homem que tem ex
periência, qt.ie ia pbiiSar1ivtemente e que não estava co
locando nenhuma _questão como se ele fosse o próximo 
Ministro. Acho que esta, que ê a atitude correta de um 
Senador, é que deu ao Senador Roberto Campos- e es
pero que dê a todos nós-, a liberdade de espírito para 
que possamos, realmente, apresentar nossas opiniões 
sem nenhum condicionamento de tipo imediato. 

Acho que e-ssa posição do Senador Roberto Campos 
- não é necessãrio reiterar a louvação jã feita, maS~ 
diga-se de passagem, neste momento, pelo PMD B do 
que pelo próprio Partido do Governo por questão cir
cunstancial-, acho que não ê necessãrio repetir, mas 
acredito que não é possíVel deiXarde colocar, em nome 
do PMDB, certas divergências Que vamos apreciar mais 
profundamente - eu espero - nas próximas semanas, 
com relação a algumas das soluções propostas. 
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O ·senador Roberto Campos mencion-ou aqui o que ele 
tem dito ao longo de muitos anos jã, um tema que é iin
portante, que é aquele relativo à distribuição d~ renda e a 
questão salarial. Colocou como objetivo, que é o objeti- _ 
vo comum, o da redisti:"ibuição de renda._Cornum, po
rém, não cumprido. Comum, porém tergiversado por to
das as políticas que têm sido postas em prática neste 
País, que por uma razão ou por outra, por circunstância 
ou mesmo por alguma coisa mais profunda, no modo 
como se concebe esta sociedade, não resultam numa di
minuição das diferenças sociais e numa distribuição de 
renda mais efetiva. 

O Senador Roberto Campos sugere q~e para esta eta
pa, haveria uma alternativa. E a alternativa, se bem en
tendi do que ouvi, consistiria basicamente-em ga-rantir-se 
um patamar de salários-mínimos e definir-se esse míni
mo de uma maneira- adequada, para evitar que na defi
nição do mínimo, ao tentar se matiter um certo patamar 
de salário, se tenha como. resultado um desemprego 
maior, manter esse patamar protegido por uma legis
lação que garanta o salário-mínimo, e deixar a livre ne
gociação ... 

O Sr.- Fábio Lucena - Permite V. Ex~ um aparte"? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Fernando Hen
riqUe Cardoso, eu iritegio a geração que estava nos ban
cos eScolares quando o eminente Senador Roberto Cam
pos dividia a opinião dos jov~ns: uns combatiam, outros 
o elogiavam. Ouvi com bastante atenção o seu imporR 
tantíssimo-discurso, em que S. Ex• recordou uma profe
cia de Carlos Lacerda em relação a ele próprio~. "que a 
política econômica do Governo Castello Branco havia 
atingido a perfeição, porque mataria os pobres de fome e 
os ricos de raiva". Isso é uma verdade eestâ acontecendo 
atuarmente. Há uma CPI que investiga a fome,·a pobreza 
crônica do Nordeste, instá.lada neste senado. Os pobres 
estão com fome e os ricos estão com raiva, porque nem 
um pobre, nem um rico neste País concorda com a políti
ca econômica do Governo. Por outro lado, salientou o 
ilustre professor-- aliãs, eu tive- a honra, e disse a ele, de 
ter sido o primeiro oposicionista a entrar neste "Plenário 
hoje, para ter o prazer de ouvi-lo- que o Congresso ca
lou ensurdecedoramente ao longo do desenrolar dess_a 
crise. Não, Ex•! Este Congresso não calou, e este Con
gresso reagiu bravamente, e por isso foi fechado, fechado 
pelo Gõverno, inclusive a que servia o emin~nte se-nador 
Roberto Campos, fechado por outros Governos. Falou 
que nOs regimes marxistas, os intelectuais dissidentes ad
quirem emprego e que a polícia secreta não goza de de
semprego. Isto acontece aqUi no País, também: os mais 
bem aquinhoã.dos deste País são os funcii:liiãrios da polí
Cia secreta chamada SNI, e os intelectuais dissidentes, 
como V. Ex', por exemplo, foram cassados, punidos, 
sem direito de defesa; otitros fo"ram banidos, para não fa
lar naqueles que desapareceram. Mencionou, S. Ex• -
apesar' da herança que receb~u do Governo João Gou
lart; que herança foi esta? Uma dívida externa de 3 bi
lhões de dólares, e o Presidente Castello Branco, no dia 
15 de marça de 1964, em seu discurso de posse-, afirmou 
que o País, com aquela dívida deJ bilhões de dólares, es-
tava à porta de uma falência internacional. Hoje, com 
uma dívida de 80 bilhões de dólares, o País naturalmente 
jã deve estar no fundo de um abismo sem fundo, da fa
lência a que aludiu o Sr. Presidente Castello Branco. O 
que mahrsutpreendeu no discurso do eminente Senador, 
foi ele usa·r o plural ao afirmar que nóS, os brasileíros, 
somos -os arruinadores de instituiÇões, que nós as arrui
namos, as destruímos. Isso ~stã repetidamente enfocado 
em seu-pronunciamento. Não; Ex', os arruinadoreS das 
institUições são os homens do regime, e não a sociedade 
brasileira. Nenhum cidadão brasileiro arruína, nenhum 
governado arruinou instituições neste País. De 1964 para 
cã, o anuinamento das instituições foi promovido pelos 
detentores do poder, e não pelos cidadãos brasileiros. 
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Falou S. Ex• nos Constituintes de 67. Ora, quem foram 
os Constituintes de 67"? O_ Congresso estava sob o tacão 
do At.o n\> 2. O fresidente manda um projeto de reforma 

_çp"hsHty.çional, cujo capítulo dedicado à ordem econômi-
ca e social é da lavra do eminente Sr. Ministro_ da época, 
Senador Roberto Campos, dá ao Congresso o prazo de 
45 dias para aprovar a Constituição, sob pena de a Cons
tituição ser Considerada aprovada sem ser votada, por 
decurso de prazo. Quem foram esses constituintes? Na
turalmente não foi o Congresso, não foi o povo brasilei
ro. E por fim, a Liderança do PDS tem afirmado aqui 
-enfaticamente que toda a causa da crise interna repousa 
em fatores externos. O Sr. Senador RobertQ Campos 
afirma Pi"ecisaniente o contrário. Então, ou estã certo o
Senador Roberto Campos, ou errada a Liderança do 
PDS! Enfim, diz S. Ex• qu~. "navegar é preciso", de fato, 
lembrando versos de Fernando Pessoa, eternizados em 
discurso do Presidente do PMDB, Deputado Ulysses 
Guimarães: ... "Navegar é preciso", evidentemente, mas 
"viver também é pfedso"; isto faltou ser salientado. E eu 
gostaria de ter podido interromper o brilhante pronunR 
ciamet:tto de_ S._ E1C.', para perguntar:-the se não se esque
ceu, dentre os 4 demônios a que aludiu, de um quinto de
mônio, de um demônio que se chama cinicocrata, que 
faz parte do mundo demoníaco da cinicocracia, que ca
racteriza os Ministros da área económica. São os Minis
tros cinicocratas, que mentem diuturnamente para a 
Nã.ção. E gostaria de perguntar- ao eminente ~na_dor, 
Professor Roberto Campos, que empolgou a minha ge
ração, que empolgou a minha geração, repito, dos ho
mens que hoje têm 40 anos ou pouco mais de 40 anos, 
gostaria de perguntar a ele, que falou como professor, 
ex-cátedra, PHD, que nota ele daria ao Miriistro do Pla
nejamento que, daquela tribuna, o chamou de Roberto, 
3 vezes: Roberto, Roberto, Roberto. (Risos.) De pergun
tar ao Senador Roberto, que nota ele daria, de zero a 
dez, ao Ministro do Planejamento, com a sua autorida_de 
moral, intelectual e política, com o respeito de que ele 
gozã perante a sociedade brasileira, que nota ele daria a 
essa nefasta, nefanda e negregada política eConómiCO
financeira que o Governo, à revelia da Nação, impôs ao 
povo bra-sileiro. Perdoe-me por tê-lo interrompido e, tal
vez, até, por ter sido incómodo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não, ao contrário, agradeço a V. Ex~ pelo aparte, e o Se
nador Roberto Campos, quando julgar oportuno, res
ponderá se dá alguma nota. Não está obrigado a dar 
nota alguma. Talvez seja mais prudente não dar nota al
guma, porque as escalas vão de zero a dez, e não hã nadã. 
abaixo de zero. 

_ Mas quero, para finalizar, Sr. Presidente, retomando o 
fio da minha argumentação, nesse diãlogo c_om o SenaR 
dor Roberto Campos que, na visão que apresentou o Se
nador, aqui, a este Senado, a respeito da distribuição das 
rendas e dos salários, ele propôs, e disse que vai consubs
tanciar a proposta e os projetas, algumas medidas que 
visam a proteger aqueles que recebem até uma certa fai
xa de salário e que acha que a correção do processo dis
tributivo, inclusive a correção do que neste momento 
conjuntural é o principal, que é a questão do acesso ao 
emprego, poderia ser deixada à livre negociação. 

Sabem o·s Srs. Senadores e sabe V. Ex•, Sr. Presidente, 
que este é um tema que provoca uma série de reações no 
meio sindical, rro meio político e entre os assalariados. 

Eu não darei a minha opinião, a opinião do meu Parti
do naturalmente é uma opinião que acompanha a da li
derança sindical deste País, mas eu não quero dar a mi
nha opinião antes de ler o projeto e _de ouvir do Senad_or 
Roberto Campos, se ele também estã de acordo que, jun
to com essa livre negociação, venha o livre direitO de gre

·ve, porque a lívre negociação sem -o livre direito de greve 
é o esbulho. E a livre negocí~ção, quando houve, sem o 
lívre direito 'de greve significou, pura e simplesmente au
mentar a concentração da renda. 

Em homenagem à coerência do Senador Roberto 
CampOs, acredito qu·e ele defenderá, tambêm o livre di-
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reito de greve, porque ele não colocará os trabalhadores 
bra.<;ileiros à mercê apenas do mercado e no exato mo
mento em que esse mercado não oferece pastas de em
prego. 

As conseqüências de tal postura seriam desastradas e 
aí sim, iríamos ver, de novo, uma visão demoníaca do 
Brasil e quem sabe, outra vez, o Senador Roberto Cam
pos fosse acoimado daquilo que ele não deseja ser, de al
guém que tem uma postura anti-social. De modo que eu 
espero que, na expHcação do seu Projeto de Lei e no de
bate, que vai c<rntinuar aqui neste Senado, ele nos escla
rece- sobre esse particular, e, se for assim, como pode-ha
ver livre negociação e como pode haver livre direito de 
greve se não avançarmos também no seritido democrãti~ 
co? E o Senador disse aqui que por alguma razão históri
ca, me parece::, nós não temos ainda tais virtudes; parece
ria ser que não podemos sequer eleger o Presidente da 
República pelo voto direto. Como, então, imaginar que 
outros mecanismos que funcionam e eu sei que fu!lcio
nam nos países de democracia avançada, têm no Brasil 
um efeito semelhante-aqueles que têm naqueles países. 
Por que não convir conosco qUe não é por nenhuma .de-
rhonologia, nã_o é por nenhum rnarxionismo, não ê por 
nenhuma razão oculta, que muitas vezes, quando se dis
cutem essas questões, as Oposições o PMDB- em particu
lar ponderam e creio comtaz1io, que não é passivei, pura 
e simplesmente, entregar ao livre jogo do mer_cado a de
fesa dos interesses dos __assaJariados brasileiros. 

Louvo, mais uma vez, a coerência, do projeto do Sena
dor, mas peço que ele complemente, peço que ele avance 
também no plano político e que reconheça que essasjns
tituições operam assin1 nos~EStãdos Unidos, operam as
sim ria Tnglaterra, mas há outras instituições que lá tam
bém operam e parece_quç,"As aves que aqui gorjeiam, 
não gorjeiam cómo lá"; pdo menÕs foi o que nos disse o 
Senador. 

Sr. Presidente, não quero ocUpar' esta sessão, que Jâ foi 
uma sessão tão densa, na apresentação de tão brilhante 
discurso, apenas não queria deixar de, ao cumprimentar 
pelo PMDB, o Senador Roberto Campos,: pela forma 
com que apresentou a este Senado suãs idéias, pedir, 
também, que S. Ext as compre-ffierite, -além de deixar re
gistrado que, embora S. Ex' se lenha declarado um este
ta, e qu~ alguns ~e nós _tambél!l_gmhall).OS certos pendo
res estéticOs, nós: somos!jo_~-e~udo, políticos e, como 
políticos, não- podemos concordar cqm mUito do que 
aqui foi dito. Muito obrigado, -(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTÉ(NÜo-Coelho) - Srs__ Senado
res, não cabe à Presidência decidir sobre apartes ao ora
dor. O nobre Senador Roberto Campos declinou, no iní
cio do seu discurso, que permitiria apaàes. MâS; Cviden
temente, depois de duas horas e dez minutos ininterrup
tas de fala na tribuna e de uma massacrante televisão 
com cinco lâmpadas cianíticas numa ten1pCratur-a de 
quase 509, evidentemente, o orador, submetido a uma 
sauna imprevista, vamos convir que ele apí-esentava si
nais evidente de cansaço~ Ele pediu para não proceder à 
leitura de páginas e muitas páginas dO seu discurso, para 
que lesse a conclusão do trabalho que estava fazendo ao 
Senado. Seria quase injusto e massacrante se todos nós 
ainda fôssemos exigir dele um debate, àquela altura do 
discurso. 

Eu apenas informo ao Senador Ro,berto Campos, que 
é principalmente nesta Casa, que S. Ex' terâ oportunida
des as mais amplas de oferecer respostas a todas as inter
pelações feitas, não ao Senado, mas à Nação inteira, por
que o debate foi apenas iniciado boje, 

Não tenho dúvidas de que aquilo que eu disse no dis
curso de abertura do Congresso Nacional, a 15 de 
março, hoje teve um marco assinalado na vida política 
nacional. Nós convocamos a Nação a um grande debate. 
E um debate que vai ser muito significativo, porque nós 
conseguimos colocar em pontos de denominador cQ_
mum, Oposição e GoVerno, e este conflito vai ser cons
trutivo para o Pais. E o que havia de melhor da nossa in
teligência, do nosso preparo, da nosSa cultura, com toda 

elegância, elevando o nome do S_enado do Brasil foi, ho
je, colocaçã_o à disposição do nosso País para dizer a 
todo mundo que os homens públicos estão preocupados 
com o destino da Nação. 

Era o que queria dizer nesse instante, e falar ao Sena
dor Roberto Campos -que S. Ex• não precisa ficar aflito 
para responder, neste instante, às interpelações formula
das pelo nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O -SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Conc~do a 
J::Jalavra iio õábre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ, Pronuncia 
o" seguinte discUrso.)- sr. PreSidente e SrS. Se"aadOres: 

Há três anos a Asso-ciação dos Eletricitârios Aposen
tados de São Paulo encaminhOu ao então Ministro da 
Previdência SOcial- Um ófíéi6, contendo -M.álise da si
tuação dos-lnativos brasileiros, entre os quais Se incluem 
cerca de três mil eletricitários, a respeito dos graves pre~ 
julsos 'Sofridos, com a redução dos seus proventos em 
conseqUência da implantação da_ nova política salarial, 
criada pela Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, por 

- ina.plicação, por aquele Ministério, por oéasião dõs rea
justes dos bene-fícios, dos_ novos ruveís--deSalário
mínimo. 
---A 19 de abril último, aquela Associação reiterou seU 
pleito, solicitando ao Mini~tro Hélio Beltrão que; 

~·"ao serem reajustados os benefícios, a partir de 
]9 de maio, sejam obedecidos os novos valores do 
salãrio mínimo agora vigorantes, a exemplo do que 
ocorre com os empregados ativos". 

Advertem, inicialmente, 9s requerentes que, anteiior
mente, todos os beneficiários da Previdência Social, com 
direito à percepção de renda mensal d~ aposentadoria ou 
pensão, ~iveram redução substancial do valor do.s benefí
ciOs~ no pÚíodo de 1967 a 1975, pois utilizado o percen
tual de aumento do salário mínimo para a correção dos 
proventos. 

Ei-am os índices da política salarial então vigentes eles 
próprios superiores ao·S perCfmtu8.is de atualização do 
salário-mínimo regional, levando os beneficiârios mais 
antigos a suportar um encargo, originado em distorções 
ocorridas há muitos anos. 

Houve mudança apreciável na política salarial, em 
1979, quando, apesar.dos percentuais serem insuficien~ 
tes. não houve prejuízo para os inativos, corrigidos seus 
proventos da mesma forma que os salários do pessoal em 
atividãde. 

Implantada nova política de reajustamento salarial, a 
ser feito de 1979, foi baixad-11 a portaria n9 1.901, de 14 de 
novembro de 1979, que frustrou expectativas dos apo
sentados e pensionistas do IN PS, não prejudicando ape
nas os beneficiários com remuneração igual ou superior 

:..,__,_, -a Seis ffiil e oitocentos e quatro cruzeiros. __ 
-Se se pretende corrigir Q .. achatamento salarial" - __ 

----sustentãm os peticionários ...:..-- devem ser reformulados os. 
critérios de reajustamento de benefícios, adotados na

-..o. quela portaria, refazendo-se os cálculos, tendo em vista 
os níveis salariais de 1 Q ôe maio corrente, para corrigir as 
distorções havidas desde: novembro de.l979. 

Ao dar guarida a essa reclamação, esperamos que o 
Ministro Hélio Beltrão atenda ao pleito dos eletricitários 
paulistas, que é o dt::: t~dos os aposentados e pensionístas 
da Previdência Social. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MARUO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o segJ..Iinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As Comissões de Agricultura da Câmara e dO Senado 
estiveram ontem reunidas com integrantes da SUD"EPE, 
na sede deste ór-gão. Nesta proveitosa reunião, tive· a 
opõrttirifdade de expor aos meus colegas que, nos últi
mos anos, o Brasil tem construído grandes barragens, 
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nos seus principais rios, quase sempre com o exclusivo 
objetivo de produzir energia. Este é um erro cuja culpa 
fundamental cabe à SEPLAN, ou antigo Ministério do 
Planejamento, por não exercer o seU papel de planeja-

- menta a longo prazo e não ter coordenado as diferentes 
atuações dos orgãa:~ do Governo. Daí esse verdadeiro 
desastre que é a contrução de barragens nos gr~ndes rios 
do pafs, visando unicamente a produção de energia. 

O correto, Srs. seria o aproveitamento múltiplo e inte
grado dos rios, ou seja; na produção de e!lergia, transpor

- tes,itrigaçào, pscicultura, contenção de enchentes e tam· 
bém na consideração dos problemas ecológicos. 

Não abordaremos agora todos os aspectos dessa ques
tão, por demais exiensa, dado não haver tempo para a 
sua explanação a curto prazo. Entretanto, é bom 
lembrar-lhes que, conforme pude constatar na SUDE
PE, que é o órgão de fomento no desenvolvimento dos 
nossos recursos pesqueiros, é uma perda gigante para o 
país O não aproveitamento imediato da área de cerCa de 
três milhões de hectares de águas represadas existentes 
no Brasil, criadas pelas barragens hidrelétricas. 

Esse fato é agravado quando se sabe que as áreas inun
dadas são de solos muitos ricos, das melhores terras do 

__ país, cujo subsolo é constituído de rochas abastadas em 
saiS minerais, 

O aproveitamento racional dessa extensa área poderia 
dar ao Brasil a condição ~e se~ um dos maiores produto
ris e eJcportadores de pescado do mundo, com um mfni
mo de invCstimento. isso ~significativo quando se sabe 
que o consumo de peixe per capita no Brasil é de 6.4 e o 
mfnimo ~;ecoinendado pela FAO é de 13 quilos_. 

Além do mais, Srs. õ peixamento_ controlado das gran
des barragens propiciaria às populações regionais uma 
farta fonte de proteína gratuita e uma grande motivação 
turística. Só o que se gasta na importação de bacalhau, 
anualmente, daria para implementar um gigantesco pro
grama de desenvolvimento da pesca interior. 

Uma das tarefas daSUDEPE é a fis_calização da pesca 
predatória nos rios~-ESs.iV!giiância teriarealmente_efeíto 
cotn a _ç:onscientização do povo e a criação de organis
mos constituídos de pessoas voluntárias, amantes da na
tureza, com o objetivo de proteger a nossa ecologia. 

Recentemente, foi criada, em Aruanà, às margens do 
rio Araguaia, sob os auspícios da Goiastur, a Associação 
dos Amigos do Rio Araguaia (ARftRA), para ser a enti
dade operacional na proteção da fauna e flora do_ local. 
Este, Srs. é o exemplo que deveria ser seguido por todo o 
Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR- SOARES (PDS- RO. l'ronuncia o 
s_eguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

S um fato auspicioso a Universidade Federal de Roo
-dOnla, ao iniciar os seus primeiros pasSos, se preocupar 
com seu futuro, com os rumos a tomar em direção ao 
porvir. 

O Seminário de Defmição do Modelo da Universidade 
Federal de Rondônia que hoje se inicia em Porto Velho, 
ê um sinal eloqUente de que a Universidade procura 
reconhecer-se a si mesma e conhecer também a realidade 
onde ela se engaja, o que significa que a tnstittúção busca 
rapidamente atingir aquele patamar que somente as ins~ 
tituições conscientes, maduras e responsáveis lograram 
atingir. 

Volto os meus olhos para um passado não muito dis-
tante e relembro os primeiros passos daquele pequenino 
embrião que foi plantado na tena fértil do então Terri
tório Federal de Rondô~ia. Essa pequenina semente foi 
a Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia -
FUNDA CENTRO, criada pela Lei Municipal nQ 104, de 
8 de Julho de 1975. 

Naquele tempo, exercíamos o cargo de Prefeito do 
Municlpro de POrto Velho. Tínhamos um sonho. O so
nho era plantar na Amazônia Ocidental uma itÍstituição 

· uniyersitária robusta, viva, dinâmica, capaz de seguir a 
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vocação de grandeza a que estava destinada à nobre ter
ra rodoniense. Uma instituição que fosse a mola propul
sora do desenvolvimento de Rondónia, que seguisSe seus 
pass-os e que se tornasse um marco, um exemplo para 
tantos ·quantos, sonhadores como este que vos fala, toma 
a iniciativa, enfrenta dificUldades e arrosta sacrifícios 
para criar alguma coisa de útil, algo que venha trazer be
nefícios para sua gente, para seu tenipo e para as ge
rações vindouras. 

E: o sonho realização, que se materializa, que cria o 
progresso dos povos, que faz brotar outros sonhos, ou
tras idéias. 1:. aquele s_onho de que nos fala o Padre N i
valdo Monte, sem o qual é impossível a própria vida. 

Aliás, a prOpria universidade como instituição univerR 
sal é um sonho, uma utopia, um ser em eterna mutação, 
pois sempre inàcabada, em constante estado de criação~ 

Gllsdorf nos chama a atenção para o fato de que a in
sislência da utopia, na sua própria falta de plenitude, ge
ra, por vezes, mais rí(Jueza e autenticidade do que os pro
gramas mais realistas, logo esquecidos, que mal chegam 
a se concretizar. 

Quando iniciamos os primeiros passos do que ora ê a 
Universidade F~deral de_Rondónia, nosso sonho, inicial
mente como Prefeito, e, logo em seguida, como Presiden
te da Fundação Centro de Ensino Superior de RondôR 
nia, a qual, mercê da Lei n'i' 7.011 de 8R7R8_2, se transfor· 
mou na Universidade que hoje promove este Seminário, 
repetimos, nosso sonho, era, acima· de tudo, dotar a 
Amazônia Ocidental de um instrumental capaz de mu
dar o quadro que, como Repórter, descrevi na edição n9 
690, da Revista Manchete, _de 10 de julho de 1965: 

.. Um escritor amazonense observou, certa feita: 
o seririgueirô embrenhaRse à noite dentro de uma 
selva, na qual nenhum de nós,- homens da cidade, 
teríamOs a coragem de penetrar em pleno dia:" 

.. De fato, o épico não está só nos oceanos, nos roteiros 
da Lua. Tão p·ouco nO desconhecido. Não está apenas 
nas alturas das distâncias vertfcaís. Mas, também, nas 
distânCias horizontãis, cã embaixo. Como neSse capítulo 
inacabado do Gênese-que é a Amazôriia, em-Sua tráOqíiiR
la e majestática gestação. Sete mil livros, editados en:t 
quase todos os países, jã falaram daquela vastidão, que, 
com seus 4.16L482_km2, constitui 49% do território braR 
sileiro. Em depoimento _e especulações sobre um mundo 
virgem dentro de um mundo exaurido. Sobre um mundo 
de esperança que resiste aos desalentos de quem teme o 
dia de amanhã. Ignorado, esquecido, Página que se sol
tou na Bíblia mal o caos foi dominado. Antes, ou pouco 
depois da sentença que obrigava ao homem a amassar o 
pão com o suor do seu rosto. O indiscutível é que se_os 
caminhos de Canaã fic-aram perdidos por quarenta anos, 
a Amazônia há 40 séculos aguarda um êxodo que lá, 
nunca chega. 1: a Terra da Promissão que permanece em 
desafio. Aqui, não é o deserto que desorienta e amedron
ta os passos dos homens. Ao contrário. :t a sua exube
rância. De matas, de águas, de sua fauna. No cosmo o 
astronauta cresce. Vê a Terra pequenina, insignificante. 
Na Amazônia o desbravador é que se apequena. 

O que aumenta é a consciência de sua insigriifiCâncüi. 
Ele se sente um nada diante de tamanha grandeza. Só gi~
~antes de alma, pois, lá permanecem, lutam e vivem. São 
:erca de três milhões. Mera poeira demográfica na imen
;idão ambiente. Simples grãos. Mas, indubitavelmente, 
são os grãQS de mostarda de que nos falou o Pregador". 

E, concluindo a reportagem, logrei captar siilteticaR 
mente o sonho que anos depois se apossaria de mim, ao 
escrever: 

.. Como de resto apostamos que, mais cedo do 
que muitos imaginam, está chegando a hora da re
denção da Amaz_ônia. Um pedaço de Gênese dentro 
do Brasil. Vivo e intacto. Ac-enando -para tódos nós, 
a' dizer que ali, onde parece estar o que sobrou do 
paraíso perdido, está, precisamente, o futuro do 
Brasil a nos chamar para cumprimento de uma misR 
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_são histórica: a dç sermos, afinal, o celeiro do mun
do." 

Graride, portanto, Srs: é a responsabilidade 'da UpiR 
versidade Federal de Rondônia. 

Para atingimento de sua missão histórica, a UNIR 
precisa ter, na_ feliz expressão hoje corrent~ .. idéias na ca
beça, mãos na terra e pés no chão." 

~_te_Semin_ârio há de produzir aquela tempestade de 
idéias necessárias para que, com as mãos nesta terra da
diVosa e os I)_és neste chão rico e -inexplorado, possa a 
Universidade, nossa Universidade, a Universidade deto
~os nós, partir Para a-Semeadura, para o t_r~~alho árduo, 
para as grandes tarefas que estão a desafiar os espíritos 
mais indómitos, pois somente pelo trabalho poderá esta 
Instituição cumprir a sua d_estinação históric-a de ensinar 
de formar os recUrsos humanos indispensâveis ao noss; 
desenvolvimento. 

D}ssemos que a UNIR deve cumprir a missão históri
ca de ensinar. Sim, ensinar, porque ensinar ê a missão 
básica, fundamental da Universidade. 

-A tição do Professor Edson Machado de Souza, e~R 
Diretor do_ então Departamento de Assuntos Universi
tários, a quem muito deve esta InstituiÇão, pois ele foi 
quem no â~bíto do Ministério da Educação e Cult_ura 
primeiro e de forma resoluta e decidida, emprestou todo 
o apoio ao sonho que acalentávamos, o de fazer funcioR 
nar o ensinO Superior em Rondônia, a tição do ilustre ho
mem público é esta: 

.. A despeito_ ~--t~do isso, se quisermos resumir 
ni.uilã sO as funÇôes por excelência _da universidade, 
função que em princípio incorpora as demais, tere
mos que apelar para o mesmo verbo que, faz quiR 
nhentos anos, era conjugado em Paris e Bolonha: 
ensinar. Eis o elemento da continuidade institucio
nal que, ontem e hoje, sustenta, identifica e justifica 
a universidade." 

Mas, advirta-se, não basta somente ensinar. Há ensiR 
nar e ensinar, parafraseando Ruy Barbosa. Uma coisa é 

~-colocar um punôado de alunos numa sala de aula e ditar
lhe uma série de dados_, de conheçimentos, sem medir a 
qualidade desse conhecimento, sem atentar para o obje
tívo desse conhecimento, se para formar cidadãos cons
cientes, profissionais competentes que irão contribuir 
com os seus conhecimentos para compreender e mudar a 
nossa réalídade, naquilo que ela necessita mudar, visan
do O prOgresSo, a- melhoria qualitativa da vida de nossos 
compatrícios ou, então, dar apenas um diploma, um 
mero papel, sem o conteúdo_que se deve estar ínsito, em
butido, fazendo parte mesmo de seu portador. 

~ preciso,-POís,)elar pela qualidade do ensinO que esR 
tamos dando _aos nossos jovens. E essa qualidade não vi
rã sem que haja um esforço consciente e constante por 
parte de todos os que compõem a comunidade universi
tária, iniciandoRse pelos seus dirigentes, seguindo pelOs 
professores e terminando no corpO discente, sem esque

---cer o papel importante da comunidade, que deve cobrar 
diuturnamente da universidade esse esforço. 

Medidas concretas se impõein como necessárias ao 
cumprimerifo desse indiscutível dever, ressaltando aque
las que visem à capacitação creScente do c_orpo docente, 
por meio de cursos de pósRgraduação, de aperfeiçoamenR 
to, de avaliação constante do seu desempenho. Também 
a qualidade do currículo, da metodologia, dos planos e 
programas do ensino. 

Mas, é necessário que os cursos oferecidos pela Uni
versidade sejam adaptados à nossa realidade, à realidade 
de Rondônia e, de resto, à realidade amazônica. 

Como nos advertem os estudiosos é preciso não colo
car Q ... mercado de trabalho':_.. ''a realidade" da região 
onde se situa a universidade como único baliza,dOr de_ sua 
atuação. É preciso ver que muitas das vezes a ação da 
Univer-Sidade faz mudar a realidade, sua atuação pioneiR 
ra é um fator decisivo no processo de transformação da 
realidade. Entretanto, é preciso não perder de vista as 
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vocações regionais, que muito têm a ver com os recursos 
naturais e o pano de fundo social e humano que deve 
permear qualquer iniciaüVà nesse -sehtido. 

As antenas da Universidade devem estar em constante 
sintonia para detectar a realidade circundante_e as consR 
tantes modificações que ela normalmente enseja. 

Seus cursos, seus currículos, sua filosofia educaciohal 
devem estar em constante adaptação e devem ser com
patíveis com as necessidades da amazônia e, dentro desR 
ta, as necessidades do povo e do Estado de Rondônia. 

Além dos cursos de duração plena, deve a Univ:ersidaR 
_de buscar a criação de outros cursos, de_du(ação menor, 
para atender às necessidades emergentes da região. 

Esses cursos embora terminais, devem prOpiCiar con
dições para que o aluno mais tarde, possa, querendo, 
proseguir seus estudos, até concluir um curso de_duração 
plena, na mesma -área do anterior. 

O artigo 18 da Lei 5.540 é a abertuta le_gal para esse 
Cometimento. 

Acredito que a UNIR deveria criar mecanismos-ade
quado_~ para a contínua volta de seus exRalunos aos banR 
cos académicos, num processo de eterna renoVaçãO; de 
reciclagem constante dos conhecimentos. ~ a educação 
continuada de "qUe i1_os fala Oswaldo Delta Giustina:-

uToda a doutrina que se tem desenvolvido recenR 
temente em torno do conceito de Educação PermaR 
nente tem como fundamento o princípio de que a 
educação para que tenha realmente condições de 
ocupar o lugar qu-e lhe cabe no mundo novo deve 
deixar de acontecer num pedaço davida dos indiví
duos, como preparo- j)ãra ã-vida, para tornar-se um 
elemento que informa e adapta o indivíduo durante 
a vida toda, a cada situação e a cada momento. t 
esta a dimensão que tem a Educação Permanente". 

E cOntinua o autor da interessante obra. "Educação e 
Capacitação para o trabalho: 

"Ora, tal dimensão só se viabiliza dentro dos 
conceitos da Educação InformaL Nada impede, po
rém, e até é aconselhável que os órgãos executores 
da Educação Formal a realizem, e mesmo quando 
conveniente, a certifiquem. Devem fazê-lo, porém, 
se formalizá-la, pois que a ausencia de rigidez, a fá R 
di adaptabilidade, é da essência do conceito da 
Educação Permanente." 

O Professor Edson Machado de Souza vem ao enconR 
tro de nossa idéias sobre o tema, quando afirma que os 
sistemas educacionais, na busca de equacionar o proble-
ma da reciclagem de conhecimentos, adotam, basica
mente duas linhas de ação: 

a) proporcionar a complementação da formação 
profissional obtida no sistema de educação formal, 
através de um ativo sistema de treinamento intensiR 
vo para o trabalho; b) proporcionar repetida volta à 
escola, para a atualização de conheci_m_e_nto efou 
aquisição de novas habilidades. 

Vê-se que, nesse campo, muito terá que fazer a UniR 
versidade de Rondônia. 

É preciso não descurar da imensa gema de serviços 
que a Universidade poder prestar à sua comunidade cirR 
cundante. A legislação do ensino superior proclama tal 
empresa, as leis de criação das universidades federais, 

-também, via de regra, possuem dispositivos abordando 
esse importante aspecto da vida universitária. Como fa
zer real, verdadeiro e atuante este comando legal e esta 
aspiração que brota da necessidade de fazer da UniversiR 
dade um in~tru,mento de soerguimento qualitativo da viR 
da, é uma tarefa e um desafio que devem encontrar guaR 
rida em nossas rrientes, na intelígência dos educadores e 
administradores do ensino ora reunidos nesta novel ins
tituição. 

Para atender a essa gama inexaurível de cometinlentos 
que a história reservou à Instituição Universitária, ê- pre· 
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ciso que, antes de tudo, seja ela aquinhoada com um sis
tema de administração dinâmico e competente. 

A Universidade, por esforço de sua cúpula dirigente, 
numa era de escassez e de incerteza, deve redobrar seus 
esforços para atingir o mâiír:riO de suas potencialidã.des 
criadoras com o mínimo de dispêndio de recursos finan-
ceiros ou materiais. -

Em trabalho públicado na revist~ ''Educação Brasilei
ra", Ano I, N~>2, do Conselho de Reitores d-as Universi
dades Brasileiras, os professores Antonio M uniz de Re
sende, José Camilo -dos Santos Filho e Maria Lúcia Ro
cha Carvalho, falando sobre, "A Administração Univer
sitária corria Ato pedagógico", condenam as idêias ten
dentes a considerar a Universidade como uma verdadei
ra empresa e chamam a atenção para o fato de que a ati
vidade administrativa na Universidade ê, antes de tudo, 
um ato pedagógico, que afirma a relação existente entre 
ela e a educação e a cultura,·caracterizando-a comer uma 
Intituição complexa e original. 

Não seria fastidioso reproduzir, aqui, alguns elucidati
vos trechos desse interessante trabalho: 

•• ·~ no contexto de uma sociedade capitalista em 
vias de industrialização e tecnologização_. muitos há 
que insistCm em consideraf ã lJ Diversidade pura e 
simplesmente coino uma empresa (educativa), regi
da, em termos administrativOs, Segündo os moldes 
definidos pelos técnicos em administração empresa
rial. São esses técnicos chamados, com frequência, 
não s6 a planejar as Universidades, mas a se encar
regar da execução do planejamento por eles pró
prios elaborado a partir de critérios econômicos, 
operacionais ou funcionais. Esclarecem os aUtores 
citados que: --

.. Quando falamos da administração como ato 
pedagógico, estamos querendo dizer, ao contrário, 
que a própria administraçãO universitária seria de 
natureza a colocar aos administradores a questão da 
educação e da cultura de tal forma que, se antes de 
entrarem para os quadros da Universidade não ti
nham este tipo de preocupação, uma vez dentro de
les, não poderiam deixar de tê-la". 

Prazam aos céus que a Universidade Federal dC Ron
dônia seja beneficiada com autênticos administradores 
-pedagógicos, que pensem nela não como uma empre
sa, ainda que produtora de cultura , com todos os con
sectãrios que uma empresa pode ensejar, mas Como uma 
instituição de natureza especialíssúmi, voltada para os 
valores fundamentais de uma sociedade e de J.!m povo. 

Eis aqui, Sr. Presidente,- effi iáPiChls pinceladas, _as ca
racterísticas imanentes da U riivefSldiide que sonhei.-Va
mos transformá-las em realidade? 

Esta é a responsabilídade do Reitor Euro Tourinho e 
demais dirigentes da UNIR. 

Muito obrigado. (Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução n9 62, de I 983, de autoria do Se
nador José Ignãcio, que cria uma comissâ.o permanente 
de defesa do meio ambiente. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a 

matéria será despachada às Comissões de Constituição e 
Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu
tos. anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.,. I 02, de 

_ DlÂR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

1983 (n9 176/83, na origem), de 23_ de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberção do Senado a escolha do Sr. Sergio Corrêa 
Affonso da Costa, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil nos Estados Unidos da América. 

-2-

Discussão, em turno úniCO, do parecer da Cotriissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem nl' I 03, de 
1983 (n~' 177/83, na origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Geo"rge Ál
vares Maciel, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Organização das Nações Unidas. 

~3-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a M~nsagem nl' 106, de 
1981, (n~' 182/83, na origem), de 24 de maio do corrente 
ano; pel_a qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Luiz Felipe 
Palmeira Lamprei'ª'- Mintstro de &:gunda Classe. da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador _do Brasil junto ~ República do Suriname. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerra
da a sessão. 

( Levat;ta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.) 

Ata da 87~ Sessão, 
em 8 de junho de 1983 

I' Sessão Legisla ti v a Ordinãria 
da 47' Legislatura 

- Extraordinária -

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Euni
--ce Micbiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Gaivão Modesto -Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
_:..Hélio GueirOs- AleXandre Costa- João Castelo
Alberto Silva- He1vídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Cãrlos Alberto 
- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Marco 
Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Carlos 
Lyra - Luiz Cavalcante- Albano Franco - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Ju~ahy Magalhães- Lo-
· manto Júnior- João Caimon- _Jos_éignãcio- Moa
cyr DalÍa- Amaral Peixoto- Nelson_ Carneiro- Ro
berto Satllrnino - Itamar Franco -:-- Murilo Badaró-

_ Alfredo Campos -Amaral Fudan- Fernando Henri
_que Cardoso - Severo Gomes - Benedito Ferreira -
Henrique Santi!Io- Mauro Borges- Gastão Müller
Roberto Campos- Josê Fragelii- Marcelo Miranda 
- Affcinso Camargo --Álvaro Dias - Enéas Faria -
Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
- O Sr. 1Q-Secretá.rio irâ proceder à leitura do Expedien
te_ 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 520, DE 1983 

Da Comissão de Redac;ão 
Redac;ão fmal do Projeto de Resolução n9 50, de 

1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A Comissão apresenta redação final do Projeto de Re-
solução n.,. 50, de 1983. que autoriza o Governo do Esta~ 
do do Piauí a elevar em C!S 453.256.608,00 (quatrocen~ 
tos _e cinqüenta e três milhões~ duzentos e cinqüenta e seis 
mil, seiscentos e oíto cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna... 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1983 . ...,... Lomanto 
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 520, DE 1983 

Redação fmal do Projeto de Resolução n.,. 50, de 1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso 

VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 453.256.608,00 
(quatrocentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e 
cinqüenta e seis mil, seiscentos e oito cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

-Art. l~' É o Governo do Estado do Piauí, nos termos 
do art. -zQ da Resolução n.,. 9_3, de li de outubro de 1976, 

-dO senador Federal, autorizado a contratar operação de 
crédíto no valor de Cr$ 453.256.608,00 (quatrocentos e 
cinqüenta e três milhões. duzentos e cinqüenta e seis mil, 
seiscentos e oitO cruzeiros), correspondentes a 
188.971,09 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e 
oito _cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em 
outubro/82, juntO à Caixa Económica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Soda! - F AS, destinada à reforma, am
pliação e equipamento de 111 (cento e onze) cadeias mu
nicipais, naquele Estado, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces
so. 

ArL _2"' Esta Resolução entra em vigor na data. de 
sua publicação. 

PARECER N• 521, DE 1983 
(Da Comi!i.!ião de Redaçio) 

Redaçilo tlnal do Projeto de Resolução n"' 54, de 
1983. 

ReJator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 54, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Monte Alegre de Minas (MG) a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 45.847.515,36 (quarenta 
e cincQ milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, qui
nhentos e quinz~ .cruzeiros e trinta e seis centavos). 

Sala das Comissões, .8 de junho de 1983. - Lomaoto 
Júnior, Presidente- José Uns, Relator- Alberto Silva. 
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ANEXO AO PARECER N' 521, DE 1983 
Redação f"mal do Projeto de Resolução n"' 54, de 

1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
raçilo de crédito no valor de Cr$ 45.847.515,36 (qua
renta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete 
mil, quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis cen
tavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' 
da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a_ contrat~r operação de crédito no 
valor de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oi
tocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze cru
zeiros e trinta e seis centavos), correspondentes a 
21.884,36 ORTNs, considerado o v.alor: nominal da 
ORTN de Cr$ 2.094,99 (dois mil, novecentoS e quatro 
cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em agos
toj82,junto à CaiXa Económica Federal, mediante a uti
lização de reclJrsos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- EAS, destinados à canalização do C6r
rego Monte Alegre, naquele município,- obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data_de 
sua publicação. 

PARECER N' 522, DE 1983 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 55, de 
1983. 

Relator: Senador José Llns 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n"' 55, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
niCiPal da Cidade do Recife (P_E) a elevar em Cr$ 
179.960.500,00 (cento e setenta e nove milhões. novecen
tos e sessenta mil e quínhentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões;--8 de junho de 1983.- Lomanto 
J6nior, Presidente - José Lins, Relator- Alberto Silva. 

ANEXO AO PARECER N' 522, DE 1983 
Redaçio final do Projeto de Resolução n' 55, de 

1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
~----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLU~ÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Re
cife, Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 179.960.500,00 (cento e seten
ta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e quiw 
nhentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. f9 .b a Prefeitura Municipal da Cidade do Reci
fe, Estado de Pernam,buco_,_ nos termos do art. 2"' da Re
solução tl'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor global de Cr$ 179.960.500,00 (cento e setenfa" e nove 
mHhões, novecentos e sessenta mil e quinhentos cruzei-
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rõS) juiltO à-Caixa Económica Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destinados à implantação dos Pro
jetas de Desenvolvimento de Educação Pré~Ellcolar da 
Rede de Ensíno do Recife e do Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Artezanato , naquela Capital, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

-~-~rt._2"' Esta Resqlução entra em _ _vigor na data de 
-sua publicação. --

0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O expediente 
lido vai à publicaÇão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.!"
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 124, DE 1983 

Faculta às empresas revendedoras de combustível 
ao·púb11co o pagamento il vista ou da parte por elas 

- efetivamente comercializada. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' ~ facultado às empresas revendedoras de 
Combustívêl ao público efituar o pagâmento à vista aos 
respectivos fornecedores, do valor total do combustível 
recebido ou apenas da parte por elas efetivamente co
mercializada. 

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Ali 3"' Revogam-se as disposições em contrãriõ. 

Justificação 

O presente projeto tem por objetivo assegurar às em
presas revendedoras de combustível ao público maiores 
disponibilidades de capital de giro, atravês de critério de 
pagamento aos respectivos fornec_edores_, que lhes permi
ta saldar apenas o compromisso financeiro em relação à 
parte do combustível efetivamente comercializada. As
sim, se uma empresa receber, por exemplo, 10 mil litros 
de combustível, e negociar apenas 5 mil litros, a sua res
ponsabilidade indenizatória ficarã limitada a esse volu
me efetivamente comercializado, representando a parte 
restante produto em depósito à conta do fornecedor. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1983. - Gastão Müller 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Eco
nomia.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

O~SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

DiScussão; C:m turno úníco, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 
102, de f983 (n"' 176(83, na origem), de 23 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Sergio Corrêa Affonso da Costa," Mi
nistro de Primeira Classe, da carreira de diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil nos 
Estadós Unidos da -América. . 

Item 2: 

Discussão; em turno úriico, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 
103, de 1983 Út"' f77}83, na origem), de 23 de mafo 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor George Álvares Maciel, Ministro de 
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Primeira Classe, da carreira de diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do_ Brasil junto à 
Organiza_ção das Nações Unidas. 

Item 3: 

Discussão, em turno úníco, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 
106, de 1983 (D'1182f83, na origem), de 24 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Mi
nistro de Segunda Classe, da carreira de diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil jun
to à _República do Suriname 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, 
nos tennos da alínea "h" do art. 402 do Regimento ln

- terno, deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

Como ainda não temos quorum, vou suspender a ses
são por lO minutos, na forma regimental, e acionar as 
campainhas. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às /8 horas e45 minutos, a sessão é rea
berta às 18 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã reaberta 
a sessão.- . 

Lamentavelmente, a Assessoria verifica que não hã 
quoruru regimental para deliberar. Em virtude dísso vou 
encerrar a presente sessão, designando para a sessão or
dinária de amanhã a seguinte 

ORD,EM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 635, de 
1983, de au_toria dos Senadores Jorge Kalume e Aderbal 
Jurema, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do discUrso proferido pelo Senador Aloysio 
Chaves, na Embaixada de Portugal, em Brasília, no dia 
20 de abril de 1983, sob o título "Brasil: Semente que 
Portugal lançou na Eira da História". 

2 
Votação em turno único, do Requerimento n"' 688, de 

1983, dos Senadores Nelson Carneiro e Aloysio Chaves, 
solicitando, nos termos do art. 371, alinea "C" do Regi
mento Interno, urgência para o Ptojeto de Lei do Senado 
n9 23, de 1983, de aut_oria do Senador Nelson Carneiro, 
que dispõe sobre a atualização e reajustamento contínuo 
do valor do selo a que se refere a Lei n' 909, de 8 de no
vembro de 1949, destinado a obter recursos para a assis
tência à prole dos hansenianos. 

3 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ

mara ri-, 23, de 1981 (n' I .041/79, na casa de origem), que 
dá nova redação ao§ 2"' do art. 43, da Lei n"' 5.108, de 21 
de setembro de 1966 - Código Nacional de Tránsito, 
tendo 

PARECERES sob nYs 798 e 799, de 1981, das Comis
sões~ 

-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com voto 
vencido dos ·senadores José Fragelli, Murilo Badaró, 
Nelson Carneíro e T ancredo Neves; e 

- de Transportes, Comunica~ões e Obras P6blicas,
contrârio. 

4 
DiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei da Câ

mara n' 75, de 1982 (n' 5.846/82, na casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que auto
riza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
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Agrária --INCRA, a vender, em concorrência, o imóvel 
urbano que menciona, de sua propriedade, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n'>'s 331 e 33&, de 
1983, das Comissões: 

-de Assuntos Regionais;e 
- de Finanças. 

5 
Discussão, em turno únicõ. do Projeto de Lei da Câ

mara n"' 92, de 1982 (n"' 5.847/82, na casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presiente da República, que autori
za o Instituto Nacional de Colonização e- Reforma 
Agrária- INCRA, a doar o imóvel que menciona, ten
do 

PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n•s 341 e 342, de 
19~3, das Comissões: 

- de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

6 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 

n'1 3, de 1979 (apreseiltado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 3, de 1979), que aüto-
riza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a reali
zar operação de crédito no valor de Cr$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n"' 4, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Justiça (após diligência jUnto ao 

Banco Central do BraSil), pela COnstitucionalidade e ju
riclicidade. 

7 
Discussão, em turno- -únlcO, do Projeto de ResoluÇãO 

n"' 161, de 1981 apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n"' 993, de 1981 -
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro, e voto vencido do Senador Humberto Luce
na), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa 
Agropecuária Industrial e ColonizadOra Rio Caildeias 
LTDA, a área de 33.000 hectares, no Território de Ron
dônia, para a ímplantãção de projeto de bovinocultura, 
tendo 

PARECERES, sob, n9s 994 e 995, de 1981, das ComiS
sões; 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Agricultura, favorável, com -voto_ vencido do Se
nador Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)..;__ Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 56 minutos.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL

MiR PINTO NA SESSÃO DE 6-6-83 E QUE, EN
TREGUE À REV[SAO-!JO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em dias da semana passada, se não me falha a me
mória, foi debatido nesta Casa o problema do aproveita
mento das águas do rio São Francisco para a pereni
zação dos rios nordestinos. Esse assunto foi inuito bem 
detalhado pelo nobre Senador por Sergipe, o nosso cole
ga Passos Pôrto, que na ocasião recebeu apartes do 
nobre Senador cearense Virgílio e do próprio SenadOr 
que fala neste momento. E o Senador Virgflio Távora ar
mava a sua suspeição de que o manancial viesse a se 
constituir numa situação igual àquela de Orós, em que os 
seus dois bilhões e cem milhões de m3 de água, durante 
quase toda a sua existência", com excessão de uns dois 
anos a esta parte, serviram apenas como cousa decorati
va, para a pescaria, e prestando-se a evaporação exclusi
vamente. 

O fato~ que aparteei di:ieildo que de há muito meu co- -
lega de saudosa memória, ainda como Deputado esta-
dual, Wilson Roriz, que depois veio a Câmara dos Depu-
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tados, aventara essa idéia do aproveitamento das águas 
do rio São Francisco para a perenização dos rios do 
Nordeste e todos aplaudíamos, e continuamos a ~plau~ 

....:dir. Mas, de anteontem para hoje entristeci um Pouco, 
porque tenho aqui um artigo do Jornal de Brasília_, que 
diz: Projeto é inviáveL O artigo assim começa: 

.. Uma_ grande tolice. Esta é a opinião dos espe
cj_a_listas do lnst,i,tuto _Miguel Calmon dos Estudos 
Sociais e Económicos de Salvador, sobre o projeto 
apresentado pelo Ministro do Interior Mário An
dreazza, para irrigar o semi-árido do N ardeste com 
as águas do rio São Francisco. SegUndo os técnicos, 
o projeto é inviável pelo simples fato de não havei: á
gua para tanto nO ve"lho l-i0°•. 

O.Sr. PassoS Pôrto- V. Ex• nle permite um aparte'? 

O SR. ALMIR PINTO - Com todo prazer. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Almir Pinto, eu 
já hã via lido esse artigo na imprensa de Brasília. Veja V. 
Ex• que o Instituto é de Ciências Sociais e Económicas 
da Bahia, não é instituto de engenharia. Não conheço o 
crédito desse órgão colno inStitUto de pesquisa e de enge
nharia. Realmente, o São FranciS:Co têm dois objetivos; 
um ~o aProveitamento hidrelétrico, a que o articulista se 
refere o outro seria o aproveitamento do excedente de 
suas águas para a pereni~ação dos rios. Esta é uma m~ta 
antiga que a Engenharia brâsileira ja faz e essa contes
tação para mim, devo logo dizer a V. Ex•, não tem ne
nhum valor têcnico. Eu acredito muito mais no projeto 
feito pelo DNOCS porque é feito por engenheiros espe
cializados em Engenharia Hidráulica, do que na opinião 
desse Instituto de Ciencias Sociais e Econôrnicas da 
Bahia, porque me parace que este instituto não se envol
ve com problemas de Engenharia. De modo que V. Ex• 
já tem de agora a minha impugnação à divulgação desse 
trabalho da Bahia, porque me parace que é feito por 
quem não conhece de rio São Francisco. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço o aparte de V. 
Ex•, exatamente porque se trata de um agrônomo de no
meada e também o_do Sr. Senador Virgílio Távora, enge
nheiro de quem todos nós sabemos sua grande capacida
de técni~, um homem habituado ao trabalho pelo Nor
deste, corno governador que foi, por duas vezes, do nos
so Estado e Senador, pela segunda vez. Quando me de
parei com esse artigo veio logo a segUir uma Coisa que 
me deixou exatamente atordoado isto_porque o articulis

-ta dá a vazão do rio calculada, não-obstante não ser um 
órgão, digamÇ)S assim, de Engenharia, mas de certo ele 
deve ter-se louvado em algum trabalh-o da própria Enge
nharia para poder dar a público, vir a lume com opinião 
desse teor. Eu apenas queria acrescentar aqui m~is um 

- pouco, para que elastecêssemos o nosso ponto de vista. 
Ent~o. diz aqui: 

As crítiCãS do Ministério do-Interfõr foram divul
gadas em documento do intituto, intitulado "São 
Fr~cisco e o milagre de multiplicação das águas, 
ou não é possível irrigar o semi-árido de todo o 
N ardeste com as águas d_o R i o São Francisco". Os 
técnicos alertam que "é preciso evitar um outro la
mentável erro estratégico de planejamento'_', acres
centando que "a abertura pol_ítica económica e téc
nica deve ser suficiênte para projetas como _a Tran
samazônica, Perimentral Norte Ferrovia do Aço,~ 
programa nuclear e outros, não ocorram mais em 
riosso País". 

Segundo eles, estudos e levantamentos realizados 
revelaram a existência de três milhões de hectares de 
terras potencialmente irrigáveis ao longo e próximas 
do curso principal do rio- de 2.660 quilômetros de 
extensão, basicamente em região semi-árida--: e dos 
atluêntes de sua bacia. Deste total - acrescentam 
- o rio São Francisco só tem condiçÕes d_e fornecey 
água a um terço, ou seja, um milhão de hectares. 

Isto porque, .. urna vez regularizada, à vazão do 
rio será de 3.170 metros cúbicos por segundo e 
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como existem e são previstos diferentes usos para 
este caudal, como potencial de aproveitamento hi
droelétrico, apenas 30 por cento, deste volume, ou 
seja; -1.060 metros cúbicos por segundo pode ser 
usado para irrigação. 

QuCr dizer, daqueles 3.060 metros cúbicos por segun
do, depois do aproveitamento hidrelétricO e de outras 
coisã.s mais, só 1.060 poderão ser aproveitados para a pe
renização dos rios. 

O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex~ Um aparte? 

O SR. A_!,MIR PINTO - P9is_ n?o. 

O Sr. João Lobo- Senador, eu presenciei a exposição 
d<?_s_ têcriicos-qUe fizeram a apreSentaÇão do ProjetO da ir
rigação do Serni-áiido, quando da última reunião da SU
DENE. Acho que a minha palavra se junta com a do Se
nador Passos P_ôrto. O anteprojetri é muito bem elabora
do, baseado em estudos de profundidade sobre o Semi
árido e sobre a vazão do São Francisco, inclusive, tam
bém em termos comparativos com os projetas que exis
tem em Tucson, na América, que existem no México e 
em vários outros países que têm projetes mais ou menos 
equivalentes a esses que estão sendo apresentados nesse 
anteprojeto do Semi-árido do São Francisco. Na oca
sião, o expositor mostrou que apenas 3 metros cúbicos 
por segundo seriam aproveitados na transposição do rio 
São Francisco. na altura de Cabrobó, e não_como nós es
perávamos que fosse feito no lago do Sobradinho. Para 
nós, piauienses, houve uma certa decepção porque nós 
esperávamos que a transposição das águas do São Fran
cisco fosse feita no lago do Sobradinho, através do con
traforte da serra dos Dois Irmãos e de lá para as nascen
tes do rio Piauí. Já existe um projeto nesse sentido, aliás 
um anteprojeto, projeto não porque talvez ele não tenha 
as minúncias necessárias. O anteProjeto apresentado na 
SUDENE é perfeitamente viável, defendido em todos os 
seus pormenores, inclusive, no tamanho dos canai~de ir
rigação. Simplesmente, é um projeto grande que será ela
borado por etapas. Tod.D o Vale do Apodi e do Semi
árido serão perenizados em etapas consecutivas, em la
gos de elevação. Não é uma coisa fácil, ê projeto diflcil, ê 
projeto de engenharia muito sofisticado, mas perfeita
mente viável, perfeítamente exeqUível e que traria, evi
dentemente, a independência, a salvação daquela região 
árida e sempre calcinada pelas secas. Evidente que ê ape

-nas-Ufua parte, esse número que ele condena, da área do 
Serni-árido que será aproveitado. Não poderia nunca ser 
atingido num projeto só, pelo menos numa primeira eta
pa de um projeto, toda a área do Semi-árido brasileiro. 
Apenas aquela área do Vale do Apodi, talvez outros va
les que serão acrescentados a esse, e o projeto crescerá 
paulatinamente, por etapas. Talvez, assim, o projeto não 
corresponda imediatamente à expectativa de todos nós, 
n6rdestiõ0s, mas Que é um projetO válido, viável, não 
testa nenhuma dúvida, foi apresentado por técnicos, co
nhecedores do assunto, inclusive conhecedores da vazão 
atual do São Francisco. 

- O SR. ALMIR PINTO- V. Ex• sabe a vazão atual? 

O Sr. João Lobo- Sei que é em torno de 3.000metros 
cúbicos. 

O SR. ALMIR PINTO - Três mil cento e setenta. 

O Sr. Joio Lobo - ~ a vazão média. Esta é a vazão 
média do São Francisco. Na época da cheia, ela sobe 
muito. 

O SR. ALMIR PINTO- Agora, apenas para que V. 
Ex• coopere com a minha dúvida e incerteza: sobrariam 
depois do aproveitamento de grande parte deste poten· 
cial, apenas 1.060 metros cúbicos por segundo, para pe
renizar os rios do Nordeste. A ~úvida que assalta o meu 
~pírito é esses l.Gúa metros cúbicos de vazão chegariam 
para isso'? É preciso esdarecer, porque V. Ex• diz que são 
3 metros cúf?icos até Cabrobó; a válvula dispersara do 
Orós começou dando uma vasão de 30 metroS cúbicos 
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por segundo, mas como não tinha aproveitamento bai
xou para oito metros cúbicos por segundo e apenas man
tém aquele fiozinho de água no leito do Rio Jaguaribe. 

O Sr. João Lobo- Eu gostaria de dizer para V. Ex• 
que são várias etapas, vários estágios, várias barragens a 
serem construídas ao- longo de todo esse percurso. ~um 
projeto complexo. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu sei. 

O Sr. Joio Lobo - O canal principal terá 400 quiló
metros. 

O SR. ALMIR PINTO - Aqui dã 200. 

O Sr. Joio Lobo- Ele comete um erro, o canal prin
cipal terá 400 quilómetros. Então, é uma coisa "enorme, 
não é um projeto fácil, não será nunca executado em um 
ano, em dois anos; é um projeto para lO ou 15 anos de 
execução. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu sei disso. 

O Sr. João Lobo- E será montado ao longo de todo 
esse percurso, de todas essas etapas. Não é um-a coisa 
instantânea: fez hoje, amanhã está pronto, está irrigado, 
de maneira nenhuma. Já existem experiências -nesse sen
tido, já há uma tecnologia conhecida. Eu falei a V. Ex• 
que no México já existe um canal semelhante; em Tuc
son, no Arizona, eni todas aquelas regiões da América já 
existem experimentos idênticos a esse, cuja tecnologia se
rá importada para a confecção desse canal. O que nós, 
piauienses, lamentamos, e na ocasião reclamamos, é o 
fato de que a transposição do rio São Francisco não- se 
dará pelo lago do Sobradinho-, mas muito mais em baí
xo, em Cabrobó. A transposição para o Piauí, a pereni.::
zação dos rios do Piauí viria somente através do rio Pre
to, um rio de Goiás, que fiCaria para: ·uma-etapa, de que 
não se poderia nem prever o tempo de execução. Então, 
mais uma vez, o Piauí iria fiêãr marginalizado em todo 
esse processo de desenvolvimento do Nordeste. Na oca
sião fizemos o nosso protesto, o nosso reparo, e o Sr. Mi
nistro do Interior disse que era o anteprojeto lançado, e 
que daí para a frente o DNOCS iria discutir corri os go
vernos estaduais o melhor modo da particípação de cada 
Estado nesse projeto. Muito obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço o aparte de V. 
Ex• e concedo o aparte ao nobre Senador Virgflio Távo
ra. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador Almir Pill
to, veja V. Ex~ como a nobre Oposição, às vezes, sem 
querer, atrapalha até a vida da Situação em algo que é 
pertinente à sua Região e não às brigas econômico
financeiras. Hoje ii}amos, justainente, falar, ipresentar 
dados, documentos exigidos pela Oposição. E protesta
mos fazê-lo tão logo estivesse os Líderes dos dois Parti
dos aqui e o nobre Senador Itamar Franco que foi, o fui~ 
cro em torno do qual girou toda a discussão, fulcro hu
mano, permita-me a comparação. Mas, como itão esta
vam, terei que, amanhã, já o de.clarei aqui, fazer tal pro
nunciamento, porque, conforme havfamos prometido ao 
nobre Plenário, pretendemos fazer uma pequena expo
sição, sem nenhum desejo de polemizar, mas apresentan
do dados- porque acredito que todos os problemas, se-
jam económicos, sejam problemas de infra-C:strutura, 
têm que ser resolvidos com dados---. da transposição do 
São Francisco. Recordo a V. Ex' que, como promete
mos, vamos nos munir dos dados. Parece-me que dois 
pontos é que deviam centrar a nossa atenção: um, a pos
sibilidade, em termoS de recursos finanCeiros; nú.Illero 
dois, aquela advertência que já fizemos, de que, face a 
magnitude da obra de engenharia civil, que é uma obra 
portentosa, que vai, sem sombra de dúvida, elevar àque-
·las altitudes de necessidades, de tecnologia, porque não é 
fáCil, como à primeira vista -está parecendo: elevar a en~ 
genharia brasileira àquela mesma altitude que ela atingiu 
quando fez Itaipu, contra a opinião de gregos e iroiimos 
sobre a forma como estava enfrentando o problema da 
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localização da barragem e, ao mesmo tempo, a sua cons
trução, em tempo recorde que foi. Isso será o que ama
nhã, se tivermos tempo, procuraremos aqui apresentar. 
Em função dos números e desses dois elementos, acredi
to que torna-se atê despicienda a discussão se o instituto 
tal, por mais abalizado que seja, na Bahia, tem ou não 
capacidade de estar dando opinião a respeito. Neste pon
to estou puxando muito mais, com todo o respeito ao 
instituto, pelo Senador Passos Pôrto. Porque não vamos 
poder discutir esse problema única e exclusivamente ba
seados, com liçença da nobre Oposição, em conceitos 
meramente opinativos ou jogo de três, quatro ou cinco 
números. Então, o problema se apresenta da seguinte 
maneira, as vazões do rio são tantas em tal época, tantas 
em outra épocas; o diferencial de cotas é tanto, o desní
vel é tanto._ eu tt;nho, portanto, que fazer es_ta parte em 
canais, esta parte tefã que ser em cóndutà fàrçãdO, esta 
parte vai ser em túnel. Prolongado no tempo, terá que 
ser feito desse ou daquela maneira, urri conjunto de 
obras, porque uma obra como essa, não pode passar na 
cabeça de ninguém, de pessoa nenhuma, que eu possa 
fazê-lo, embora em partes, sem ter um planejamento glo~ 
bal. Não vamos repetir a Ferrovia do Aço. Esta é a expli
cação que eu queria dar a V. Ex•, tirando muito desses 
temores, porque aqui sempre dissemos: achamos que 
tem de ser friamente comparado o custo e o beneficio 
dos recursos que vão ser aplicados, e, do outro lado, a di~ 
reção absolutamente férrea, que deve ter uma obra des
sa, para não_ embrenharmos muito na construção civil, 
esquecendo a atividade fim, a atividade objetivo, que é 
justamente a irrigação. Acredito que procurei colocar, 
digamos, em termos serenos, uma discussão que, não te
Ilha a menor dúvida, vai estalar em todo o Nordeste, 
sobre a conveniência ou não desse projeto, máxime 
quando ele foi encampado, infelizmente, numa ocasião 
de campanha eleitoral por um dos Ministros do Governo 
que ê presidenciável. Não seí se me fiz cõmpreCnder, mas 
isso poderia ser discutido com muito_mais frieza; com 
muito menos paixão, numa época que não fosse de cam~ 
panha eleitoral. Era isto que eu queria remeter à discus
são, a um termo em que a emoção não tivesse prio"ridade 
número um dentro dos sentimentos que abrigassem. 

O SR. ALMIR PINTO - Eu agradeço o aparte de V. 
Ex~. e desejo dizer, não sou técnico, não sou engenheiro, 
sou apenaS ffiédico. O Que mais estranhei fOi 3. maneira 
forte como o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos 
_da Bahia, em Salvador, iniciou o seu parecer sobre o 
problema do rio São Francisco: •• ... uma grande tolice" ... 

Acho_ que esse Instituto, quando não seja na verdade 
técnico, errt a-ssuntos de matemática e de _engenharia, 
deve ter se apoiad'o em alguns dados reais pela responsa
bilidade de ser um órgão muito conhecido na Bahia e ter 
o nome de_ uma das maiores figuras baianas que é o de 
Miguel Calmon. 

O Sr. Virgílio Távora- Vê V. Ex~ só pelo tom do co
m_eço de uma discussão que jã não houve razão com o 
que tínhamos aqui. Vamos colocar isso em termos abso
lutamente desapaixonados. O cidadão jã chega e vai 
exabrupto dizendo que é uma tolice, reprova ... 

O SR. -ÁLMIR PINTO - Está escrito aqui. 

O Sr. Virgílio Távora - Estou mostrando a V. Ex' 
que justamente a discussão, em termos absolutamente 

-desapaixonados, indo por números, a faccibilidade ou 
não do projeto - vê V. Ex• que não estou dando opi
nião, se sou ardoroso defensor ou não desse projeto -
vamos discutir com esses números, atê que se mostre ou 
não a possibilidade, a factibilidade ou não, a desejabili~ 
da de ou não, desse projeto, para o conjunto~ para o No r

-deste como um todo e, não para a região do A, B ou C. 
Mas, o cidadão que tem seu estilo- ele pertence a esse 
Instituto? Se não me engano, o autor af deve ser? ... 

O SJL ALMIR PÍNTO - Dei. própria redação. 

O Sr. Virgi1io Távora - Da própria redação; mas ti~ 
rou de algum trabalho, porque a redação cita o Instituto
oú alguém escreveu por ele... - -
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O SR. ALMIR PINTO - V. Ex~ está chegando onde 
eu desejaria. ~ de se perguntar para o lnsituto, em que 
ele se louvou, para dar esta opinião sobre os estudos re
lacionados ao aproveitamento do rio São Francisco. 
Porque ele de ter se apoiado em alguma coisa. 

O Sr._Virgílio Távora- Como vê V. Ex•, agora, no 
início da discussão já vem de uma maneira assim tão 
agressiva, imagine do meio para o ftm. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Um minutinho, porque o 
Senador Helvídio Nunes, já o pediu. Atentei apenas para 
uma coisa, porque lá para o meio do artigo já lê--se que 
aquelas áreas que poderiam ser irrigadas, as das margens 
do São Francisco e de seus afluentes, somando um total 
de quase três bilhões de hectares, dando sutil idéia de que 
se puxa um pouquinho, o tição para a fogueira baiana! ... 
Eu não estou fazendo senão conjecturas ... De qualqUer 
forma, nobre Senador Passos Pôrto, eu fiquei encantado 
com aquela sua exposição. Eu sou assinante e leio os jor
nais. Pela manhã deparei-me com esse artigo violento em 
que diz que eram extorquidores, etc. 

Diz mais ainda: 

"Ainda segundo o documento, já existem planos, 
estudos, implantações e operações de irrigação de 
739 mil hectares, ••o que signfica o comprometimen
to de _14- por cento do potencial de irrigação do ve~ 
lho Chico." 

Quer dizer, ainda tem mais isso. 
Sou nordestino e gosto do que vier para o bem do 

Nordeste, mas fiquei apreensivo. Não sou matemático, 
não sou engenheiro; mas depois de uma exposição da
quelas que gere·ouvi neste plenário, sai uma publicação 
destas dizendo que é uma tolice! 

Mas dou o aparte ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes- Nobre $enador Almir Pinto, 
V. Ex• que é médico, já foi aparteado por três engenhei
ros ... 

O SR. ALMIR PINTO - Por três? 

O Sr. Helvidio Nunes - ... o quarto é Bacharel. E 
aprendi sem dizer outras coisas que Direito é bom senso 
e o bom senso me leva a duas afirmativas: a primeira ~ 
que o Ministro de Estado, homem que tem relevantes 
serviços prestados ao Nordeste, como o Ministro Mário 
Andreazza, não iria oferecer à região um estudo falho, 
uma impostura. De maneira que tenho o estudo que foi 
oferecido à consideração da SUDENE quando digo SU
DENE é evidente que estão incluídos todos aqueles que 
compõem aquele órgão de desenvolvimento regional -
um estudo que procura, que tem por escopo beneficiar a 
regiãO. o segundo fato a que desejo fazer referência é o 
seguint~:-: embora reconheça todas essas qualidades e vir
tudes acredito que existem providências mais imediatas 
que devam ser tomadas antes de um empreendimento de 
tal V_J,l_lt_o, em relação ao qual o próprio V ice-Líder, Sena
dor Virgílio Távora, descrê da existência de recursos 
para a sua execução. 

O Sr. Virgílio Távora - Não afirme assiin que nós 
descremos. Nós vamos estudar. Acho que no Brasil esta
mos na abertura, então vamos examinar friamente, com 
os números apresentados, como pode ser executado esse 
projeto pelo que ele demanda de recursos e se o custo be
neficio justifica esse projeto: Nós não vivemos aqui to
dos a reclamar, a uma só voz, de que justamente estamos 
nesta situaÇão de dificuldades pela soma de projetas 

- muito supirior a nossa capacidade de poupança que te-
mos? Então, permita-me um contra-aparte apenas. Eu 
não descreio desse projeto. Vamos apresentar o proble-
ma para. ser, como todo mundo o deseja, discutido pelo 
próprio Plenário, e não dentro de um gabinete. Estão 
aqui as bases da questão; as idéias são bem recebidas, 
são discutidiis e depois irão à comissãO. ~ óbvio que, 
como nordestino, só posso me entusiasmar pOr um pro-
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jeto desse. Não tem a menor dúvida, Agora, vamos ver a 
sua factibilidade e vamos ver, principalmente, a maneira 
de o conduzh que talvez seja mais importante que a próK 
pria factibilidade. 

O Sr. Helvídio Nunes- Então, nobre Senador AlmiJ: 
Pinto, desejo concluir o meu aparte dizendo que todos os 
nordestinos querem o melhor para a sua Região. Mas, 
antes de pensarmos nwna obra do porte da que está sen
do discutida - a irrigação via água do rio São Francis
co, para a Região do semi-ârido - devemos pensar em 
coisas menores, por exemplo: temos muita âgua no Esta
do do Piauí, temos os rios Parnaíba, Cani~.dê, Longa, 
Piauí, Gurguêia, Por que nào aproveitar essas ãguas e 
transfonhá-Ias em riqueza e em insirilmentos para o-cre~ 
senvolvimento do Estado? Por que os açudes pUblicos, 
construídos pelo DNOCS, no Estado do PiaUí, peml3ne-:_ 
cem como simples depósitos de âgua? Por que não vaR 
mos antes aproveitar essas águas que lá existeiD'? 

O SR. ALMIR PINTO~- Com irrigação. 

O Sr. Helvfdio Nunes- Evidente, nobre Senador AlR 
mir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador Helvídio 
Nunes, quero chamar a atenção de V. Ext como o·InstiR 
tuto vem com uma sutileza: 

.. Para os técnicos do Instituto Miguel Calmon : 
órgão financiado pelas maiores empresas da Bahia 
- o fato de a idêia de irrigar o Nordeste com as áR 
guas do São Francisco ser atribuida ao Ministro do 
Interior .. deve estar inibindo a capacidade _críticã 
dos técnicos da Codevasf." 

Deve estar inibindo a capacidade crítica-dos técnicos 
da CODEVASF- repíto. (O Sr. Presidente faz soar a 
campainha) _ 

Um momento, Sr. Presidente. Eles estão sabendo, mas 
têm receio, dão a entender que não __ ql:Lerem contrariar a 
idêia minísterial Sr. Presidente, Cu sou um cidadão que, 
quando estou eventualmente na Presidência e acendo o 
vagalume é para acabar mesmo, porque sei que hâ ouR 
tros colegas inscritos. 

Mas, levantei aqui a lebre de uma história que ê preci~ 
so ficar bem contada e melhor esclarecida, para não se 
transformar, numa Transamazónica, Perimetral Norte, 
Ferrovia do Aço e quejandos ... Ninguém mais do que o 
nordestino deseja que o São Francisco perenize os seus 
rios. Mas, o perigo é, como-diz S .. Ext, o Senador Virgílio 
Távora, precisamos atentar para os gastos. Vamos fazer 
o possível para conseguir o dinheiro para o grandioso 
trabalho para alcançarmos um alentado sonho da gente 
nordestina. 

A minha presença na tribuna, neste instante, Sr. Presi
dente, é para trazer a lume um assunto que arma- uma 
dúvida que deverá ser esclarecida pelo Instituto, com a 
responsabilidade que tem e que traga a um assunto dessa 
natureza esclarecimentos convincentes, se é que estâ ca
tegorizado a fazê..lo. Daí eu lembrar que a nossa Cortlis
sãp de; Assuntos Regionais, que é presidfda tielo Senador 
Alberto Silva, deve procurar um entendimento Com a di
reção do Instituto Miguel Calmon, de Estudos Sociais e 
Econômicos de Salvador, para saber onde ele foi apa
nhar essas informações, esses dados, sobre o aproveita
mento do Rio São Francisco na perenização dos rios do 
Nordeste. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE70-83 E 
QUE. ENtREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: --

Na recente exposição que fez nesta Casa, o Ministro 
Antônio Delfim Netto foi interpelado pelo Senador Fá-
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bio Lucena, que o acusou de ter autorizado o Tesouro 
Nacional a ~ssinar, como Garantidor, o Acordo_de rene-
gociação da dívida externa celebrado entre o Banco CenR 
trai do Brasil e bancos estrangeiros, no qual o Brasil reR 
nunciava ao foro privilegiado, ao direito de alegar quesR 
tões de soberania, e, ainda, concordava com a renúncia à 
impenhorabilidade dos bens comerciais do Banco CenR 
trai. 

Em sua resposta, o Ministro do Planejamento negou 
que o Brasil houvesse renunciado à soberania e afirmou, 
categoricamente, que não se podia confundir o Tesouro 

_ Nacional com o Brasil. Além disso, justificou a assinatu
ra do Acordo como uma operação fin~nceira no,rmal, su~ 
jeiüi àS normas do FMI, organismo do qual o Brasil era 
país-membro, na qualidade de fundador. Sustentou, aínK 
da, que não se tratava de relações entre Estados, mas de 

--- relações entre instituições financeiras que "estabelecem 
livremente um foro dentro do qual se dirimem as dúviK 
das". 

A denúncia estava fundada em trechos de um dos mui
tos acordos assinados pelo Banco Central tendo o Brasil 
_çomo Garantidor, que lhe chegou às mãos, por acaso, 
pois, como sabe, a Nação não tem conhecimento do teor 
desses Acordos. O PMDB não tem, os demais partidos _ 
de oposição não têm, e o- portidci- dO GoVerno também 
não._ Ou tem? O Ministro não contestou a autoria; ao 
cõ-ntrârio, reconheceu a. existência do documento. 
LimitouKse S. Ex• a dizer que o interpelante criara um 
"tumulto jurídico", pois não se misturava o Estado, a 
Nação brasileira, com o Tesouro Nacional, que era simK 
ples Garantidor da operação financeira realizada pelo 
Banco Central. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho comiK 
go; e trago ao conhecimento do Senado e da Nação, a 
íntegra do Acordo, que convencionaram chamar de 
PROJETO DOIS, assinado pelo Banco Central do BraK 
sil, na pessoa do seu Presidente, Senhor Carlos Langoni, 
pelo Tesouro Nacional, representado pelo Ministro da 
Fazenda, Senh-or Ernane Galvêas, e pelo CITIBANK, 
-denominado AG ENTE, e líder de um "pool" de 43 ban
cos internacionais, representado, no ato, pelo Senhor 
Gerard Fírineran. ~ um documento em inglês que a esta 
autura deve estar .traduzido por tradutor juramentado, 
como determina uma de suas cláusulas. Não me veio às 
ffiãos por acaso; obtive-o de fonte segura, das mãos de 
-um patriota que, Como nós da oposição_, está interessado 
ehl ievelar à Nação o que se faz sem o seu conhecimento, 

-=ã.--revelia do- povo e de seus representantes. 
Por esse Acordo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

- ~acertOu-se a fõima e a condição· dos pagamentos de 
amortiZação do Principal dos empréstimos externos, du
rante o ano de 1983, transformando-se, automaticamenK 
te, em emprêstimo do Banco Central, garantidos pela 
União,_ pelo prazo de 8 anos. O corpo do Acordo tem 81 
páginas e a ele sào incorporados 5 anexos chamados 
~·schedules" e mais 8 anexos demominados "Exhibits". 

O Acordo que tem o Tesouro Nacional como Garanti~ 
dor, dispõe, em termos jurídicos, cujos aspectos me per~ 
mito aila1isar, o seguinte: 

I. A garantia é válida, independentemente da valida~ 
de de_ qualquer disposição contratual (p.46). 

i. , b -Brasil aceita o foro jUdiciai de NOva Io_rque e de 
Londres para discussão e julgafJlento do Acordo (p.76) 

3. _O Brasil renuncia a qualquer direito de alegar 
questões de sobàãnia fui-discussão do acordo e, conse
qUentemente, à imunidade jurisdicional (p.79). 

4. O Brasil aceita a constituição de juízo arbitral que 
será composto por um representante de cada parte e um 
têrcC:ifo escolhido dentre os membros da Qrdem dos Ad

=- vogadOs--de Nova Iorque (p.78). 
5. O Brasil aceita _o laud9 arbitral, incondicional-,_ 

mente, que serâ pela Ju~tiça brasileira, sem reexame do 
mérito -(p. 58). 

6. O laudo arbitral se fundamentará, exclusivamenR 
te, nas leis de Nova Iorque, não podendo ser invocado o 
princípio da eqaídade ou qualquer outro (p. 78). 
_ 7. O Banco Central aceita o foro estrangeiro e, mais, 
consente de forma irrevogável que, em caso de litígio, 
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possa ser citado pelo correio, no exterior (pelo seu procu
- radar o Banc_o do Brasil) ou no Brasil (p. 76), ao arrepio 

de toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
que tenho aqui em mãos. · 

8. O empréstimo se vencerá antecipadamente, caso 
50% dos bancos, a seu juízo, notificarem o Banco Cen~ 
trai ou o Brasil que ocorreu qualquer fato ou circunstân
cia que leVe a_ crer que o Brasil ou o Banco Centr'al não 
sejam capazes, ou possam não vir a ser capazes de hon
rar seus compromissos (p. 63). 

9. O Banco Centrai aceita que, em caso de execução, 
a penhora recai sobre _seus bens usados em atividades co
merciais (p. 77 .. C"). 

10. O Brasil se submete às leis de Nova Iorque e ao 
disposto na "ConventioÓ on the Settlement of Inyesti
ment Disputes between States and Nationals oí other 
States". Essa Convenção foi c_elebrada_ sob_ oS auspícios 
do BancO-Mundial, em 1966 (p. 78), que jamais foi subs
crita pelo Brasil. 

II. O Banco Central obriga-se a fornecer, mensal
mente, as alterações salariais decorrentes da política de 
correção, conforme os reajustes calculados com base no 
INPS. 

12. Nos anexos, está a relação dos 43 bancos estran
geiros, credores do Brasil, que faço questão de transcre
ver aos anais desta casa. 

13. Nos anexos, também, estâ a relação dos débitos 
excluíd_os do Acordo em que figuram os devedores -
empresas públicas brasileiras- e os respectivos débitos. 

Ainda em anexos, a relação dos principais devedores 
brasileiros e respectivos montantes, que, juntos, setor 
público e setor privado, perfazem o total de USS 
1.955,000,000.00 (um bilhão, novecentos e cinqUenta e 
cinco milhões de dólares, i.e., 96 bilhões de cruzeiros ao 
câmbio desta semana. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante desse elenco de 
agressões à .soberania nacional, pode-se ainda acreditar 
nas afirmações do Ministro Delfim Netto? 

Será que o Brasil, de fato, não .. abdicou" de sua sobe
rania? 

A Nação inteira - e esta Casa, em -Particular - jâ co
nhece os dotes excepcionais de planejador que possui o 
Ministro do Planejamento, desde os tempos do "milagre 
brasileiro", anterior--a 74, atê os dias atuais quando o 
país encontra-se mergUlhado a "fundo" em crise que o 
coloca à beira da falência. 

O Sr. Lulz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HiJMBERTÓ LUCENA- COm ffiUíiit honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Lulz Cavalcante- Este Plenário já conhece de 
sobra as nossas posições, a de V. Ex~ e a minha desvalio
sa opinião, a respeito da ineficiência do Ministro Delfim 
Netto_~_ Mas _ _talvez não saiba ainda a opinião do 

,S!.!c_retário-Geral da Comissão Executiva Regional do 
PDS do Rio Grande do Sul, Deputado Federal Rubens 
Ardenghi, sobre o Ministro Delfim Netto. Então, quem 
não sabe, vai ficar ·sabendo, mediante a leitura desta 
notícia que colhi no Jornal de BrasOia do dia 29 de maio, 
notícia de Porto Alegre: · 

DIRIGÉNTE DO PDS PEDE A IMEDIATA 
DEMISSÃO DE DELFIM, GALYEAS E LAN
GONI 

Porto Alegre- O SecretárioKGeral da executiva 
regional do PDS do ruo Grande do Sul, Deputado 
Federal Rubens Ardenghi, divulgou nota, em Porto 
Alegre, pedindo a imediata demissão dos Ministros 
do Planejamento, Delfim Netto, da Fazenda, Erna
ne Galvêas, e do presidente do Banco Central, Car
los Langoni, que chama de "a troika". Classificou
os ·de "apátridas". "irresponsáveis" e "agentes de 
interesses externos". 

Muito obrigado pela oportu-
nidade deste aparte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu 1: que agradeço 
a V. Ex-,-inais esta contribuição para os nossos Anais, 
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nobre Senador Luiz Cavalcante. Devo dizer que por oca~ 
sião da presença do Ministro Delfim Netto nesta Casa, 
ao final, quando tive oporturiidade de fazer um pronun
ciamento pela Liderança do PMDB, no Senado vali-me 
dos depoimentos de V. Ex' em Plenãrio a respeito das 
constanteS contradições em que caía o Sr. Ministro Del
fim Netto ão longo -de todo o seu desempenho na área 
ec_Qn_ômica do Governo. 

O Sr. Luiz Cavalcante- E v_. Ex' me dã agora a opor
tunidade de agradecer, pessoalmente, a honrosa referên
cia que fez a mim, naquela ocasião. Gratíssimo mesmo". 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Fi-la com o maior 
prazer, sentindo imensamente a ausência de V. Ex• neste 
Plenário, que de certo modo compreendo. V. Exb9 de-. 
monstra muita independência nos nossos debates, mas 
V. Ex' prima também pela fidelidade partidária, -e. natu
ralmente, naquele dia, não quis ser uma ilota- dissonante 
da sua Bancada, na presença do Ministro Delfim- Netto. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Não, eminente colega 
permita-me. Não foi por não querer passar por disso
nante, por ovelha negra do meu Partido, absolutamente. 
A verda-de é que eu tenho muito medo dos assaltantes, e, 
de certo modo, o Ministro Delfim Netto é um assaltante 
- é um assaltante dos fatos, que ele os inverte, ê uin as
saltante_da verdade, que ele passa por cima. Por isso não 
vim aqui nem virei jamais a audiênCia alguma desse Mi-
nistro. _ 

O SR: HÜMBERTO LUCENA ~Muito obrigado a 
V. Ex• Mas eu remeteria V. Ex•, que é um crítico, talvez 
dos mais severos dos MinitioS-da ârea econômica, riesta 
Casa, para as ''páginas amaielas" da última edição da 
revista Veja. V. Ex• lá encontrará uma entrevista que faz 
a nós_ todos brasileiros Corar _de vergonha. É urna entre
vista de um dirigente de um grande banco francês, em 
que se lê que os banqueiros internaciõitais não acreditam 
mais, de maneira -alguma, naqueles que, no momento, 
gerem a àrea eco-nómica do "Governo brasileiro. E chega 
até a usar uma expressão bastante rude, dizendo: essa 
gente só diz "baleias". V. Ex• ficará estarrecido. 

Prossigo, Sr. Pres-idente. 

Entretanto, a Nação_ desconhecia os dotes de "Jurista" 
do Ministro Delfim Netto, Mas, não se deve tomar como 
surpresa, pois, em seus dotes de "jurista" revela a mesma 
irresponsabflidade com que tenta mascarar a situação de 
insolvência em qtie se encontra o País. 

Também, não se trata, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
aqui, de "obsessão quase sexual", como afl.rmou 6 ilus
tre Senador Roberto CampoS aO considerar normal a ida 
do Brasil ao FI\;fl. 

A ida ao Fundo, aliás, não é fato normal. Decorre da 
situação de inadimplência de compromissos firianceirõs 
mal assumidos. Mas, constatada incompetência pelo en~ 
<lividamente excessivo, além da conta, admitamos, que 
não seja nonnal mas que seja -absolutamente imprescindi
vel. 

Sendo imprescindível a ida ao Fundo, não siginifica, 
necessariamente, que o Brasil tenha de abdicar de princí
pios fundamentais de soberania nacional ou atentar con
tra a própria dignidade de Nação que se presume inde
pendente, submetendo-se a lesões graves ao seu ordena
mento jurídico interno. 

Sr. Presidente, 
Sl'S. Senadores: 
É preciso que fiqUe bem claro qüe não houve confusão 

entre Nação e Tesouro Nacional, nem confusão entre 
aval e garantia do Tesouro Nacional, nem confusão en
tre Banco Central e instituiÇões financeiras, iúi interpe:. 
lação do Senador Fápio Lucena. ConfusõeS, ãririou-as o 
Ministro Delfim Netto em sua resposta, como na maio
ria das respostas que deu a este Plenário em sua última 
aparição. 

Vou analizar, o c_onteúdo jurídico das normas estabe· 
lecidas no Acordo_ para, afinal, chegarmos a alguma con
clusão sobre a resposta de "jurista" com que fomos brin
dados pelo Senhor Ministro do Planejamento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Hâ, eril primeiro lugar, que se fazer a distinção lógica 
entre o que seja aceitação de foro estrangeiro e aceitação 
de juízo arbitral. 

Aceitar o juízo arbitral significa concordar eni-qué ó 
Acordo seja discutido e decidido por árbitros legalmente 

-=--constituídos para tal fim. O resultado dessa decisão terâ, 
forçosamente, que ser homologado no Brasil, perante o 
Supremo Tribunal, para que produza efeitos internos. 
No presente acordo, o Banco Central e a União (Tesou
ro Nacional) aceitam o Juízo Arbitral exclusivamente 
para deliberar sobre questões que terceiros levantem 
contra o Acordo, ainda que no Brasil. Então, o Banco 
Central e a União reconhecem como definitivas as deci
sões emanadas do Juízo Arbitral e, mais que isso, 
obrigam-se a info-rmar a esse Jufzo sobre a existência de 
contestações à validade desse Acordo _apresentadas no 
Brasil. 

O arbitramento é norma cogente de direitOilltefriã:Cici~ 
nal para diminuir dúvidas de Acordos desse tipo~ Af, :fa
zão assiste ao Ministro Delfim Netto e ao Senador Ro
berto Campos quando alegaram que a aceitação do juízo 
arbitr8I -eSta'va, inclusive, prevista no artigo 11 do 
Decreto-Lei 1.312/74. O que não estâ asSente é a forma 
como se constitui esse jufzo arbitral, tendo, com ârbitro 
desempatador um advogado membro da Ordem dos Ad
vogados de Nova Iorque e como base jurídica, artigos de 
uma Convenção a que o Brasil jamais aderiU, em tempo 
algum. 

A confusão, essa sim, do Ministro "Delfin Netto é que
rer convencer esta Casa e a Nação de que o juízó arbitral 
é a mesma coisa que aceitação de foro estrangeiro. 

De duas uma: ou S. Ex• não entende nada de Direito e 
não sabe o_ que foi a~sinado ou quer, mais uma vez, enga
nar, por sofismas, a Nação brasileira. 

A esse respeito, Senhor Presidente, Senhores Senado
res, faço aqui uma crítica veemente, neste instante, em 
nome da Oposição, ao parecer pífio que foi emitido no 
prqcesso referente à assinatura desse=- Acordo pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. o qual foi, in
clusive, glosado pela grande imprensa brasileira, sobre
tudo pelo O Estado de São Paulo. ~um parecer vazado 
em Oez a quinze linhas, em que se alega que, em ocasiões 
anteriores, em se tratando de idêntica matéria a procura
doria posicionou-se _contrariamente à aceitação do foro 
'?Strangeiro _e à renúncia da ímpenhorabilidade dos bens, 
em se tratando de autarquias. Num passe de mágica, po
rém, sem se lembrar talve2;_que o Banco_C~n!ral_é uma 
autarquia, a mesma Procuradoria concordou que o 
Acordo fosse assinado. I:: por conseguinte a Procurado
ria da Fazenda também responsável pelos descaminhos 
jurídicos a que foi levado o GOverno brasileiro, ao assi
nar esse Acordo que atenta, realmente, contra a sobera
nia nacionaJ. 

Sr. Presidente, Srs. S_enàdores. Não há nenhuma dúvi-_ 
da: a aceitação do foro estrangeiro e a ienúncia à imuni
dade jurisdicional, como estão postas no Acordo, macu~ 
Iam a soberania nacional e contrariam os principias 
.constitucionais que estabelecem as pregorragatiVas de 
foro e de imunidade jurisdicionaL 

Estâ na Constituiçã-o que a Justiça Federal e o STF 
são os foros competentes para decidir conflitOs interna
cionais em qUe seja parte a União (arts. 119 e 125). 

Não há que tergiversar neste sentido. A União- e o 
TesOuro Nacional é a União- não pode abrir mão des
se direito das gentes. 

Como pretender dissociar União e Tes'ouro Nacional? 
Quem autorizou a União- o Tesouro Nacional- a 

dar o aval e figurar como Garantidor do Acordo foi o 
Ministro dõ Planejamento Sr. Antonio Delfim Netto. O 
acOrdo foi assinado pelo Presidente do Banco do Central 
e pelo Ministro da Fazenda, representante do Brasil, 
como Garantidor do E~préstimo. 

Não há como dissociar, pOis, a- obrígação assumida 
pelo Tesouro Nacional da obrigação <issumida pela 
União. 

Fo~se isso possível, não haveria, nesse Acordo, cláusu
la expressa de aceitação de foro e de renúncia às ale-
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gações de soberania ou de imunidade jurisdicional dela 
decorrente, 

Além disso, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, o Brasil e o 
Banco Central aceitam as leis do Estado de Nova Iorque 
e seus respectivos tribunais para sereffijulgados. ~mais, 
aceitam os termos da ConvençãO sObre o Regulamento 
das disputas sobre Investimentos entre Estados e nacio
riais de 0utros Estados, a que me referi antes, que não 
foi, em nenhum mometlto, subscrito pelo Governo brasi
leiro. 

Pasme a Nação: O Brasil aceita os ternlos de uma 
Convenção de que não é- nem nunca foi- sigriãtário. 

Chegamos às raias do absurdo. 
Vai além disso, o Acordo que a União assinoU~ Por au~ 

torizaçã9 dos Ministro do Planejamento. Nele estã esti
pulado que a citação do Brasil e do Banco Central pode 
ser Feita Pelo Correio. :t exatamente isso que os Senho
res õUviram; a citaçãO pode ser feíta- -pelo correio! 

Isto Significa qUe não importa que o. Supremo Tribu
nal Federal - Corte Suprema do Brasil - a quem in
cumbe homologar sentenças estrangeiras, venha unani
memente, através dos tempos, exigindo qUe a citaç'ão 
não só de pessoas jurídicas, mas até de pessoas fisícas, s6 
possa ter eficácia quando precedida da expedição de 
Carta Rogatória que determine a citaçãO. Posso, se as
sim desejarem, citar todas as decisões da Suprema Corte 
nesse sentido. 

Há, ainda, a anuência expressa da União para que, no 
Acordo, o Banco Centrã.i -admita irrevogável e irreirata
velmente que sejam penhorados os seus bens de uso co
mercial. 

Essa permissão fere a ConstitUição e o- Código Civil 
(arts. 43 e 67, respectivamente). O B-ãncõ Central é uma 
autarquia federal e como tal, não pode dispor dos bens 
que integraVl o patrimônío da instituição,_a bel-prazer 
do seu Presidente ou do Senhor Ministro do Planejamen
to ou, ainda, por vontade do conglomerado de insti
tuições financeiras, privadas, que integram o Acordo. 

Ess_e bens só podem ser alienados na forma do 
Decreto-Lei n9 200/67 que dispões sobre a reforma ad
ministrativa. Não há autorização- por mãís onipotenti: 
que seja- que possa suprir os requisitos impostOs 'à-alie
nação por esse decreto. Fora isso, só o Congresso Nacio
nal POde dispor dos bens da União. Não hâ, pois, como 
dissociar o patrimônio do BanCo Centrafdo patrimônio 
da União. 

- 6 Sr. Set~ero Gorites- Permite-me V~ Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o nobre Se
nador Severo Gomes. 

O Sr. Severo Gomes- Ilustre Senador Humberto Lu
cena._V. E~• examino _!.I com mestria esta peça sem prece
dentes na nossa História quanto à submissão nacional, 
quanto ao abandono dos critérios elementares de defesa 
de nossa soberania. Não seria o_caso de entrar nos_deta
lhes, porque V. Ex~ jâ esgotou, com perícia, a análise do 
documento, Q que resta a todos nós, aqui, é a enorme 
preocupação com relação à posição do Congresso e do 
Senado em particular . Quero aproveitar este meu aparte 
para dirigir um apelo ao Presidente do Senado, ao ilustre 
Senador Nilo' Coelho, para que solicite da Presidência da 

- República o envio ao Congresso Nacional desses docu
mentos para que sejam referendados ou não; ou, então, 
serem nulos de pleno direito. Quero lembrar, neste meu 
apelo, as palavras do ilustre Presidente do Senado, no 
início desta legislatura: 

Está na hora de restabelecermos o primado da 
política sobre a técnica. 1: dever de cada um de nós, 
aqui trazidos pelo voto popular, assumir, com cora
gem e determinação, nossas íngentes respotiSabili~ 
dades de redefinir o papel do Congresso Nacional, 
capacitando-o a desempenhar as funções que lhe 
competem no processo de tomada de decisões que 
afetam o projeto nacional de desenvolvimento, o 
próprio destino do País. Somos, os que integramos 
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o Congresso Nacional, no que nos toca, os árbitros 
dos caminhos do futuro. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu que agradeço, 
nobre Senador Severo Gomes. V. Ex• foi um dos que ini
ciaram nesta Casa a luta contra esses aspecto_! desnacio
nalizantes desses acordos. 

O Sr. Ferrtando Henrique CardOso- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer, 
OUÇO V. Ex• 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Nobre Senador 
Humberto Lucena, o discurso _de V~Ex•; me parece, está. 
a requerer com urgência, não apenas como já lembrou_o 
Senador_Severo Gomes, um posiCionamento mais geral 
do Senado e do Congresso Nacional com relação ao 
modo pelo qual o Governo vem levando adiante nego
ciações no exterior sem prestar contas à Nãção, mas eu 
diria, tainbém, que eu esperaria queã. Liderança do PDS 
aparteasse e respondesse:, porque o que está sendo dito 
aqui, neste momento, pelo Senador Humberto Lucena, é 
de suma gravidade. EstivéSsemos nós em outro regime, 
automaticamente seria o próPrio MinistrO "quem víria -
aqui para dizer que errou e para pedir à Nação escusas 
pelo inescusável, que ê o ter permitido que se levantas~ 
sem tais suposições, que hoje já não são suposições, são 
afirmações baseadas, como faz V. Ex•, numa análisejuri~ 
dica da questão. Nós temos deixado passar, como se fos~ 
sem casos menores, ofensas teítera"das a princípiOS Cons~ 
titucionais. Eu acredito que nesta fàSe da vida brasilCira 
é mais do que oportuno que o Congresso Nacional con
tribua, e contribua uníssono, com o restabelecimento da 
norma jurídica e da norma constitucional. Apenas gosta
ria de acrescentar ao que disse V. Ex•, que, se a Nação 
não se surpreende pelo fato de -que prindpios jurídicos 
são feridos, é porque a Nação jã está acostumada (digo 
isto com pesar) a que princi!Jios dessa natureza sejam 
tratados como se eles não fossem relevantes. Digo mais, 
nestes dias, nas próximas horas talvez, vamos assistir a 
alguma coisa que, possivelmente, é mais gr:ive do que o 
ter-se ferido um principio Jurídico. t que vamos ferir, 
profundamente, o interesse popular e o interesse nacio~ 
nal. Vejo com tristeza, a Cada dia, no-s jornais, uma espé
cie de dança macabra as discussões sobre as medidas que 
serão tomadas para conter o descalabro financeiro e eco
nômico em que o Pais se vê mergulhado. A cada dia é 
uma anúncio novo e a cada dia há referências de que cer
tas forças dentro do Governo tentam deter medidas que 
parecem ser sumamente antipopulares, e outras forças 
lembram, dentro do próprio Governo, que não é possível 
detê-las, porque estamos amarrados a compromissos 
com o Fundo Monetário Internacional. Ora, se tudo isto 
ê verdade- e é força reconhecer que ê verdade- a de
núncia feita, primeiro, pelo Senador Fábio Lucena e 
agora furidameiltada pelo Senador Humberto Lucena, 
apenas acrescenta, e acres_centa com propriedade, uma 
preoc)Jpação a outra que é de base._E a preocupação de 
base é aquela que já foi por tantos reafirmada. _nesta 
Casa e no País inteiro, qUe é a preocuPação com o fato 
de que, ou bem se altera, e~drastiCamente, o modo pelo 
qual a política financeira vem sendo conduzida ou, pas
sada a crise (um dia a crise pãssa), nós vamos descobrir 
que não haverá nem- mais porciue levantar questões da 
ordem desta que V. Ex' levanta, p~rque não _é apenas a 
Constituição que está sendo ferida, é o próPrio interesse 
nacional que de tal maneira se mesclou com interes-ses 
que não são os nossos, que vai ficar cli1icil sepifar o que 
é a Nação do que é aquilo que é estrangeiro. Eu agra
deço, portanto, a V. Ex' a oportunidade que deu a todos 
nós de fazermos uma reflexão calma sobre as conseqUên
cias danosas para o futuro do País, de tudo que vem 
ocorrendo por obra e graça de uma condução da política 
econômico-financeira que, como também disse_ V. Ex•, 
até mesmo um burocrata, que é disso que se trata, que é 

I>IÃRIO J?O CQNGRI;ISSO NACIONAL (Seção II)_ 

o Sr. Yves Laulan, do Banco Francês, disse, com todo 
desplante, aquilo que. todo o povo deste País já sabe, mas 
que dói ver dito por um burocrata estrangeiro, reprodu
zido na imprensa nacional, sobre o silêncio total do Go
verno deste País. Muito obrigado! 

O SR. HUMBERTO LUCENA - As palavras de V. 
~ Ex• completam o meu pensamento, nobre Senador Fer
nando Henrique Cardoso, quando já me aproximo do fi
nal do meu discurso. 

O Sr. Virgíli() Távora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. Ouço, 
com muito prazer, o_ aparte de V. Ex•, nobre Senador 
Virgílio Távora. 

o s~~ Yirg!lio Távora - Eminente Sena~~r. por mais 
prestigiOsas que sejam as opiniões do eminente represen~ 

- tante de São Paulo, o que a Maioria vai fazer, no dia de 
-h_oje, I_lão é ficar calada. Por uma qu.estão de êtica, ontem 
-estão ai os An~s do_ Senado para testarem-, não de-

_Jnos --8 resposta há tanto tempo solicitada pelo eminente 
Senador Itamar Franco que reclamava a trazida a esta 
Casa, nem que fosse por interferência do prestigioso ato 
em que ele dizia, o ,ilustre V ice-líder da Oposição, com os 
documentos que fechavam o Projeto 1, Projeto 2 e as res~ 
postas a vârias das duas indagações. Não estavam pre
sentes _na _ocasíão nem V. Ex•, nem o líder Saturnino, 
nem eles. Estão ai escritas, em notas taquigráfica~, as de
darações que então fizemos. Nós não vamos ficar cala
dos, eminente Senador Henrique Cardoso, nós não en
tendemos- talvez seja deficiência nossa- a parte jurl
diça _ _a cargo aí do Líder. Mas explicar rigorosamente 
aquilo que nos afigura ser a tradução verídica do que 
existiu. porque não se trata só de Projeto 1, Proje_to 2, do 
ato feito com o Tesouro americano, oS- entendimentos 
com o F~H e os adiantamentos por aqueles-estabeleci
mentos feitos e prometidos, assim como os adiantamen
tos feitos pelo BIRD. As razões, os motivos e os parece
res,_ isto tudo faremos hojechegar, por intermédio da
quela tribuna, às mãos do eminente Senador Itamar 
Franco. Aliás, alguma documentação já -dO Conhecimen
to de V. Ex' e_ permitir-nos~emos a, talvez um pouco 
aventm:escamente, das razões, a nosso ver, não de juris
ta, da aceitação do juiz arbitral, e do foro de Nova Ior
que. Era o que tinha a dizer a V. Ex~ É só aguardar, den
tro de momentos.; melhor testemunho não terá, do que o 
do próprio Senador Itamar, porque de ontem para hoje, 

_·_aqui, não foi feito tal esclarecimento para o alvitre de to
dos Õs senhores. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Os aspectos que es~ 
tau levantando são de fato eminentemente jurídicos e se 
referem justa!llente ao respeito que nós todos devemos 
ter pela soberania nacional que, ao nosso ver, foi real
mente atingida com a as,sinatura desse ato. 

O Si. Vlrgr1io Táv-ora- Mas, juStamente nacÍuela par~ 
te jurídica propriamente dita, não vamos ter justamente 
nem a pretensão de querer discutir, porque não somos 
jurista. Mas, incluslve a parte do tocar a soberania na
cional, vamos ter a veleidade de contraditar. 

.O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas V. Ex• não 
pode se ater à soberania nacional desprezando os aspec
tos jurídicos, os quais são fundamentais. Estão ausentes 
nas _Jeis e_ na Constituição, até na Constituição outorga
da ... 

O Sr. Vi~g~io 'J:ál'ora - Como toda a oPosição, V. 
Ex' é muito açodado. Pois bem, espere um pouco. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

ó sr: J_o.s~ Uns '~_Nobre Se~ador H~mberto Lu~na, 
os aspectos legais, aqueles relacionados com autorização 
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congressual para que o Banco Central e a ârea econômi
ca do Governo assinassem contratos de empréstimos, jã 
foram longamente por mim analisados aqui no Plenário 
do Senado, isso tendo em conta um dos aspectos do pro
nunciamento do nobre Senador Severo Gomes, exata
mente sobre a inc_onstitucionalídade dos atos praticados 
pelo Banco Central, quando da solução da crise econô
micajunto ao Fundo Monetário Internacional e eviden
temente a outros bancos, instituições financeiras que fo
ram objeto da consolidação de quatro projetas econômi
cos do País. Eunã_o quero me referir, nobre SenadQr, ao 
esforço feito pela equipe da área económica do Governo, 
a partir do_!ª-.1 chamado ·~setembro negro", quando to
dos os bancos fecharam suas portas ao País, deixando, 
realmente, o Brasil em situação extremamente difícil. Foi 
essa equipe que conseguiu emprêstimos-ponte, fechou o 
balanço e chegou a apresentar, junto ao Fundo Mone
tário Internacional, um projeto económico para 1983, 
cujo objetivo não é senão, a meu ver, conseguir algumã 
tranqíiilidade_ para a solução, de modo muito mais am
plo, do problema da c!fvida externa do Brasil. Não quero 
me referir a essa questão, porque aqui s6 aparece quem 
queira críticar de modo depreciativo o trabalho dessa 
equipe. E a meu ver nessas condições está-se fazendo 
uma grande injustiça. Mas eu quero dizer a V. Ex• que o 
Brasil é membro do Fundo Monetário Internacional 
que, por sua vez, tem o seu Estatuto, ao qual o País ade
riu com autorização do Congresso. E que a questão do 
árbitro, como bem diz V. Ex• é uma instituição normal, 
não s6 em questão económica inas-em todos os campos. 
Quanto ao conteúdo, em si, das cláusulas desse contrato, 
V. Ex• as critica considerando que o País está abdicando 
da sua soberania, através de atos praticados por essas 
autoridades. V. Ex• verá decerto, em resposta que rece
berá, certamente não agora, que as autoridades brasilei
ras não costumam cometer erros dessa natureza. O que 
eu estranharia, nobre Senador Humberto Lucena, é que 
o órgão ou instituição emprestadora aceitasse o foro do 
país que recebe o empréstimo.lmagine V. Ex.• se o Brasil 
fizesse um empréstimo à Polõnia e aceitasse o foro da 
Polônia para dirimir as dUvidas contratuais desses em
préstimos. Isso- sim, me causaria realmente estranheza, 
mas o país emprestador exigir que o foro de discussão 
dos seus direitos, no caso do -empréstimo que é o único 
possível de ser lesado, não é possível sobretudo quando 
se trata de uma norma apoíada com instituição interna
cional, -com mais de 7U pãrticipaniês. Eoi suma, são essas 
observações que quero fazer a V. Ex• mas na certeza de 
que o discurso de V. Ex~ merecerá uma resposta mais 
cuidad9sa, uma análise mais profunda, E eu aceito o que 
diz o nobre Senador pelo Estado de São Paulo, Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que uma reflexão mais cal
ma-ê necessária, Porque nenhum de nós tem intenção de 
criticar por Ci-hicar-, mi de prejudicar o País. Muito obri~ 
gado. 

o sR. HUMBERTO ~UÇENA-:- Nobr~Senador Jo
sé Lins, foi essa mesma equipe, que no dizer de V. Ex• 
.. sa1vou o" País", que nos levou ao .. setembro negro" 
mencionado por V. Ex~. 

O SR. JOSt LINS- Então essa equipe levou o mun
do todo. ~ a conclusão de V. Ex~ 

O SR. H.UMBERTO LUCENÁ - Bem, foi V. Ex• 
quem I!!mbrou o "se.tembro negro". 

Mas o fato é que V. Ex• está misturando as coisas. Eu 
não estou nesta tribuna analisando os acordos do Brasil 
com o Fupdo _Monetário Internacional. Essa é outra 
qUestão. E fOi sobre isso que V. EX• falou aqui. Estou me 

,_referindo especificamente ao "Projeto 2" que resultou de 
um contrato assinado entre o Banco Central e 55 bancos 
estrangeiros. ~outro assunto inteiramente diferente da
quele a que V. Ex• se referiu. Portanto, espero realmente 

~ que V. _Ex~ Jeia depois, com atenção, o meu pronuncia
mento; procure ver que eu alinhei todos os aspectosjurí~ 
dicos baseando-os em normas legais, em normas consti
tucionais. E, enfim, nenhum de nós, Senador José Lins, 
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em sã consciência, pode ser contrário a que o GOverno 
brasileiro faça um e!sforço lá tora para renegociar sua 
dívida externa. Nós já estamos até eni plena moratória, 
como previmos, apesaT de V. Ex•.!i dizerem que não. Já 
estamos. O Senador Roberto CampOSjâ admite a mora
tória negociada. Isso _era um palavrão atê hã poucos 
dias, hoje jâ está na boca do _Senador Roberto Campos, 
que, a essa altura, contesta o próprio Ministro Delfim 
Neto S. Ex• foi a-o encontrO do pensamento do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, quando S. Ex•, desta tri
buna, contestou o MiniStrõ Delfim Neto sobre a questão 
por ele levantada, de que a moratória-levaria ao fecha
mento político da sociedade brasileira. O Senador Henri
que Cardoso fez uma retrospectiva histórica, para suscí
tar o exemplo de Oswaldo Aranha, e lembrar que ele le
vou o governo brasileiro a decretar a moratória e só :l ou 
4 anos depois é que-VeiO o Estado Novo. 

Pois bem, na entrevista do Senador Roberto Campos 
à Folha de S. Paulo publicada há poucos dias S. Ex• diz 
que a moratória é uma tradição brasileira desde o Im
pério, e que, em nenhum momento, deixou politicamente 
a sociedade~ Portanto, nobre Senador, veja V. Ex~ que as 
c-ondições estão dentro do próprio sistema governamen
tal, dentro da própria Bancada de V. Ex• 

O Sr. Virgnio Távora- O que é muito normal dentro 
de um::~, democracia. 

O_ Sr. José Lins - A questão _da moratória passoU a 
ser uma discussão semântica muito ao gOsto daqueles 
que jogam no pior. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Quem, o Senador 
Roberto Campos? 

O Sr. José Lins- Não, não me refiro ao Senador Ro
berto Campos. 

O SR.. HUMBERTO LUCENA --Mas, estou me re
ferindo a S. Ex• 

O Sr. José Uns- Fale-se em moratória e em _mora
tória negociada. Tenfio o mãfor resPeito, .. ~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Mas, quem criou a 
expressão foi o Senador Roberto Campos. 

O Sr. José Lins- ... concordo com a posição do Se
nador Roberto Campos. Não venha V. Ex~ imaginar que 
eu estou contra o Senador, porqu_e realmente concordo 
com a posição dele. A negociação é uma coisa, mas ore
conhecimento de que não podemos pagar, que é neces
sário ao que se chama de moratória, essa não. Aliás, é o 
próprio Secretári_o do Tesouro dos Estados Unidos que 
vem, há poucos dias, dizendo que o problema do Brasil 
não é de insolvência e sim-de liquidez. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador,jâ 
que estamos no terreno da semântica-, mof8t6ria é prOr
rogação de prazo. 

O Sr. José Lins - Mas, a moratória exige a decla
ração de que a dívida não pode ser paga. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não tenhamos 
medo da palavra. Nobre Senador, repito, nós já estamos 
em plena moratória. Hã -qua:nto tempo certos compro
missos do Brasil com banquciiros internacionais estão 
atrasados? E o própriO Ministro Emane Galvêas decla
rou, pela imprensa, que já qUe o FMI não lembrou a se
gunda parcela, porque o Brasil não atingiu as metas do 
primeiro tri"mestre, e já -que também outros bancos es
trangeiros não puderam estre.gar ao Brasil recursos pro
venientes de contratos assinados, pela regra ·do jogo o 
Brasil também atrasaria os seus compromisSos. O que 
quer dizer isso? Declarar a moratória. Nem que seja de 
dias ou meses. Nós estamos, portanto, erri plena mora
tória. 

Ouço o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O -sr. Fernando Henrique Cardoso- Apenas recordar 
o seguinte; QUe, n-a éPoca· da diSCussãO, Quando houve a 
apresentação pelo Ministro Delfim Netto da sua defesa 
- se é que posso considerar, nos mesmos termos do Se
nador Fábio Lucena, o que foi o debate aqui- o Minis
tro Dçlfill'! Netto co!:J!e_teu u~ equívoco, O Senador Ro~ 
berto Campos secundou-o no equívoco, e o Senador José 
Lins repete o mesmo equívoco, o- equívoCo consta no Se
guinte: o dqcumento apresentado, e agora refterado por 
V. Ex•, não se refere a uma discussão ou a uni acordoeil
tre o Fundo Monetário Internacional. Nós ouvimos, 
.aqui, uma belíssima defesa do Senador _Roberto Cam
pos, baseado num equívoco; era o de mostrar que oBra
sil era parte do Fundo-Monetário Int_ei-naciOna[ Aconte~ 
ce que não foi com o Fuildo Monetário Internacional 
que o Brasil assinou o acordo, foi e:om bancos privados 
estrangeiros. Pt:ÇSta-se _tão pouca atenção a esses aspec
tos jurídicos e constitucionais, que realmente ós equfvo
cos vão se somando e a peça de base que é a denúncíã de 
ter havido um acordo entre o .Tesouro e o _Banco Central 

-com b3.iiCos eStraflgeirOs, apaieCe na discussão como se 
fosse uma relação entre o Brasil e o Fundo Monetário 
Internacional. Se fosse haveria- alguma defesa. Não é isso 
que está sendo colocado aqui. 

O Sr. José Lins- Mas, houve o patrocínio do Fundo 
Monetário Internacional, como V. Ex• sabe. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. Ex• me permi
te? Eu estou recordando a V. Ex• - e o nobre Senador 
Roberto Campos não está aqui- mas ele fez a defesa da 
posição do Ministro Delfim Netto baseado num equívo
co. A acusação feita pelo nobre Senador Fábio Lucena 
não se referia ao acordo com o-FundO MOnetário Inter
nacional, mas com bancos estrangeiros, entidades de di
reito privado. Não se trata do Fundo Monetário Inter
nacional. Eu também não sou jurista e não quero me 
perder nessa discussão, mas acho que a questão de base é 
esta. O outro reparo que eu gostaria de fazer ao que tem 
sido dit_o aqui, já que se falou de semântica, é o seguinte: 
Eu usei a_ expressão "moratória prática" e poderia ter 
usado ''moratória pra"gfuática", que é mais a gosto dos 
nossos condutores da política económica; nós estamos 
nela. A essa altura eu também não vou entrar em quan

_tos__bilhões d~_dólares- talvez o nobre Sf;nador Virgílio 
Távora saiba e pos~.a nos esclarecer melhor-- mas nós 
estamos deixando de pagar pelo menos por volta de um 
bilhão de dólares lá fora, Não do principal; dejuios. TSto 
é moratória prática, pragmática não negociada. Quando 
a Oposição propunha a negociação da dívida - e nós 
propusemos há dois anos- a resposta do Ministr_o Del
fim Netto foi ironia. Nós propúnhamos naquela época 
negociação e dizíamos. O perfil da dívida não é tão bom 
quanto se diz; haverá um momento em que a dificuldade 
de cumprir os compromissos será muito grande, e de ne
gociar píor ainda; é melhor negociar já. Não tivemos 
uma atitude irresponsável, perante o Brasil e perante a 
Nação; nós queríamos nos antecipar à tormenta. A tor
menta está aí. Nós; hoje, estamos numa moratória práti
ca, pragmática, como queiram chamá-la, e vamos ver 
como vamos sair dela. Muito pior que a moratória práti
ca, pragmátiCa, -que existe aí fora, é a situação interna. E 
aqui, já que foi feito um paralelo histórico, acho que es
tamos num novo encilhamento; estamos em fase de novo 
encilhamento. Valeria a pena ler os debates no Congres~ 
so, da época- do encilhamento antigo, para verifiCai- se, 
na época, as pessoas tinham consciência do que estava 
acontecendo. Aqui, proVavelmente, não se tem ainda, 
mas é provável que daqui a 20-anos os historiadores se 
refiram ao período atual como o do segundo encilha~ 
menta. E toda gente sabe qual foi á fim do primeiro. To
mara que o segundo não seja igual. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a 
V. Ex• 

O Sr. Vírgilio Távora - Eminente Senador, apenas 
· l(_m_r.egistro no-discurso de V. Ex' Pela primeira vez, mais 
ou menos, nos aproximamos da Oposição num termo. É 
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o que vamos explicar, ai na tribuna. É que estão tocando 
num assunto, quando são no mínimo quatro, isto é: 
adiantamento do BIRD, um; SWA:P, que fizemos com o 
tesouro americano, dois: ida ao FMI, com os adianta
mentos já desembolsados eaquel~ a desembolsar, três; e 
neg:ociaçãO- Ccii!Lo~ !?ancos Erivados, quatro. ~cho que 
nessa confusão toda que houve af, talvez tenhamos um 
PoucO de cufpa. A nobre Oposição fica avisada que esSa 
êtica vai parar um bocadinho, aviso que dou resposta no 
dia se oão tiyer nin_g_uêm eu falo para as cadeiras vazias. 
Sou esta parte, pelo-menos, não haveria mais discussão, 
porque o que vamos apresentar àqui são só esses quatro 
fatos, Peto menos, dentro d-esses quatro fatos não have
ria mais discussão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Veja V. Ex•, nobre 
Senador. S-ó se pode fatar sobre aquilo que se conheCe: 
Eu estou me referindo ao Projeto no 2, cujo contrato está 
na íntegra em minhas mãos. Quanto aos demais, 
desconheço~os. -

P Sr. Virgílio Távora - Mas, estamos justamente 
dando razão nesta parte ao Senador Fernando Henrique 
Cardoso, são ou não são quatro fatos? São. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- A questão relati
va à dívida está baseada em quatro fatos. 

O Sr, Virgílio Távora - Quatro fatos. Agora, em to
dos os quatro vamos aqui perquirir e apresentar os decu~ 

_mentos que temos à mão, conforme prometemos à Opo
sição. 

Ú Sr. F~mando Henrique Cãrdoso - São quatro até 
agora, daqui a pouco serão cinco. 

O Sr. Virgílio Távora - Sim, poderá haver outro. 
Mas, ninguém pode falar sobre o futuro e apresentar do
cumentos baseado em suposições. 

O Sr. Henrique Cardoso- Perfeito. Mas, a critica fei
ta nesse momento-pelo Senador Humberto Lucena, as
sim como aquela do Senador Fábio Lucena, se refere 
apenas a um aspecto e não aos quatro. 

O Sr. Virgílio Távora- Pois bem, é sobre isso que va
mos falar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Estamos falando 
sobre o Projeto n9 2; quanto aos demais, V. E• poderá, 
depois, nos fornecer as cópias. 

O Sr. Virgílio Távora - Poderá não! Farei, porque 
esse fOi um dos compromissos assumidos com a Opo
sição, com o PMDB e com o Senador Itamar Franco. 

O SR. HUMBERTO. LUCENA - Será um grande 
serviço que prestará não à Oposição, mas ao Senado e à 
Nação. 

O Sr. Virgílio Távora- Mas, não há nada escondido. 
Tudo que soubermos transmito a esta Casa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Tanto há escondi
do, que pouca coisa nós sabíamos a respeito deste acor
do assinado ao arrepio da ordem jurídica brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora - Quanto a essa parte da ordem 
jurídica_ brasileira, a discutir, eu não entendo de ordem 
jurídica. Podem alegar, aí vamos discutir. Essa parte pu
ramente pragmática, tambêm vamos falar sobre ela. 

O Sr. Severo Gomes - V. Ex• permite, nobre Sena
dor? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex• 

O Sr. Severo Gomes- O -ilustre Senador Virgílio Tá
vora Taz referência aos quatro documentos, aos quatro 
casos. 

O Sr. Virgílio Távora - Não, quatro documentos, 
não. Quatro situações completamente diferentes.- Não 
confundir com os quatro projetas. 
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O Sr. Severo Gomes - Quatro situações coinpleta
mente diferentes, e quatro outras que no futuro poderão 
surgir. A grande verdade é que nós vamos tomando co
nhecimento da complexidade e da gravidade dos acordos 
realizados Com os bancos, com o Fundo Monetárío In
ternacional ou com o Tesouro Americano, principal
mente por documentos que surgem em inglês e publica
dos nos Estados Unidos. Neste último número da revista 
Senhor há uma transcrição de um artigo públicado na 
EIR- Executive lntelligence Review, de autoria de Den
niS- Srilaii e Mãrk Sonne!:iblinck, que tem alguns t~echos 
que ê imPortante referir: 

O EIR apurou que o FMI ordenou ao Brasil as 
seguintes condições: 1) -implementar largas des
valorizações de .. choque" de sua moeda; 2)- redu
zir suas importações em 17,5% sobre níveís de 1982 
e em 40% sobre os de 1980; 3)- destruir a força de 
trabalho brasileira através de apertos no índice de 
reajuste salarial e atia vês da indexação fraudulenta 
do sistema; 4)- reduzir o crescimento populacio
nal; 5) - impor o fim dos projetas industriais de 
porte; 6)- elimina-r 10% em créditos subsidia~os à 
agricultura e à indústria e 7)- encorajar os investi
dores estrangeiros a assumir o controle das empre
sas públicas e privadas moribundas. 

O FMI não faz segredo de suas intenções de cau
sar mudanças revolucionârias no Brasil: ·~ A eStrat~ 
gia de crescimento com o aumento continuo do en
dividamento precisa ser mudada", afirma um me
morando confidencial redigido pelo staff do FMI 
aos seus diretores, em 11 de fevereiro. Por outro la
do, um economista do FMI dizia numa discussão 
iniciada no começo de março que o programa para 
o Brasil implica a "indução de uma recessão delibe
rada". Ele acrescentou que o PNB, em 1983, seria 
rebaixado em 3,5% e talvez mais no que tange à pro
dução industrial brasileira. Em 1981, quando uma 
redução similar no PNB brasileiro ocorreu, a queda 
verificada na produção industrial foi de 14%. 

Mais ainda: 

No dia -26 de janéiro, o -Presidente JoãO' Fig.ueire· 
do colocou seu nome num decreto ordenando a re
dução de 10% nos salários -dos operários de baixa 
renda. No dia 1~> 8e fevereiro, um comunicado confi· 
dencial do FMI observa v a. "A nova política salarial _ 
é superior -à anteriOZ.," mas (os sal-ãriÕs d-Õ set(_)r _pri· 
vado) continua aindà sendo uni fator inflacio
nário,'' 

E tem mais: 

Os representantes d-o FMI recusaln-se a abordar a 
sensível questão do controle de natalidade no Brasil. 
Exigências para a redução do crescimento popula
cional como condição para a obtenção de créditos 
bancários têm sido, todavia, doentiamente explicita
das por dois assessores de David Rockefeller, Rus
sel Marks e Robert Hormats, em ·conexão com o 
lançamento de uma "Comissão Rockefeller sobre o 
Endividamento do Hemisfério Ocidental". 

o Governo brasileiro acaoou::.se-faiefldo cada vez I 
maiS prisioneiro dos credores internacionais, alie
nando as simpatias e apoio de um setor após outro 
da sociedade. Empresários, trabalhadores e nume
rosos segmentos burocráticos encontram-se em re
volta aberta. Quanto aos militares, os árbitros fi
nais, continuam em Silêncio. Banqueiros, como Bob 
Lorenz, do Security Pacific, têm advertido aos seto
res produtivos que ''uma reação_ militar se constitui 
num temor mais do que justificável atê o final deste 
ano, se os setores produtivos falharem em cooperar 
com o programa do FMI". Por outro lado não se 
descarta a possibilidade de OS militares acabarem se 
revoltando com a ditadura" imposta pelo FMI. 

Isto é apenas uma parte, Sr. Senador, de uma sêrie de 
outros detalhes publicados numa revista americana que 

possivelmente amanhã nós tomaremos conhecimento, 
tenda a necessidade prêvia de verter do inglês para o por· 
tuguês... Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex< tem toda a 
-razão, nobre Senador. Isso significa a marginalização to
tal do Poder Legislativo do COngresso Nacional, que só 
toma conhecimento desses acordos, desses_contratos, das 
cartas de inten-ções, quando publicados através da im
prensa, de revistas especializadas. Quando o dever maior 
do Governo era enviá-Ias, pelo menos para conhecimen
to das lideranças das diversas bancadas que compõem a 
Câmara e o Senado Federal, através das presidências das 
respectivas Casas. 

· 6 Sr.- José -Lins -:·r~rmit~ V._~~-~ u~-aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. José LinS- Nobre Senador Humberto Lucena, 
por mais que tenhamos respeito à crítica jornalística, é 
preciso ter muito cuidado com a responsabiHdade quan
to à análise dos fatos. O Senador Severo Gomes leu um 
trecho transcrito pela revista SENHOR, mas um trecho 
que, originálmente, segundo iriforma S. Ex•, fOi -publida
do numa revista americana. Diz o articulista que o Fun
do Monetário teria imposto uma redução de JO% nossa
lârioii m-eriorese cita, como uma demonstração de que o 
País estaria cumprindo essa imposição, que o Presidente 
da República Já teria feito essa _redução. Or~.-- nb Caso, 
isso já moStra que a notíci:i n-ão é-verdadeira, pelo menos 
em parte, porque nunca o Presidente da República de· 
cretou uma redução de-10% nos salários menores, V. Ex' 
sabe "disso e todo o Congresso t~bêm. 

O SR-.- HUMBERTO LUCENA- Dez por cento aci
ma do INPC, nobre Senador. 

O-Sr. José Lins- O Decreto-lei fala em acrêscimo de 
10% na variação do INPC.-Isso não significa mais do que 
2,5% a 3% sobre os salários, A informação não ê, pois, 
verdadeira. E como isso não ê verdade é de se pôr em dú
vida todo o artigo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas. veja V. Ex• 
_que coincidência! No estudo que está sendo feito há dias, 
senão há semanas, das chamadas medidas que constarão 
do próximo pacote econômico, quem é a presença per-

- manente, constante, em todos os entendimentos, a partir 
do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento 
até o Palácio do Planalto? O Sr. Alexandre Kafka, que é 
o representante do Brasil no Fundo M:onetârio Interna
cionaL Está ali, lado a lado com todos os M_inistros da 
área econômica, policiando a ação do Governo. Portan· 
to, V. Ex' não venha contra-apartear o nobre Senador 
Severo Gomes, dizendo que o Governo ... 

O Sr. José Uns- V. Ex• não confunda, nobre Sena
dor .. 

O SR._ HUMBERTO LUCENA- ... brasileiro não se 
sübmeteu às exigências do Fundo Monetário Internacio-
nat -., 

O Sr. José Lins - ... um contrato brasileiro com o 
Jundo MOnetário Internacional com tudo que lhe diz 
resPeito, o asSunto é público e notório. A carta de in
tenção V. Ex• a conhece. V. Ex• já teve até acesso aos 

_textos dos contratos de um dos empréstimo, pelo menos 
~de um. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Acho que e~:~ não 
deverla ter acesso? 

O Sr. José Uns- Ao contrãrio, não hâ nada a escon
der. Estou dizendo a V. Ex~ que não hã nada de estranho 
etn que um país, que é membro do Fundo Monetârio In
ternacional, contrate alguma coisa com o Fundo. O que 
não podemos dizer é que o Governo erra em tudo e que 
está interessado em enterrar o País ao aceitar qualquer 
c-ü"ndição impósta pelo Fundo Monetário InternacionaL 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Tudo é tão escon· 
dido neste País, nobré Senador. 

O Sr. José Líns- Tão escondido, que V. Ex' tem em 
mãos um documento que normalmente não é divulgado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... que, para que eu 
tivesse acesso a este documento foi preciso que eu o rece
besse das mãos de um advogado de uma empresa multi
naciorial - por coincidência meu amigo particular -
que me pediu, insistentemente, que nem de longe pro
nunciasse o seu nome, porque ele não gostaria de ser fia
grado. 

· ';. O Sr. Josê Lins- V. Éx• sabe que isso não é comum. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Foi o advogado de 
uma multinacional que mandou para o Líder do PMDB, 
da Oposição, no Senado, uma cópia do chamado Projeto 
-2 assínado entre O Banco Centrat o Tesouro Nacional e 
bancos estrange_i_ros em Nova Iorque. Veja V. Ex• a 
quantas andamos, nobre Senador! Atê parece que não 
somos brasileiros. 

O Sr. Virgílio TáVOra - A quantas andamo$, não, 
-noore--Seiiador, porqUe -isso ia ser apresentado ontem, 
eó-ilforme p"úblico e notório neste Senado, não só esse 
como todos os outro_s documentos, e foi adiando para 
hoje, já que estamos inscritos para falar. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Veja bem, nobre 
Senador Virgílio Távora, apresentado por uma, digamos 
assim, generosidade de- V. Ex.'. 

O Sr. Virgílio Távora- Generosidade, não, porque 
tudo que nós prometemos aqui, fazemos! 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não foi o Gover
no, sponte, S!JR ... 

O Sr. José Uns- Generosidade foi a do seu amigo 
quando concedem a cópia do documento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA 
-,------'JUe resolveu fazer com que as cópias 

desses contratos que V. Ex• tem em mãos chegassem ao 
conhecimento da Oposição. Foi V. Ex• que os recebeu e 
que, em face de uma intervenção do nobre Senador Ita
mar Franco, resolveu valer-se desses exemplares para 
nos conceder o acesso a sua leiturã. 

O Sr. Virgüio Távora - Por que não diz o contrário? 
Que foi em função de uma solicitação de S. Ex• que nós 
nos dirigimos às autoridades coinpetentes ... 

O SR. HtlMBERTÓ LUCENA- Pior ainda, porque 
nem V. Ex• conhecia o acordo! 

O Sr. VirgOio Távora- Pior ainda não, porque ê só 
uma, mas toda a correspondência que V. Ex• solicitou, o 
que mostra que não há nada escondido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas V. Ex•, como 
Více-Lider do Governo e Líder em exercício quase pÚ· 
manentemente neste Plenário, deveria ter todos esses do
cumentoS em mãos, a qualquer momento; não precisaria 
dirigir-se ao Governo para pedilos. 

O Sr. Virgílio Távora - Aí, teríamos uma estante do 
tamanho de um hemisfério global... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Acho que se trata 
de uma desconsideração a V. Ex• por parte do Governo e 
ªo PDS. 

O Sr. Virgilfo Távora - Agradeço desvanecido esse 
interesse súbito ... 

O ~R. HUMBERTO LUCENA- Mas tem que haver 
esse interesse. 

O Sr, Fernando Henrique Cardoso -- Quero acrescen
tar o interesse de mais um Senador do PMDB, no senti-
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do de que os Senadores do PDS estejam bem inform~-: 
dos, Acredito que estamos agora a fazer uma disCUssãO a 
respeito de um processo de negociação que jã ocorreu. 
Acredito que o que nos interessa, neste momento, ê mui~ 
to mais saber o que está ocorrendo agora. Sabem V. Ex• 
que o Fundo Monetário Internacional suspendeu o pa
gamento de uma das; parcelas. Sabem V. Ex•s, também, 
qtie essa suspensão se deu porque Q Fundo Monetário 
Internacional não se sentiu satisfeito com as informações 
prestadas pelo Govern·o brasileiro ou com a exeq.J.ção dã. 
carta de intenções, a tal ponto que parece que esta caria 
era mais uma carta de mãs intenções. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Parece quejâ vem 
uma terceira r 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- S possível que 
venha uma nova carta de intensões. O importante, do 
ponto de vista democrático, para o Senado e para os Se
nadores do PDS, que são os do Govemo, ê que, amanhã, 
quando V. Ex•s foi-em responder a esses apartes, nos pu
dessem informar sobre o que está ocorrendo hoje, o que 
nos permitiria uma discussão que_ tiveSse sentido, quanto 
à nossa capacidade de influir no processo político brasi
leiro. No Brasil, tantas vezes o Senhor Presidente daRe
pública manifestou desejo de uma ne_gocia,ção, falou-se 
tanto de mão estendida. Pois bem, mão estendida, em 
termos políticos, significa o seguinte: agora q-ue o gover
no estã para tomar decisões muito importantes, quando 
o Conselho Monetãi'io Nacional estâ para reunir-se, 
quando existe uma nova negociação com o Fundo, por
que a Oposição não é informada de tudo isso?_ Esta ê a 
questão fundamental. Se Senadores do PDS ·estão infor
mados- talvez estejam -que nos digam. Se não estão 
informados, tem toda a razão o nobre Senador Humbey-_ 
to Lucena; é uma desconsideração não à Oposição mas 
ao Congresso. Esperariã que, amanhã, os Senadores do 
PDS mostrassem - digo isso coril tõda a satisfação -
que são capazes de transmitir na hora aquilo que estã 
acontecendo, neste momento, no Palácio do Planalto, 
nos Ministérios Econômicos e, Cspecialmente, em 
W áshington. 

O Sr. VIrgílio Távora - É o encantamento completo 
com o interesse tão grande assim, tão comovente, do re
presentante de São Paulo, pela boa informação que de
vamos ter~ .. Podemos dizer a S. Ex• que neste instante, 
neste segundo, nem Sua Excelência O Senhor Presidente 
da República ainda decidiu, em definitivo, se isto lhe in
teressa, quais os itens vazados pela imprensa, apresenta
dos pela ãrea econômica, que serão adotados. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas V. Ex•, como 
Líder do Governo no Senado, deveria ter Conhecimento 
imediato de todo o andamento das negociações sobre 
esse próximo pacote- econõmico. V. Ex.• não pode e nem 
poderia, jamais, ser marginalizado desta discu.ssão -
nem V. Ex•, nem a Bancada do PDS. 

O Sr. Virgflio Távora - Eminente Senador, estamos 
aqui tratando do sexo dos anjos. Estão .disciJ.tindo, real~ 
mente, o que vão fazer. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• diz b~em 
"sexo dos anjos" porque agora só os anjos nos p·odem 
salvar. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. José Llns- Nobre Senador Humberto Lucena, 
uma coisa me causou estranheza: V. Ex• disse queconse~ 
guiu esse documeuto de uma çmpresa multinacional. 
Como o Partido de V. Ex• tem sempre uma posição con
trária às multinacionais, eu gOstaria de saber de onde 
vem essa amizade nova ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Veja bem V. Ex•; 
eu disse que recebi_ de um advogado de uma multinacio
nal, pessoa f"ISica, meu amigo part1cu1ar. Eu não posso 
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evitar qu·e tenha amigos e parentes trabalhando em mul
tinacionais. Enfim, .. o Brasil é o paraíso das multinacio
nais". Esse meu amigo é que me conseguiu a cópia desse 
contrato equivalente ao Projeto 2, assinado entre o _Ban
co Central, o Tesouro Nacional e os l3ancos_ norte
americanos. 

O Sr. José Lins- De qualquer forma, registramos a 
existência dessa fonte nova de informação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - É uma pessoa físi~ 
ca, nobre S_enador. Não tenbo_m::nhuma_ligação, nem de 
longe, com qualquer multinacional. E V. Ex• melhor do 
que ninguém me conhece e sabe disso. 

Sr. Presidente, a:ntCs -de terminar, vou ouvir o aparte 
do nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr.Iianlar Franco.::_ S"enador Hunlberto Lucena, eu 
não pretendia interferir no discurso de V. Ex•, porque no 
meu entendimento ele sofreu um desvirtuamento - V. 
Ex• mostrava juridicamente que o Brasil não poderia ter 
assinado os acordos que assinou- mas, citado insisten~ 
temente pelo Senador Virgilio Távora, é preciso esclare
cer Uina Coisa a V. Ex:•e ao Senado. Havia eu oficialmen~ 
te pedido à Mesa Diretora que o Senado da República 
tomasse conhecimento dos projetas_ l e 2; como essa de~ 
mora é uma demora que o Executivo ê mestr~ em fazê-lo, 
iu sOlicitei, nunl debate, ao V ice-Líder do Governo para 
os Assuntos Econômicos, que ele pelo menos tivesse a 
gentileza de fornecer aos Senadores_ da Oposição os pro
jetas l e 2. S. Ex.•,.como sempre, ê muito gentil. Mas aí, 
Senador Humberto Lucena, se me permitir, V. Ex• pode~ 
ria a"té tú-resPondídO difeie-ritemente ao Senador José 
Lins. b. que até as empresas multinacionais estão coradas 
com esse acordo que o Brasil assinou. A vergonha ê tan
ta que atê elas que hoje estão infestando este País, estão 
dominando parte da nossa soberariia, elas estão, assim, 
preocupadas com o que vai acontecer. Mas, Senador 
Humberto Lucena, eu vou me permitir, neste final de 
aparte, lembrar Q seguinte: fufcontra a presença do Mi
nistro aqui, Porque·ê niuito difícil um homem da Opo
Siçãq discutir· coni- rim Mi_ni"stro, sobretudo, com o Mi
nistro do Planejamento, sem ter essa documentação nas 
mãos. Quando eu levantei a questão ao Ministro, e não 
me foi' permitido, e a documentação está no Senado da 
República, quando o Brasil deu um acordo, num papel 
em br_anco através do Sr. Ministro da Fazenda e do Pre
sidente do Banco Central, com um banco de compen
sação, o Ministro do Planejamento duvidou. Eu queria 
mostrar a S_. Ex.• que era verdade, porque não era possí
vel que o Ministro da Fazenda do Brasil sentasse numa 
máquina de escrever e escrevesse para ele mesmo, em in
glês - esse documento estã nO arquivo do Senado da 
RepúbliCa, particularmente na Comissão de FinãnÇas
um-documento em branco, em que o Governo brasileiro, 
num papel timbrado do Tesouro Americano, deu o seu 
acordo sem- a devida assinatura do funcionário do Te
sourO Americano, Mister MacNamar. Portanto, não há 
mais o que estarrecer. A Nação assiste exatamente a isso, 
Seriado r Humberto Lucena. Não adianta substituir este 
ou aquele ministro, enquanto nós não rompemos a estru
tura do poder que aí está. E nós queremos rompê-la de
mocraticamente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a valiosa 
contribuição de V. Ex', nobre Senador, 

Concluo Sr. Presidente: 
Finalmente, há nesse acordo uma cláusula resilitiva da 

maior curiosidade: se 50% dos bancos emprestadores, a 
seu juízo, perceberem que o Banco Central ou o do Brasil 
não sejam capazes- óu possam não vir a ser capazes
de honrar seus compromissos, o empréstimo consolida
do_ vencerá antecipadamente. 

Vejam_ bem: basta que 21 ou 22 bancos~uspeitem que 
o Brasil não tem ou poderá não ter - condições de pa
gar, para tornar exigível a dívidã allfes do vencimento. 

É de se indagar: após as declarações dos Senhores 
Langoni e Galvêas, depois das últimas e recentes nego-T 

--ciações da divida externa, -quando retornaram dos EUA, 

Junho de 1983 

_ não estarão já estes banqueiros pensando em rescindir o 
acordO? Ou esperarão que o Governo brasileiro declare 
oficialmente que não tem condições de honrar seus com
promissos externos? 

Este ê o acordo que o Ministro do Planejamento auto
rizou e o Ministro da Fazenda assinou. 

DepoiS, caril. o desplante que lhe ê peculiar, vem a esta 
Casa dizer, como disse, textualmente: 

"De forma que não hã nenhuma alienação de so
berania. Estamos tratando não de relações entre Es
tados; estamos tratando de relações entre insti~ 

tuições financeiras, entre instituições que estabele
cem livremente, de acordo com um convênio criado 
por nós, com um convênio originalmente aprovado 
por este Congresso, que estabelece livremente um 
foro dentro do qual se dirimem as dúvidas." 

E concluiu dizendo que a leitura do Senador Fábio 
Lu_c~na só poderia s~r feita .··para uma certa diversão" e 
que nãO pocÜ~ se~ •·uda com seriedade numa Casa como 
esta". 

Seriedade faltou e falta sempre ao Ministro plenipo
tenciário da área económica no trato dos temas nacio
nais. A todos encara com a naturalidade extrovertida de 
quem não comete erros. Mas os erros estão aí- palpá~ 

veis e latentes. A começar pela política económica traça
da à luz da improvisação e do arranjo, como ê do seu fei~ 
tio; e a findar pela assinatura de um acordo como esse 
que é o _que hoje conhecemos. Outros foram ass~nados e 
o Congresso não conhece o conteúdo, Serão tão atípicos 
e submissos como esse? 

E tudo isso acontece precisamente pela falta de credi
bilidade no País que é conduzido por apologetas -
como bem classificou o nobre S~nador Henrique Cardo
so -_ que, diante da desgraça, se comprazem em dizer 
que realizam uma obra-prima. 

Aí está--a obra-prima. RetratO fiel da submissão de um 
País cuja soberania não estava à venda, no dizer do ilus
tre Ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Mattos. 

As condições qüe nos foram impostas são leoninas e, 
estou certo, fariam Drácon corar de vergonha. Mas, sem 
pejo, o Ministro dO Planejamento vem aqui e diz que não 
se perdeu a soberania ao aceitar o foro, ao renunciar à 
imunidadejurisd_iciOnal e à impenhorabilidade dos bens. 

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Tamanha levian
dade não aceitO eu, não aceita esta CãS_ã., não aceita o po~ 
vo, não aceita a Nação. 

E para que ela não subsista impunemente, passo às 
mãos de V. Ex•, Sr. Presidente, cópia desse acordo, soli
citando que seja providenciada a sua versão em portu
guês e a· sua devida transcrição nos Anais, para ensejar 
seu conhecimento público através da História. 

Entrego, ainda, cópia do, acordo ao líder da Maioria, 
para que S. Ex• não só conheça o que faz o Governo que 
representa nesta Casa, mas, também, para que l~ve ao 
conheicmento do Ministro Leitão de_ Abre_],l-:- este sim, 
jurista na acepção pura da palavra - que, certamente, 
não pode coonestar ... 

O Sr. Virgílio Távora- Esta daí é demais. Nósjã o 
possuímos hã muito tempo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ..• com os termos e 
condições desse acordo, inconstitucional_, ilegal e atenta~ 
tório às instituições de- direito público, interno e externo. 
Refiro-me ao Líder Aloysio Chaves. V~ Ex• tem o seu 
exemplar. Vou encíar um ao Lfder Aloysio Chaves, que 
talvez não o possua porque não freqUenta, tanto quanto 
V. Ex', os Ministêrios da área económica. 

O Sr. Virgilio Távora- Se S. Ex• não tivesse conheci
mento, eu não seria digno da confiança dele. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V-. Ex• pode lhe ter 
mostrado, mas S. Ex' pode não possuir um exemplar 
seu.~ isso que estou lhe proporcionando nobreSe~ador. 

O Sr. Virgílio Távora- Estamos admirados desta de-
aicaç.ão que a Oposição está tendo com a situação. Deixe 
estar. Temos todos esses documentos. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas é o zelo pelo 
Senador, é o zelo pela instituiçã-o ... 

O Sr. Virgílio Távora - Logo que recebemos; a pri~ 
mdra pessoa a tomar conhecimento tinha que ser justa
mente o Líder do Governo. Não seria tão egoísta que, 
antes de o Líder do Governo tOmar conhecimento de, 
suas notas, ver o que interessava, eu fosse fornecer, aqui, 
à nobre Oposição. A este ponto, também, era impossível. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Então, não foi o 
governo que remeteu ao Lfder. Foi V. Ex• que mostrou 
ao Líder a sua cópia. -

O -Sr. Virgílio Távora - Mas qual era a obrigação do 
Governo, remeter a um ou a outro, se um cuida da parte 
justamente especializada? V. Exf está entrando é na eco
nomia interna até da própria Liderança. Assim também 
é demais ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - A mim me parece 
que o Sr. -Senador Aloysio Chaves ainda é o Líder da 
Bancada de V. Ex-'. 

O Sr. Virga1io Távora- Razão pela qual estou dizen
do a V. Ex~: até das relações entre vice-lidefados e lidera
dos, V. Ex~ ~stá entrando nessas relações. Nós não entra
mos nas relações de V. Ex• com seus vice-liderados. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não. Estou en
trando é nas relações da liderança do PDS com o Gover
no. 

O Sr. Virgílio Távora- E tão boas que vamos mos
trar à Casa, sobre o que V. Ex' está- discorrendo tão bri
lhantemente, mas, ao mesmo tempo, tão injustamente, 
muito mais documentos. todos aqueles solicitados pelo 
seu liderado Itamar Franco. - · 

O Sr. José FrageUi- Permite-ine V. Ex~. nobre Sena
dor Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. José Fragelli - Apenas para registrar que V. 
Ex' vai ter para com o Líder da Maioria urna atenção 
que S. Ex• devia ter tido, e não teve, para com V. Ex'. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Jo
sé Fragelfi, V. Ex' completa o meu discurso. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, informo, também, 
que, nesta data, estou remetendo cópias do acordo e de 
meu pronunciamento ao Sr. Procurador-Geral da Re
pública, a quem incumbe., por dever de ofício, zelar e 
promover a fiscalização da lei, representando ao Supre
mo Tribunal Federal "por inconstitucionalidade ou para 
interpretação de lei ou ato normativo federal ou esta
dual." 

Finalizo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, propondo, 
desta tribuna, à Direção Nacional do PMDB que exami
ne a possibilidade imediata de adotar as medidas judi
ciais cabíveis que a gravidade do caso encerra. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemf 
Palmas. O orador é cumprimentando.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE 7-6-83 E QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS.t LINS (PDS - CE. Para uma comíirli
cação.) - Sr. Presidente, esta comunicação não ê bem 
inadiável, mas ê muito Tiilportante. Como a sessão já se 
esgota darei apenas conhecimento ao Senado do que se 
trata. Todo o País tem acompanhado as dificuldades que 
a inflação tem criado para aqueles que ·adquirem sua 
casa pelo Sistema Financeiro da Habitação. Tendo. em 
conta esta dificuldade, que pesa sobretudo sobre os assa
lariados e as populações mais pobres, o Ministro Mário 
Andreazza acaba de enviar ao Excelentíssimo Senhor 
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Presidente da República o texto de um decreto que lerei 
para o Senido: 

DECRETO N' 88.371 de 7 de junho de 1983 

D~spõe sobre o reajustamento das prestações dos 
- mutuários do Sistema Financeiro da Habitação e dá 

outras providências. 
O Presidente dã. República, no uso das atri

--buições que lhe confere o artigo 81, itens III e y, da 
Constituição e, tenho em vista o que dispõe a Lei n9 
4.380, de 21 de agosto de 1964, decreta: 

Art. J9 No período compreendido entre I"' de 
julho a 31 de dezembro de 1983, o percentual de rea
justamento das prestações mensais devidas pelos 
mtituáríos do Sistema F'in"anceiro da Habitação, cu
jos contratos estabeleçam periodicidade anual de 
reajuste, não excederá o reajustamento percentual 
nominal dOs limites superiores das respectivas faixas 
salariais, ocorrido no período de 12 (doze) meses 
anterior ao mês estabelecido para o reajustamento 
de suas prestações. 

§ IY Entendem-se por faixas salariais as estabe
lecidas pela Lei n9 6.708, de 30 de maio de 1983, e 
nas quais os mutuários se encontrem no mês ante
rior ao fixado para o reajustamento contratual das 
prestações, 

§ 2Y O reajustamento das prestações de que tra
ta este artigo, para os mutuários, que se encontrem 
na faixa salarial a que se refere o artigo 29, item IV, 
da Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, com are· 
ô.açào dada pelo Decreto-lei n"' 2.024, de 25 de maio 
de 1983, será de 98% (noventa e oito por cento). 
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Art. 801 O Banco Nacional de Habitação bai
xará as normas- e instruções complementares e ado
tará as providências para o cumprimento do dispos
to no presente Decreto. 

Art. 99 Fica criado grupo de trabalho intermi
nisterial, composto por representantes da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, Mi
nistério dO Interior e Ministério da Fazenda, com a 
participação de representante da Associação Brasi
leira de Entidades de Crédito Imobiliário e Pou
pança- ABECIP, com a finalidade de examinar as 
repercussões futuras do presente decreto sobre o 
Sisteina Fil;lanceim da Habitação e prilpor, no pra
zo de 90 (noventa) dias, as medidas adicionais julga
das necessárias. 

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 11 Revogam-se as disposições em con-
trãrio. 

Brasflia, de de 1983, 1629dalndependên-
cia e 959 da República. 

Sr. Presidente, sendo esta uma matéria de natureza im
portante e de grande interesse público achei conveniente 
dela dar conhecimento a esta Casa. Isto mostra que o 
Governo reconhece as dificuldades do SFH, sobretudo 
as acarretadas às camadas mais pobres, e que tenta, por 
isso, encontrar uma solução para o problema. (Muito 
bem!) 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 

INTERPARLAMENTAR 

Sessão Pleoária, realizada 

Em 19-4-83 
Art. 2Y A aplicação do disposto no artigo 1"' depen· 

derâ de requerimento do mutuário e da adoção da perio
dicidade semestral de reajustamento das prestações vin-
cendas. Às dez horas do dia dezenove de abril do ano de mil 

ArL J9 Será facUltado ainda a todos os mu- novecentos e oitenta e três, reúne-se, em sua sede. a Ses-
tuâri"os optar pela adoção, isolada ou cumulativa- são Plenária do Grupo Btasileiro da União Interparla-
mente, dos seguintes procedimentos: mentar, presentes os Senhores Deputado Edison Lobão, 
I- conversão do sistema de amortização contra- Presidente, Sen.ador José Líns, Primeiro-Vice-Presidente, 

tado para o da Tabela Price; e Deputado Sebastião Rodrigues Júnior, Secretário; Se-
II- ampliação do prazo contratual de financia- nadares Aderbal Jurema, Almit Pinto, Dinarte Mariz, 

mente até o limite previsto em lei para constituição Saldanha Derzi, Murilo Badaró e Lourival Baptista; e 
de hipotecas. Deputados Fr~ncisco Benjamim, Amaury Miiller, José 

Art. 41' Fica assegurado aos mutuários -qu"é Moura, Albérico Cordeiro, Marcelo Unhares, Humber-
preferirem não beneficiar-se do disposto nos artigos to Souto, Homero Santos, Daso Coimbra, Celso Peça-
anteriores o direito de optar pela aplicação de rea- nha, Ruben Fi~ueiró, Fernando Lyra e Paes de Andrade. 
justamente de 98% (noventa e oito por cento) em Ausentes, por motivo justificado, os Senhores Senador 
suas prestações vincendas a partir de }9 de julho de Humberto Lucena, Scgundo-Vice-Presidente, e Deputa~ 
1983, com a conseqUente obrigãção de saldar, até 30 do AÍrísio Vieira Líma, Tesoureiro. Havendo número le, 
de junho de 1984, com carência de até 6 (seis) meses, gal, o Senhor Presi_dinte. declara abertos os trabalhos e 
o resíduo existente entre 0 reajustamento aplicado e esclarece que, por se achar, nesta data, ausente de 
o devido contratualmente. Brasília, o antigo Secretário não pudera entregar o Rela~ 

Art. 59 O percentual de reajustamento para os tório referente às atividades da Grupo durante o ano fio-
mutuários que sejam funcionários públicos da do, mas que este ficaria à disposição dos Senhores 
União, dos Estados e dos Municípios não exce.derá, Membros, na Secretaria, antes do prazo regimental de 
desde que exercida cumulativamente a opção de que dez de maio, Em seguida, Sua Excelência submete à 
trata o artigo 3.,.,.-o percentuald.a...correção nominal apreciação dos presentes os pedidos de filiação formula-
de seus vencimentos, ocorrida no período de 12 (do- dos pelos Senhores_ Senador Josê Ignâcio e Deputados 
ze) mises anteriores ao mê&. estabelecido para rea- Anselmo Farabulini Júnior, Arnaldo Maciel, Assis Ca-
justamento de suas prestações, observado o limite nuto, Eraldo Tinoco, Francisco. Erse, Francisco SallCs, 
mírilriiO-de 82% (Oitenta e dois por cento).- que é, Juarez Bernardes, Jutah:Y Júnior, Orestes Muniz e Os-
como se sabe, Sr. Presidente, o aumento dos funcio- waldo Nascimento, que são aprovados. Prosseguindo o 
rlâ.rio~ públicOs este ano - SenqPr Presidente comunica que a presente Sessão fora 

.. _ convocada para exame e votação das contas relativas ao 
Art. 6'1 Os eventuais encargos financeiros adi- exercício financeiro de mil novecentos e o_itenta e dois. 

cionais decorrentes da aplicação do disposto no pre- Com a-palavra, o Senhor Tesoureiro, em exercício, passa 
sente decreto serão cobertos através da destinação, a ler o Relatório Fiç.anceiro, que vai publicado ao pé da 
ao Fundo de Compensação das Variações Salariais Ata. A seguir, o Senhor Presidente, ao declarar-se impe-
- FÇvS, dos resultados financeiros do Banco Na- dido de votar por ter ocupado Tesouraria do Grupo na 
cional da Habitação, bem como de outros recursos, gestão anterior, convidª para escrutinadores os Senhores 
de na.tureza não exi!iível, administrados por aquele Senador Saldanha Derzi e Deputado Marcelo Linhares. 
banco. Procede-se à votação, por escrutínio secreto, quando vo-

Art. 79 Ficam dispensados de registro, aver- tam vinte Senhores Mc::mbros. Encerrada a votação e 
ba.ção e arquivamento, nos Cartórios de Registro de apurados os votos, constata-se vínte votos pela apre-
Imóveis e de Títulos e Documentos, as alterações vação .. A Senhor Presidente declãra aprovadas as contas 
contratuais decorrentes do disposto neste decreto. do Exerclcio Financeiro do ano de mil novecentos e oi-
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tenta e dois. Nada_mals havendo a ,tratar, suspende-se a 
Sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os uabalbos, 
às doze horas, é a mesma lida e aprovada. Eu, Sebastião 
Rodrigues Júnior, Secretário, lavrei a presente Ata que-
irá à publicação. -

Senhores Membros do Grupo, 
Nos termos do disposto no artigo 15, item lV_dos Es

tatutos, temos a honra de apresentar a Vossas.Excelên
cias _o Relatório -Fil;tanceiro çio Grupo, referente ao 
exercício de 1982. 

Iniciamos o ano_c_om uma disponibilidade de Caixa, 
transferida do exercfcio anterior de Çr$ 2.091.432,74. 

O total da dotação orçamentária destinado ao Grupo, 
no orçamento da Câmara do.s Deputados e do Senado 
foi de Cr$ 13.600.000,00. Dada a desvalorização_ d&_mo_e~ 
da e o aumento do preço das passagens aéreas foi suple~ 
mentado o nosso orçamento de Cr$ 16.930.578,30, sendo 
Cr$ 7.930.578,30 pelo Senado Federal e Cr$ 9.000.000,00 
pela Câmara dos Deputados. 

As contribuições recolhidas aos cofres do Grupo pelos 
senhores membros filiados atingiram a quantia de Cr$ 
2.651.672,52. Das ajudas de custo pagas pelo Grupo foi 
recolhida, em obedLência ~o disposto nO artigo 28-do Es
tatuto {3% sobre o valor pago) a quantia de Cr$ 
453.024,12. Para atender as despesas de hospedagem em 
Lagos-Nigéria foi recolhida aos cofres do Grupo, pelos 
membros integrantes da delegação brasileira que partici
param da Conferência Interparlamentar, que se realizou 
naquela Capital, a importância de Cr$ 1.697.656,69. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

~ssim,_ a Receita do Grupo totalizou a importância de 
Cr$ 37.424.364,37. - . 

No mesmo período foram gastos: a) Aj~das de custo 
pagas·-- Cr$ 15.100.805,60; b) passagens internacionais 
-Cr$ 13.927.096,94; -c) pessoal de SeCretaria- Cr$ 
1.744.512,00; d) professores (inglês e francês) - Cr$ 
~?9.080,00; e) _9-e~pesas -~_iversas- Cr$ 87.815,80; f) pa
gamento de despesas de -hosPedagem da delegação brasi
leira_que participou da Conferência Interparlamentar 
realizada na Nigéria e deVo1uÇao do saldo recolhido -
·crs 1.707.1"72,15. -

Esses valores constituíram a Despesa do Grupo totali
zando Cri 33.047.582,49. 

O saldo trasnfer~do para Õ exercício de 1983 é de Cr$ 
4._37'Z.881,88, que se encontr_a depositado no Banco do 
Brasil, Agência Parlamento. 

NO-ano de 1982 o Grupo participou dos seguintes 
eventos: 

!)Intercâmbio Parlamentar n~ Arábia Sauçjita (so
mente Senadores); 

2)lntercâmbio Parlamentar em Israel (somente Se
nadores); 

3)Reunião para Estudo dos Meios de Luta Coilira a 
Poluição no Mar Mediterrâneo realizada em Palma de 
Maiorca (Espanha) em março; 

4)Reunião_ do~ Conselho Interparlamentar realizada 
em Lagos-Nigéria em abril; 

5)69•Con_ferência Interparlamentar realizada em 
Roma no mês de s_etembro. 

Junho de 1983 

Anexo encontram~se o Balanço Geral de 1982, os ex
tratos _da Conta Corre.nte_mensais, acompanhados do~ 
respectivos documentos contábeis num tOtal dii 185, pãra 
exame e deliberação dessa Assembléia~Geral. 

Atenciosamente. 

A Comissão Diretora.- Senador Murilo Badarô, Pre~ 
· s-idente - tiepuÍado Ubaldo Darem, Vice-Presidente

Deputado Rosa Flores, Vice-Presidente- Deputado Joio 
Unhares, Secretário - Deputado Edison Lobà<!, Tesou
reiro. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 79, DE 1983 

_o_ Presidente do s~~ado-- -F~eral, no. uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e97, inci~ 
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorga-da pelo Ato da 
Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n~ 130, de 1980, resolve autorizar a contra
tação, sob o regime jurfdico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
de Manoel Antonio Almeida Neto para o emprego de 
Assessor TécniCo", Com o Salário mensal aquivalente ao 
vencimento do cargo DAS-3, a partir de 26 de maio de 
1983, com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Álvaro Dias. 

Se.n~do Fe~eral, 6 de junho de 1983.- Senador Nilo 
_Coelho, Presidente do Senado Federal. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 88• SESSÃO, EM 
9 DE JUNHO DE 1983 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.2 - Leitura de Projetas 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 
125/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que i-evoga a alí~ 
nea b do art, 62 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
126/83, de autoria do Sr. Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que 
assegura estabilidade provisória, 
na condição especificada, ao em~ 
pregado que se alistar para pres
tação do serviço militar. 

- Projeto de Resolução n~> 

65/83, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que determina a 
submissão ao Senado Federal das 
cláusulas contratuais referentes a 

SUMÁRIO 
operaçõe5 externas reã.Iizadas por 
Estados e Municípios. 

1.2.3 - Comunfcacão -da Pre.!ll
dência 

--Prazo para oferecimento de 
emendas ao Proje~o de Resolução 
nl' 65/83, lido no Expediente. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR ALMIR PINTO-~ 
''Batalha do Riachuelo". 

SENADOR JOÃO CALMON~ 
- _ Alternativas para a redistri:.. 
buição da renda nacional. 

SENADOR ALFREDO CAM
POS- ProPósitoS que aõimam S. 
Ex' no exercido do mandato de Se
nador pelo Estado de Minas Ge
rais. CQnsíderações sobre a· exce
lência do sistema democrático e do 
regime representativo. 

SENADOR LUIZ CA !'A L
CANTE- Requerimento aprova
do pela Câmara Municipal de An
dradina (SP), de voto de aplauso a 

S. Ex• pela posição assumida no 
Senado em favor da substituição 
dos Ministros da área económica. 

1.2.5 ~Comunicação da Presi
dência 

- Convocação de sessão ex
traordinária do Senado a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~' 635/83,_de 
autoria dos Senadores Jorge Kalu
me e Aderbal Jurema, solicitando a 
transcrição, nos Anais dO- SCnado 
Federal, do discurso proferido pelo 
Senador Aloysio Chaves, na Em
baixada de Portugal, em Brasília, 
no dia 20 de abril de 1983, sob o 
título "Brasil: Semente que Portu

-gal lançou na Eira da História". 
A ;Provado. 

- Requerimento n~'_ 688/83, dos 
Senadores Nelson Carneiro e Aloy
sio Chaves, solicitando,_ urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n~' 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1~', da Constituição, e eu, Nilo Coe~ 
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 35, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto~lei n~' 2.008, de 11 de 
janeiro de 1983, que "rejusta o valor do soldo base do 
cálculo da remunera~ão dos PM da Polícia MJlitar e 
dos BM do Corp9 de Bombeiros do Distrito Federal". 

Artigo único. .S aprovado o texto do Decreto-lei n' 
2.008, de 11 de janeiro de 1983, que "rejusta o valor do 
soldo base do cálculo da remuneração dos PM da Polícia 
Militar e dos BM do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal". 

Senado Federal, 9 de junho de 1983.- Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
tennQs_cj_o art. 55,§ l~', da ConstituiçãO, e eu, Nilo CÕe
lho, Presidente do Senado Federal, Promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 36, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n~' 2.005, de 6 de ja
neiro de 1983, que "reajusta os valores de vencimen
tos, salários e proventos dos servidores da Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofi
cios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios". 

Art. úniCo. e aprovado o- texto do Decreto~lei n' 
2.005, de 6 de janeiro de 1983, que "reajusta os valo~es 
de vencimento, salários e proventos dos servidores da Se
cretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e do Ter
ritórios". 

Senado Federal, 9 de_junho de 1983.- Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,-§ 1~', da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 37, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei 09 2.006, de 6 de ja
neiro de 1983, que urevigora, até 31 de dezembro de 
1983, as disposi~ões do Decreto-lei nl' 1.627, de 
1978". 

Artigo único. Ê aprovado o -texto do Decreto-lêi n' 
2.006, de 6 de janeiro de 1983, que "revigora até 31 de 
dezembro _ de 1983, as disposições do Decreto-lei nl' 
1.627, de !978",. 

Senado Fe?eral, 9 de junho de 1983.- Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 
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23, de 1983, que dispõe sobre a uti
lização e reajustamento contínuo 
do valor do selo a que se refere a 
Lei n'i' 909, de 8 de novembro de 
1949, destinado a obter recursos 

SENADOR JAISON BARRE
TO - Sugestões encamiÕhadas ao 
Sr. Ministro da Agricultura pela 
Associação Catarin"ense d~ Crfadç-
res de SuJnos. . ~~ 

para a assistência à prole dos han- SE NA D 0 R G As T Ã 0 
senianos. Aprovado. M V LLER C d _ . 

- Projeto de Lei da Câmara n~- - . -:- o_r.r~pon encla re~ 
23/81 (n"' I.04l/79, na Casa ... d_~o_ri-_ ceb1da da ~ss':c1açao~ do Centra
gem), que dâ nova redação ao§ 2,;.- Oeste de ~v1a_çao A~ncol_a, ~m_fa
do art. 43 da Lei 09 S.tos; de 21 de vor de um_ maiQr apmo à agncultu
setembro de 1966 - Código Na- ra e seus Implementas. 

cional de TrânSito_. Rejeitado. Ao SENADOR MÁRIO MAIA -
Arquivo. Editorial do jornal Folha de S. pau-

- Projeto de Lei da Câmara nl' lo, intitulado "Direito Público". 

75/82 (n' 5.846/82, na -Casa do ori- SENADOR NELSON CARNEI
gem), de inici3tivã do Senhor Presi- RO _ Pec!éscimp na arrecadação 
dente da República, que autoriza o tributária -dOs Estados. -
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrâria - INCRA,- a 
vender, em concorrência, o imóvel 
urbano que menciona, de sua pro
priedade. Aprovado. Ã sanção. 

- Projeto de Lei da_ Câmara n~ 
92/82 (n9 5.847/82, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que autoriza o 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA, a 
doar _o imóvel que menciona. Apro
vado. Ã sanção. 

-Projeto de Resolução n~' 3/79, 
que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Porto_ Alegre (RS) a realizar 
operação de crédito no valor de 
CrS 25.000.000,00. Aprondo. Ã 
Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n~' 

161/81, que autõriia·o-Pod_er Exe
cutivo a alienar à Empresa Agrope
cuãria Industrial a Colonizadores 
Rio Candeias Ltda., a ârea de 
33.000 hectares, no Território de 
Rondôriia·, -para ·a-implantação de 
projeto de bovinocultura. Djscus-
sio adiada para a sessão do dia _15 
de junho corrente, nos termos do 
Requerimento n~' 689/83. 

!.4 - DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR D/NARTE MARIZ 
---Apelo à Direção do Banco do 
Brasil em favor da prorrogação dos 
débitos dos agricultores do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

SENADOR ÁLVARO DIAS
Quadro de calamidades em que se 
encontram municípios do Estado 
do Paraná em decorrência das chu
vas que se verificam naquela re
gião. Considerações s.obre a crise 
econômico-finánCeira -que atraVes
sa o País. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder- Protesto contra: 
a pesca predatória de baleias M ink 
que estaria ocorrerido no litoral do 
Estado da_Pa~:aíba. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- 701' aniversáriO de nascimento 
do Professor Edgard Godoy da 
Mata Machado. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDENCIA 

- Tê:r.õlifio_ do p;azo para ofere
cimento de emendas ao Projeto de 
Resolução nl' 63, de 1983. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

~ 2 _:::ATA DA 89< SESSÃO, EM 
9 DE JUNHO DjC 1983 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

Secretário da Câmara dos D~puta
dos. 

- Encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos do seguintes proje
tas: 

- P_rojeto de Lei da Câmara n9 
56/83 (n9 1.379/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o parcela
mento de débitos das Prefeituras 
Municipais perante o Instituto de 
AdminiStração Firianceira da Pre
vidência e Assístência Social- lA
PAS, e dá outras providências. 

-- Projeto de Lei da Câmara n9 
57/83 (n~' 5.816/81, na Casa de ori
gem), _que dispõe Sobre o exercício 
da profissão de Econo_mista Do
méstico e dã o~tras providências. 

- Projeto de Lei da Câmãra n9 
58/83 (n~' 1.343/79, na Casa de ori
gem), q~~ altera a redação do parã
grafo únic-o-do art. 566-da Consoli
daç~o das .-!--eis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto'= lei' n9 5.452, de 
19 de maiO-de f943, aS-segUI-ã-Odo o 
direito de sindicalização_ aos em
pregados das empresas públiCas. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 
59/83 (n• 2.396/79, na Casa do ori
gem); que dispõe sobre organi
.iaÇãtf Sftfdical, alterando os artigos 
512, 5ts-e-530 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nl' 5.452, de ]I' de maio 
do 1943. 

- Projeto de Lei da Câmara- n9 
60j83 (nQ 2.355/79, na Casa de ori
gem); que altera a redaçao do art. 
3il~da .Lei_ ns-_5.859, de li dt.: 3e

-~mbro dé 1972:_ a fiffi ~de gafãntjr 
-ao erriprêgadÕ dÔrn~Üc~- o direitõ--"" 

à gratificação natalina institufda 
pela Lei n9 4.090,_de 13_dejulh0-_de 
1962. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 
61/83 (n' 1.345/79, na Casa do ori
gem), que dispõe sobre a aplicação 
do art. 543 da Consolidação das 
Leis_ do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452. de 19 de maio 
de 1943, ao parceiro e ao arrenda
tário agrícolas. 

2.2.2 - Comunicações 

- Dos Srs. Senadores Octávio 
Cardoso e Nelson C.ªrneiro, que se 
ausentarão do Pais, 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensa
gem n• 102, de 1983 (n' 176/83, na 
origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à delibew 
ração do Senado a escolha do Sr. 
Sérgio C0rrê3 Affonso da Costa, 
Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de Diplomata, para exer
Cer a funÇão de Embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos da 
América. Apreciado em sessio se-
creta. 

- Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensa
gem n9 103,~de 1983 (n9 177783, na 
origem)~ de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Sr. 
George Ãlvares Maciel, Ministro-
de Primeira Classe, da carreira de 
Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à 
Organização das Nações Unidas. 
Apreciado em seS!Jão secreta. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - ATOS DA COMISSÃO 
DIRETORA 

- N9s 19 e 20, de 1983. 

4 - SECRETARIA-GERAL 
DA MFSA 

-Resenha dãs-matérias aprecia~ 
das de 19 a 31 de maiq_ (retifi
cações). 

5- ATA DE COMISSÃO 

6 - MESA DIRETORA 

7 __: LIDERES E VICE
LIDERFS DE. PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS 00-
MISSOES PERMANENTEs 

Junho de 1983 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1~. da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE _1983 

Apron o texto do Decreto-lei n9 2.010, de 12 de 
janeiro de 1983, que "altera o Decreto-lei n9 667, de 2 
de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares 
e os Corpos de Bombeiros Militares do Estados, do 
Territórios e do Distrito Federal e dá outras providên
cias". 

Artigo único. b aprovado o texto do Decreto-lei n~ 
2.010, de 12 de janeiro de 1983, que ••altera o Decreto-lei 
n"" 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias 
Militares e os CQrpos de Bombeiros Militares do Esta
dos, dos Territírios e do Distrito federal e dâ outr?S pro-
vidências"'. 

Senado Federal, 9 de junho de 1983.- S~nador Nilo 
Coelho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

Faço saber gue o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisõ VI, da Cons_tituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 272, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte a contratar operação de crédito do valor de CrS 
29.364.200,00 (vinte e nove milhõest trezentos e ses-
senta e quatro mil e duzentos cruzeiros). 

Art. 19 É o Governa_ do Estado do Rio Grande do 
Norte, nos termos do al:'t. 29 da Resolução nl' 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 29.364.200,00 
(vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e 
duzentos_ cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilizãção de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implatação 
do projeto de incentivo ã produção e Comercialização_ 
do Artesanato Potiguar- PNDA, naquele Estado, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Essa Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de junho de 1983. -Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 273, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Cla
ros, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Res_o
lução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida con&-o
lidada em Cr$ 209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, 
cento e oito mil cruzeiros), correspondentes a 200.000 
UPC. considerado o .valor nominal da UPC de Cr$ 
1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqUenta 
e quatro centavos), vigente em julho/81, a fim de que 
possa contratar _um empréstimo de igual valor junto ao 
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Banco de Crédito Real de ~HniS Gerais S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura urbana e comunitãria de natureza emi
nentemente social, em âreas daquele Município, obedeci
das as condições admitidas pelo-Banco Centfal do Brasil 
no respectivo píOcesso. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de junho de 1983.- Senador Nilo 
·Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Seriado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, fnciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 274, DE 19&3 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Es
tado de Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, 
q~atrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros). 

Art. 1"' 1':. a Prefeitura Municipal de Caçador, Esta
do de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Reso
lução n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de _crédito. !JO valor 
de CrS 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e qua
renta e sete mil cruzeiros), junto à Caixa Económica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do fundo de 
Apoío ao Desenvolvimento Sedai - F AS, destinada à 
aquisição de caminhão equipado com corroceria c:oleto
ra de lixo, obedecidas as condições admiidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de junho de 1983. ~Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo~, ~os termo_s 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, C eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 275, DE (983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operaç-ão 
de crédito no valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e 
trinta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecen
tos e desenove cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

Art. }9 1:: a Prefeitura Municipal de Cearã-Mirirri, 
Estado do Río Grande do Norte, nos termos do art. 2~> 
da Resolução n'i' 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de créd~to no _ 
valor de Cri 130.279.719,24 (ct'nto e trinta milhões, du
zentos e setenta e nove mil, setr .centos e dezenove cruzei
ros e vinte e quatro centavos) .:orrespo_ndentes a 105.116 
UPC, considerado o valor .1ominal da UPC ~e Cr$ 
1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e 
trinta e nove centavos), vigente em ou~ubrof81, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande dÕ NOrte S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional dâ. 
Habitação- BNH, de.stínada à implantação do Projeto 
CURA em áreas selecionadas, na sede do Município, 
obedecidas as condições adimitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em -vigor ná data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de junho de 1983.- Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presldente, promulgo a seguinte 

. RESOLUÇÃO N• 276, DE 19&3 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga, Esta~ 
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três mi

- -lhões; trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cin
quüenta cruzeiros). 

-Art. I 'i'- E a Prefeitura Municipal de Piranga, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 _da Resolução n"' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
~.da a_~ntrataJ;_ operações de crédito no valor global de 

-Cri 43j7K650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e 
seteJlta e oito mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros), cor~ 
respondentes a 35.000 UPC, conSiderado o valor nomi~ 
nal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e 

_nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em ou
tubrof8l,junto à Caixa Econômica dO Esta_do de Minas 
Gerais, esta ha Qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação-- BNH, destfnada à construção 
de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana neces
sárias, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Sarico Central cfo Brasil no respectivo pro· 
cesso._ 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

. Sepado Federai, 9 de junho de 1983.- Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

RESOLUÇÃO No 225, DE 19&3 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno, Esta· 
do de Pernambuco, a contratar operaçio de crédito 
no valor de Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e 
três milhõeS,-cento e noventa mil, quatrocentos e ses
senta e seis cruzeiros e sessenta e_ (,)ito ce_l!_~yos). 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita da Resolução no DCN -.Seção II 
-de 25-05-83, página 1957, na sua emenda, 

Onde se lê: 

... CrS 233.190.446,68 ... e oito centavos) 
Leia-se: 

... CrS 233.190.446,68 ... e sessenta e oito centavos). 
(''')Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter

mos do art. 42, inciso VII. da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 249, DE 1983 

S1!_spende a execução do § 3~> do art. 26 da Lei n9 
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965., no tocante às ex
pressões " ••• de dois cargos de magistério, ou". 

Artigo único. b suspensa, por inconstitucionalidade, 
no_s termos_ da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 18 de dezembro de 1981, nos autos 
.do Recurso ~traordinário n9 77.725-3, dO Estado do 
Rio de_ Janeiro, a execução do§ 39 do art. 26 da Lei n9 
4.881-A, de 6 dezembro de 1965, no tocante às expres
sões ....... de dois cargos de magistério, ou". 

Senado Federal,-1"' de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

(*) -Republicada por haver s;fdo com incorreção no 
DCN - Seçào II - DE 2-6-83, pãgina 2133. 
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Ata da 88• Sessão, 
em 9 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Martins Filho 

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

Alexandre Costa - João Castelo ~José Sarney -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto - José Lins - Virgílio Távora- Dinarte Mariz 
-.- Martins Filho- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante 

· ___. Lourival Baptista- Passos Pórto- João Calmon
Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Itamar Franco
Fernando Henrique Cardoso - Henrique Santillo -
Marcelo Miranda- Affonso Camargo- Jaison Barre~ 
to - Jorge Bornhausen 

O SR. PRESID~TE (Martins Filho)- A lista de 
presença acusa o_ comparecime~to de ~5 Srs. Sena~ores. 
Havendo iitrffi-ero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I 9-Secretârio procederâ à leitura do Expediente. 

E lído o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 523 E 524, DE 19&3 

Sobre o Proj~o de Decreto Legislativo n9 4, de 
1979 (n~> 01 .. 8, de 1979-Cl>) que 6 'ratifica o texto da 
Convenção sobre Proibição do Uso Militar ou Hostil 
de Técnicas de Modificação Ambiental, assinado pelo 
Governo Brasileiro em Nova Iorque, em 9 de no
vembro de 1977". 

PARECER N• 523, DE 19&3 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Tancredo Neves 
Em reuni:ão de 2 de outubro de 1980, esta Comissão 

deliberou ouvir o Estado Maior das Forças Armadas, a 
- r"eSpdto dã. COnv-enção sobre a Proibição da Utilização 

de Técnicas de Modificação Ambiental, assinada pelo 
Governo Brasileiro, no dia 9 de novembro de 1977, em 
Nova Iorque. 

Aprovar o texto do referido ato internacional é o obje
tivo do projeto de decreto legislativo que vem ao exame 
desta Comissão. E como o Primeiro-Secretário da Co~ 
miSsão DiÚ:tÕi-a do Senado informa não ter sido respon~ 
dido o expediente encaminhado ao Poder Executivo, a 7 
de outubro de 1980, convém não mais aguardar~se mani
festação, passando este Órgão a decidir da forma que lhe 

_çq_mpete. 

O ato ínternar:ionaJ em estudo resulta do interesse in
ternacional de consolidar a paz e de contribuir para a li
mitação da corrida armamentista. O freio ao emprego de 
mêtodos indiscrimin_ados. de guerra traz alento aos que 
lutam para preservar a humanidade, futuro das gerações 
atuais, ante as _incertezas do presente, quando a ciência e 
a técnica aperfeiçoam processos destrutivas, entre os 
quais se incluem os de modificação ambiental perniciosa. 

A reali_dade tem c;iemons~rado que_o uso militar ou 
hostil das técniCas de modificação do ambiente natural 
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produz efeitos extremamente prejudiciais à humanidade. 
Daí o esforço para elimiriaf ia! perigo e fortalecer a conw 
fiança o entre as Nações. 

Partindo dessa premissa, o artigo I da Convenção exaw 
minada obriga o Estado-Parte a não promover o usd mi
litar ou qualquer outro uso hostil de têcnicas de modifi
cação ambiental, que tenham efeitos disseminados, dura
douros ou graves, como meio dejnfligif destruição, dano 
prejuízo a qualquer outro Estado-Parte. 

Por técnicas de modificação ambiental, compreende-se 
o mêtodo ou a manipulação deliberada _de processos na
turais, para o fim de modificar a dinâmica, eStfU.üira ou 
composição da Terra, incluindo a sua biosfera, litosfera, 
hidrosfera e atmos.fr:ra, ou o espaço exterior. 

Verifica-se, por"" conseguinte, que a Convenção não se 
orienta contra o USQ de técnicas de modificação ambien
tal para fins pacíficos e não-prejudicais. Assim, os 
Estados-Partes se c_omprometem a facilitar o mais amplo 
intercâmbio passível de informação cientffica e tecnoló
gica sobre uso pacífico das têcnfcas de modificação am
biental. E têm direito de participar desse intercâmbio. 

A Convenção contém dez artigos e um Anexo relativo 
aO Comitê Consultivo de Peritos, ao qual compete esta
belecer as conclusões factuai~ p-ertinentes. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição mereceu po
sicionamento favorãvel"nas Comissões, tendo sidO ãpfo
vada em Plenãrio. 

É evidente, pois, o reconhecimento da importância da 
Convenção, que somente benefícios traz à espécie huma
na. 
opinamoS~ pOrtanto, pela aprovação do presente pro

jeto de decreto legislativo. 
Sala das Comissõ~s. 27 de maio de 1982.- Luiz Via

na, Presidente·- Tancredo Neves, Relator - -Aioysio 
Chaves- Tarso D_~tra- Paulo Brossard- Bernardino 
Viana - Mauro Benevides - Lourival Baptista. 

PARECER N• 524, DE 1983 

D~ Comissão de Segurança Nacional 

Relator: Senador Passos Pôrto 
No dia 9 de novembro de 1977, o Representante Per

manente do Brasil junto à Organização das Nações Uni
das assinou, em nome do Governo Brasileiro, a Con
venção sobre Proibição do Uso Militar ou Hostil de Téc
nicas de Modificação Ambiental. 

Pelo ato internacional, as Partes se comprometem a 
não promover o uso militar ou hostil de têcnicas tenden
tes a modificãr o meio-ambiente, acarretando efeitos dis
seminados, duradouros ou graves com objetivo de des
truir ou causar- dano à parte adversa. 

No preâmbulo, os países signatários afirmam O íilte
resse de consolidar a paz e o desejo de contribuir para a 
causa da limitação da corrida armamentista. Isso condu
ziria ao .. desarmamento geral e completo sob estrito e 
eficaz contrQle: internacional c de preservar a humanida
de do perigo de utilização de novos mêlodos de guerra". 

Reconhecem as partes que avanços científicos Po-dem 
criar novas possibnidades de modificação ambieiJJal e 
que o uso de têcniccis de moditicaçãp do mc;:io ambiente 
para fíns pacíficos Poderia melhorar a interrelação entre 
o homem e a natureza. . 

t evidente que os objettvos coJimados pela ConVenção 
que agora vem ao exame desta Comissão b~neficiam a 
humanidade como um todo. A ciência caminha, mais e 
mais, para criar sitUaÇões· ala-rmantes, em termos de futu
ro da espécie humana. E õ uso miliütr ou hostil de qual
quer das têcnicas de modificação ambiental poaeria-pro
duiir efeitos extreinamenfe prejudit:iafs·ao gêrierõ huma
no. 

O ato interriãCíonal em eStudo pode ser considerado 
valioso para o homem pot'qi.Je, se realmente cumpridos 
os seus dispositivOs---;--traf-á 0-fórtaleciniento da c_onfiança 
entre as nações e a melhoria progressiva da situação in
ternacional. 

Merece pleno apoio, portanto, o compromisso assu
mido com a assinatura da presente Convenção, e que es
tá expresso logo no artigo primeirO. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A Conve!Jção, na forma do artigo terceiro, não im-pe
de o uso de técnicas de modificação ambiental para fins 
pacíficos e não prejudicará os princípios geralmente re
conhecidos e as regras aplicáveis de Direito Intet:ncional. 

A Câmara dC?S Deputados aprovou a matéria, nas Co
missões e no Plenário. E, nesta Casa, manifestou-se favo
rãvel a ela a douta Comissão de Relações ExtJ:riores. 

Opinamos, portanto, pela aprovação da presente Con
vel"!_ç~o, cujos pressupostos coincidem com os objetivos 
nacionais. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1981. - Djnarte 
---Mãriz, Presidente- PasSos Pôrto, Relator- Almi~ Pin-
- to·- ~tedr Le81-:--- Jorge Bornhausen- ~auro Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O Expedien
te vai à publicação. 

Sobre a mesa, Projetas de lei que vão ser tidos pelo Sr. 
}\'-Secretário. 

Sà_o lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 125, DE 1983 

-~'Revoga a alínea Hb" do art. 62 da Consolidação 
das Leis do Trabalho'\ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 É revogada a alínea b do artigo 62 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publí
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A alínea b do artigo 62 da CLT consagra preceito mar
cadamente discricionárro e fnjustO. 

Na verdade, tratando o artigo 58, que encabeça o capí
tulo concernente à- jornada de trabalho, de estabelecer~ 
que nenhum trabalho excederá de oito horas diãriils, não 
se compreende que os vigias, graças a·u.ma pretendida 
peculiã.riedade que, entretanto, existindo, deveria 
favorecê-LQS e nunca prejudicá-los, possam ter esse limite 
mãximo aumentado para dez horas. 

Isso tem significado, na prática, um muito maior es~ 
forÇo físiCo e inental dos excercentes de atividade, em 
troca de salários iguais aos que apenas trabalham oito 
horas diárias. 

Por isto que, acolhendo sugestão do digno Presidente 
da Fede-ração dos Empregados no Comércio do Estado 
de São Paulo, submeto a presente proposta à conside
ração da Casa. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1983.- Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇ/IO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 62. ·Não sê comprêenderri n-o regime deste Capí- · 
tu lo: 

a) ·os vendedores pracistas, os Viajante-s e os que 
exercerem, em geral, funções de serviço _externo não su
bordinado a horário, devendo tal condição ser, ex-plícita

- ffiente, referidá na Cãrteir:i de Trabalho e Previdência 
Social_ e no lív~o de re8.istr0 de empregados, ficandÓ--lhes 
de qUalqUer modõ assegurado o repousõ Semanãl; 

b) os vigias, cujo horário, entretanto, não deverá ex
ced6r de dez h_oras, e que não estarão Ob-rigados à pres
iação--d;; oUtros serviços, ficaOdo-lhes, ainda, assegurado 
o descanso semanal (v. Prejulgado TST 12 e Súmulas 
TST 59 e 65, no apêndice); 

c) os gerentes, assim considerados os que, investidos 
de mandato, em forma legal, exerçam encargos de ges
tão, e, pelo padrão mais elevado de vencimentos, se <Iífe
renciem dos demais empregados. ficando-lhes, entretan
to, assegurado o descanso semanaL; 
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d) os que trabalham nos serviços de estiva e nos de 
capatazia nos portos sujeitos a regime especial. 

(Às Comis~ões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 126, DE 1983 
. -

Assegura estabilidade provisória, na condição es
pecificada, ao empregado que se alistar para a pres
tação do serviço militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É acrescentado ao __ art. 472 da Consolidação 

das Leis do Trabalho o seguinte § 69: 
~'§ 69 Sem prejuízo da aplicação do disposto no 

art. 471 e no caput e§ !9 deste artigo, ao empregado 
que se alistar para a prestação ·do serviço militar é 
assegUrada estabilidade provisória, a partir do alis
tamento atê trinta dias após a dispensa de engaja
mento ou _desligamento das Forças Armadas." 

-Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em corrtrãrio. 

Justificatão 

A Lei n9 4.375, de 17 de agosto de 1964-, também cha~ 
mada Lei do Serviço Militar, através especificamente de 
seu art. 60 e a própria Consolidação das Leis do Traba
lho, esta pelos arts. 471 e 472, asseguram ao trabalhador 
afastado por motivo de convocação do serviço militar o 
direito de voltar ao trabalho, com as vantagens que, du
rante a ausência, hajam sido atribuídas à categoria. 

Diz mais a legislação vigorante, por isto mesmo, que o 
afastamento por causa da prestação- do seTviço militar 
(b_em como por exigência de qualquer outro encargo 
público) não constitui motivo para alteração ou rescisão 
do contrato de trabalho. 

São casos típicos de suspensão e interrupção do con
trato de_trabalhQ, disciplinados pelos arts. 471 a 476, da 
CLT. 

De outra parte, até mesmo os encar~os da empresa 
para com o FGTS. continuam tendo que ser cumpridos 
durante o afastamento decorrente de convocação para o 
serviço militar, na forma do disposto no art. 99, § 19.~ "a", 
do Decreto n9 59.820, de 20 de dezembroi de 1966, que 
regulamenta a Lei n<t 5.107, de 1966. 

Tais precauções da lei quanto à preservação do empre· 
go e outros direitos do trabalhador que precisa afastar-se 
em razão do serviço militar, tem, contudo, levado muitos 
empregadores a tentarem frustrar, por todos_ os meios, a 
permanência em seus quadros dos jovens em idade de 
serviço militar. E, se isto jã ocorria nas s_ituacões de ple
~0 -emprego, a coisa mais se agravou-em razão do baixo 
nível de engajamento da mão-de~obra num momento de 
crise econômcia como o atua1. 

Sucede, assim, que o jovem em plena formação, no 
período que vai dos 17 aos IS anos, sofre o impacto do 
-desemprego, pelo simples fato de estar na iminência de 
ser convocado para a prestação do serviço militar, uma 
obrigatoriedade decorrente de preceito -constitucion_al 
(art. 92). No geral, se trata de jovens de poucos recursos 
e essa situação Os encaminha para a senda da criminali
dade, com os atrativos notórios da droga e outros que os 

- levam, sempre, à marginalidade. 

OS tribunais do trabalho, sensíveis a essa situação e 
instalados pelos sindicatos de trabalhadores, têm, princi
pal~ente o TRT de São Paulo, garantido a estabilidade 
provisória para o alistado, desde o instante do alistamen
to até trinta dias após a dispensa do- EXércitO_._ COntudo, 
neln sempre esse entendimento tem sido ratificado pelos 
tribunais superiores. 

Isto vem criando uma situação que está a exigir do--le
gis1ador a adoção de mecanismo legal garantidor da es
tabilidade do jovem, nos tertU.os da citada jurisprudên-
cia. 
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A Consolidação possui uma série de estabilidade pro~ 
visórias, podendo ser lembrada aquela deferida aos diri· 
gentes sindicais, assim como a que garante emprego aos 
integrantes das comissões "internas de prevenção de a~i· 
dentes e também a que beneficia os membros de direção 
de cooperativas. Trara-se de uma ficção jurídico
trabalhista que proíbe a dispensa do empregado durante 
um certo lápso de tempo, salvo diante da prática com
provada, de falta grav~ 

Daí porque se tmpõé que niédida da mesma natureza 
seja aplicada ao jovem alistando, para que ele não sofra 
pressões e possa prestar o serviço militar com a in_disperi~ 
sável tranqUilidade. Tal é o objetivo da p_rese:t:tte propo~ 
siçã.o _- Fernando Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CitADA 

CONSOLIDACÃÓ ÓÁ!f LEIS DO TRABALHO 

.•.••• ," ............ .s..~.;, ~- ...:..~- ;;.-~ •••••• ; ••• '::."._:_.: •• 

Da Suspensão e da Interrupção 

Art. 471. Ao empregado afastado do emprego são 
asseguradas, por ocasião de sua volta, tpdas as vanta
gens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à ca
tegoria a que pertencia na empresa. 

Art. 472. O afastamentO do~ C~p_i-égado em ~irtude 
das exigências do serviço militar ou de outro encargo 
público, não constituirá ~otivo _para a alteraÇão ou res
ciSã-o do contrãto de trabalho por parte do empregador. 

§ 1~> Revogada pela Lei n~> 4.375, de 17 de agosto de 
1964 (Lei do Serviço Militar_-_ p.o. 3-9-19~). cujos 
arts. 60 e .61 dispõem: · 

§ 2~" Nos contratos por prazo determinado, o tempo 
de afastamento, se assim acordarem as partes interessa
das, não_ será computado na contagem do prazo pa.:ra a 
respectiva terminação. -

§ 3~> Ocorrendo .motivO relevante de interesse para 3. 
segurança nacional, poderã a autoridade competente so
licitar o afastamento do empregado do serviço ou do lo
cal de trabalho, sem que se configure a suspensão do 
contrato de trabalho. 

§ 49 o afastamento a que se refere o parágrafo ante
rior será solicitadO pela 'autoridade competCnte direta~ 
mente ao empregador, em representação fundamentada, 
com audiência da -Procuradoria Regional do _Tr~ba~ho, 
que providenciará, desde logo, a instalação do compe
tente inquérito admiriistrativo. -

§ 51' -Durante os pfirilell-Os -90 (t10venta) dias desse 
afastamento, o empregado continuará percebendo sua 
remuneração. 

(Às Comissões de ConstituiÇOo e Justiça e deLe~ 
gislaçãâ Social.) -

O SR. PRESIENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas li
dos serão publicados e remetidos às" comissões compe
tentes. _ 

Sobre a mesa,- projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr. l9...Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 65, DE 1983 

Determina a subsmissão ao Senado Federal das 
cláusulas contratuais referentes a operações externas 
realizadas por Estados ou Municípios. 

O Senado Federal resolVe: 

Art. !9 A letra A, do artigo403 e o artígo 406 do Re
gimento Interno, passam a vigorar com a seguite re-
dação: _ __, -

"Art. 403. .. ..... ·-·-----·"··-·-·--··-··· 
·········~········~·---·~··············"''~'"-

a) documentos que o habilitem a conhecer a 
operação, inclusive as precisas con9-ições e cláusulas 
cont~atuais, os recursos para satisfazer os compro
míssos e a sua finalid?de; 

Art. 406. O disposto nos artigo- anteriores 
aplicar-se-ã, também aos casos de aval de Estado, 
Distrito Federal ou Município, para a constatação 
de empréstimo externo por entidade da adminis
tração indireta subor,dinada ao Governo estadual 
oU municipal." 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 31' São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Os inúrilerOs pedidos de autorizaÇão para contrair em
pféstilnú externo que chegam à Casa enviados por Esta~ 
dos e Municípios são deficientemente instruídos no que 
tange a explicitação daS- cláusulas contratuais. 

De regra, fazem alusã-Q. "às condições usualmente ado~ 
tadas", expressão genérica que não permite avaliar as 
condições c~:mcret,as. sob _as qu~is o empréstimo será con~ 
traído. 

Deve-se esta inadmissível omissão a uma falha regi
mental. Com efeito, a letra a, do artigo 403, do Estatuto 
Interno exige apenas o envio d(: .. " ... documentos que o 
habilitem a conhecer, perfeitamente, a operação ... " Ne
nhuma determinação expressa existe concernente ao de
talhamento das c1áusulas contratuais. É, portanto, i!'D:pe
rioso alterar o dispositivo em epígrafe se desejamos reali~ 
zar um con.trole efetivo das operações. 

Entendemos ig~al~_ent~ -~·ecessário al~_erar a redação 
d.õ àrf.igo 406 afim de suómete~ à ã:Provação da Casa não 
só a concessão de aval a autarquia estadual ou municipal 
mas a todas as entidades integrantes da adm-initração in
direta. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1983.- Itamar Fran-
. .. 

co. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

CAPITULO III 

Da Autorização para Empréstimos, OperaçÕes 
~ou Acordos Externos 

Art. 403. O :Senado apreciará pedido de aulorização 
para empréstimos, operações ou acordos externos, de 
qualquer natureza, a ser reslizado por Estado, pelo Dis
trito Federal ou por Município (Const., art.42, IV), ins
trufdo com: 

a) documentos que o habilitem a conherer, perfeíta
mente, a operação, os recursos para satisfazer os com
promissos e a sua finalidad~ 

Art. 406. O disposto nos atigos anterioies aplícar
se·á, também, aos casos de aval de Estado, DiStrito Ft> 
deral ou Município, para a contratação de empréstimo 

·externo por entidade autárquica subordinada ao Gover
rto estatual ou municipaL 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O projeto 
lid_o após publicado e distribuído em avulsos, ficará 
sobré ã. mesa durante 3 (três) sessões, a fim de receber 
emendas, após o que será despachado às comissões com
petentes. 
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Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto, 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncla o se
guinte disc_urso.) - Sr. Presid~nte, Srs, Senadorr;s: 

- NUnca é demais rememorarmos os feitos heróicos dos 
nossos antepassados. 

A história pátria ê bordada por estes feitos e deles nos 
envaidecemos, por refletirem a bravura de um pqvo, que 
- ontem como hoje, luta em busca de gloriosos desti
nas·. 

As páginas Iuzentes do nosso passado, nos mostram fi
guras que deram em holocausto as suas vidas, pela liber
dade e independência desta jovem Nação. 

Como esquecer um José Joaquim da Silva Xavier
TJRADENTES - um profissional liberal, que sentindo 
no peito o ardor cívico pela libertação do jugo colonial, 
sacrificou, o que de mais precioso, a sua própria vida, 
para legar-ri_9s uma Pàtria una e independente. 

Emprestamos a cada ano que passa, ao 21 de abril, a 
nossa solidariedade e amor cívicos, ao reverenciarmos 
aquele ato de imolação do destemido alferes, que em ter
ras mineiras deu os primeiros passos, para a concreti
zação de um ideal grandioso e puro, que fremia e sacudia 
de Norte a Sul e de Leste a Oeste a alma brasileira, se
denta de ser livre e dona do seu próprio destino. 

Sucederam-se outros importantes fatos históriCos, até 
chegarmos à gtória maior de nossa Independência que 
em cada 7 de setembro transflui, levando·nos a re
lembrar, com alegria no coração, as figuras de José Bani~ 
fá cio e D. Pedro I - O mOnarca que tomou a decisão his
tórica nas margens do riacho I piranga em 1822. 

Quarênta e três anos depois, em 1865, a 11 de junho, 
dia da Santíssima Trindade, num .. Riachuelo", era posta 
em ação, mais uma vez, a bravura da nossa gente, quan
do a bordo de Corvetas e Canhoneiras, a nossa marujada 
travava a mais renhida batalha fluvial de todos os tem
pos, contra o país invasor - o Paraguai! 

Nessa .renhidíssima refrega, cujos 118-anos comemora
remos, dintinguiram-se pela bravur~ e competência, dois 
intrépidos marujeiS brasileiros: Joaquim Marques Lis
boa, comandante e chefe das forças aliadas que forma
vam-a Trtplice Niançl!- Brasil-Argentina e Urugua~ 
~ e, Ffãncisco Manuel Barroso da Silva, comandante 
da nossa esquadra, em operação no estreito - como o 
própríó n"ome indica - Ri3Chuelo! 

O bravo Almirante e Marqu~s de Tamandaré, a bordo 
da canhoneira. "Parnaíba", ordenava ~s operações e o 
não menos bravo AJmirante Barroso e Marquês do 
Amazonas,- a bordo da Fragata Amazonas, as execu
tava, com maestria e denodo, dando prova inconteste de 
coragem e destemor. 

Foi uma batal_ha sa!']grenta, que em muito concorreria 
pàf.if ã vitória óas <i.rrr'üts aliadas. 

Solano Lopez - acossado pela_s forças terrestres e 
pela nossa esquadra, (oí de recuos em recuos, cedendo 
tefreno até a fase deçisiva da guerra, que culminou com a 
ocupação de Assunção, a Capital do País Guarany. 

Se o Almirante Barroso foi o astuto e corajoso cabo de 
guerra que levou de vencida a esquadra inimiga, encara~ 
jando os seus marinheiros qom aquela memorável frase: 
""";'"."O Brasil_ espera que cada um cumpra com o seu de~ 
ver."-; o Almirante e Marquês de Tamandaré, foi o 
.-Cêiebro que traçou com soberba sabedoria, a tática de 
como melhor os nossos barcos poderiam combater, sin· 
cronizando as ações de terra com as de mar, dentro de 
uma estratégia de apoio às duas_anpas nos lances decisi~ 
vos dos combatei 

Tamandaré, homem brilhante, monarquista confesso, 
nem por isto deixou de acatar com respeito, a autoridade 
do~ Governo republicano brasileiro. 

Pelas sUas peregrinas qualidades de marinheiro, por 
inata vocação, audaz e criterioso, foi que a Marinha de 
Guerra do Brasil, o elegeu como o seu Patrono. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
No próximo dia II de junho de 1983, a Marinha de 

Guerra do Brasil prestará significativas homenagens ao 
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seu ilustre Patrono - Joaquim Marques Lisboa - o 
Marquês de Tamandaré. 

Nascido a 13 de d~em.bLQ_d~ _ _l_807 na_ cidade do Ri_o 
Grande- RS, já a 4 de março de 1823 embarcava como 
voluntário na Fragata. "Niter6i", sendo posteriormente 
transferido para a. "Pedro 1". Em t82s:era: 29Rténenle co
missionado, sendo n,_o ano seguinte conJírma~o nesse 
posto. 

Descendente de família modesta, já que o seu genitor 
era o prâtico da barra do Rio Grande, isto veio, de certo, 
concorrer para que o filho- bem jovem ainda, abraças
se por vocação a vida no mar! ... çom algumas proezas 
na infância, que assUstavam o próprio pai. 

Uma dessas_ proezas- eu abro aqui um parênteses
Tamandaré com apenas 6 anos de idade, o pai, prático 
da barra da cidade do Rio Grande, esperando a entrada 
de um navio num tempo horroroso, tempestades, ventos, 
trovões, mas, para cumprir o dever, o velho se lançou ao 
mar na sua barcaça, e qual não foi a sua-Surpresa, nave
gando naquele vendaval, quando menos se esperou, sur
giu aquela criança dentro daquela barcaça. Era o meni.O.Q 
Joaquim Marques Lisboa, o filho de 6 anos. O velho, en
tão, não teve nem coragem de recriminar aquela atitude. 
Se ia triste, achou gráça, porque via naquela criança uma 
coragem que deixava muito a meditar. 

O intrépido marujo que teve toda a sua vida dedicada 
à nossa gloriosa Marinha de Guerra, nela conheceu dois 
períodos distintos: o período da Marinha a vela e o 
período da Marinha a vapor. 

Ao tempo da Marinha a vela, Tamandaré participou 
da campanha da Independência, estando entre aqueles 
marujos que tomaram parte na perseguição à esquadra 
lusa até a embocadura do Te)o, istÕ a bordO -da F.ra"gãtã 
.. Niterói". 

A seguir participou da pacificação das ProvínciaS do 
Norte, e já- aos 20 anos era com~ndante de navio, na 
Campanha Cisplatina. 

Ressalte-se ainda a participação do bravo Almirante 
em todas as lutas do primeiro reinado - Regência e no 
Governo Pedro I: _Sabinada, __ Farrapos e Revol_ução 
Praieira de Pernambuco. 

Pelos seus méritos iilcoiltestes~ foi distinguido pelo Im
perador com as honrarias de Barão de Tamandaré, a 14 
de março de 1860; a 25 de janeiro de 1862, era nomeado 
ajudante de_ campo de sua. Majestade.., Por d_ecreto impe
rial de 18 de fevereiro de 1865, foi elevãdo a Viscon~e de 
Tamandaré. 

Ofntinuatldo em sua trilha d,t glória, dirigiu o bom
bardeamento e ataques de Paissandu, investido que fora 
antes no comando em chefe das Forças Navais em ope
ração no rio da Prata. 

Por decreto de t 3. _de dezembro de 1887 foi elevado à 
dignidade de Conde de Ta.man~~:h~ré e a Marquês, a 16 de 
maió de 1888. 

O Sr. Moacyr Dana - Permite_ V. Ex• um _aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não. 

O Sr. Moacyr Dalla- Tendo sido agraciado, como V. 
Ex•, com a Medalha do Mérito Tamandaré, cuja outoiia 
muito nos honra e que recebemos com justificado orgu
lho, quero, na brevidade e singeleza deste aparte, deixar 
expresso meu profundo reconhecimento, toda a admi
ração e júbilo que devoto à incomparâvel Marinha do 
Brasil. 

Nossa Armada inscreveu sempre nos fastos da His
tória Pátria momenlos imperecíveis de glória e gr.andeza, 
e soube consolidar a tradição de bravura, combafívidade 
e firmeza na preservação dos valores e conquistas da na
"cionalidade, constituindo, com as Forças cc-irmãs de ar 
e terra, o valoroso tripé sobre que repousam a soberania, 
a integridade e independência do País. 

Sucedem-se os anos e alternam-se as gerações que con
duzem os estandartes das Organizações Navais; mas per
manece intangível e invariável o compromi~so que enco
raja ·as ações e inspira· os ideais de nossos marinheiros, na 
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:sustentãção da ordem e das instituições, no plano inter
no, e de nossa autodeterminação no concerto das nações. 

A própria lembrança do nome do Almirante e Mar
quês de Tartlahdaré, patrono da Armada, para-distinguir 
a comenda reflete o seu alto valor cívico e ético que lhe é 
intrínseco, erigindo-a em ini::Stfmável acervo numismáti
co e cobiçada condecoraçãO a que podem aspirar os me
lhores cidadãos prestantes. 

Em Tamandaré homenageamos o herói de primeira 
grandeza, à frente da esquadra brasileira e aliada, que lí
gou seu nome a capítulos imorredouros da epopéia de 
nossa Marinha Imperial, nos episódios das intervenções 
no Prata e da campanha do Paraguai. 

Digna de especial menção é a feliz escolha da data, 
além da programação impecãvel alusiva à cerimônia que 
vem emoldurar, em solenidade memorãvel, a entrega das 
condecorações às numerosas personalidades. contempla~ 
das, em Brasília e em tantas outras cidades. Com efeito, 
ela transcorre justamente por ocasião de mais um aniver~ 
sârio da Batalha Na vai do Riachuelo, travada a 11 deju~ 
nho de, 186_51 marco legendário dos fei~s da esquadra 
brasileira, que modifico~ deciSivamente o curso da 
Guerra do Paraguai e conduZiu à vitória as forças da 
TrípliCe AfíariÇã. -

-Nossa Marinha de Guerra está, ontem como hoje, vO~ 
caci~mada para os grandes cometimeiltos e emOates da 
nacionalidade, emprestando também sua cooperação 
inestimável aos esforços e anseios desenvolvimentistas 
da sociedade _brasileira em todos os campos. 

Ao atual titular da Pasta da Marinha, DD, Almirante 
Maximiano da Fonseca, pode creditar-se a largueza de 
visão prospectiva, ao levar à Antártida _a presença brasi~ 
!eira, que já não podia tardar, fazendo·nos co-partícipes 
d~s p~quis~s cientificaS e das iniciativas para exploração 
das rícai- potencialidades daquela_ regíão polar, assim 
como ã.ssegurando~nos o direito de opinar sobre os desti
nos que a comunidade mundial entender de traçar para o 
continente austral. 

Reporta-se ainda ao recente desenrolar do conOito das 
Malvinas, circunscrito e efémero, mas que bem exempli
jica __ ª" necessidade_ de o País contar com um/! Força Na
val Inoderna, ágil e -suasória, em face da magnitude do 
desafio que representa a defesa do mar territorial brasi. 
leiro e a salvaguarda de nossos interesses em todo_ o 
Atlântico Sul. 

Ao concluir, quero reiterar o agradecimentO à genero
sa' iniciativa do Egrégio Conselho da Ordem do MéritO 
Naval, por seus ilustres membros, a escolha do Exce
lentíssimo Senhor Ministro da Marinha, concedendo
nos tão desvanecedora honraria, precioso galardão que 
valoriza e enriquece nossa atividade político. 
parlamentar. 

Congratulo-me, pois, com as dignas autoridades e to
dos os valorosos integrantes de nossa Força Naval, mas 
sobretudo felicito a Nação brasileira pela reserva moral, 
o patrimônio cívico e a força bélica que consubstancia 
nossa Marinha de Guerra. 

O SR. ALMIR PINTO- Agrã.deço o aparte de-V. 
Ex•, e confesso-me desvanecido com a honraria de rece-
bera comenda do Mérito de Tamandaré,_ fato este que fi
cará imorredouro no meu coração. 

E prossigo, Sr. Presidente. 
Com a Proclamação da República, ocorrida a 15 de 

novembro de 1889 Tamandaré, dando de público demos
traçã~ de amizade e reconhecimento à pessoa do Impera
dor, foi levar o seu abraço de despedida ao velho monar
ca, de quem recebeu as mais elogiosas manifestações 
pelo proceder de militar austero, disciplinado e cumpri
dor do dever. 

Conta-se que ao desembarcar no Arsenal de Marinha 
depois de apresentar os seus cumprimentOs i Pedro I -
cercado por numerosos oficiais, teve para todos estas pa
lavras que bem denotam o finUC carãter de sua persona
lidade: "O que estã feito estã feito. Cuidemos_ de traba
lhar e engrandecer a nossa Pátria."; deixando-transpare
cer, claramente, um protesto contra qualquer tentativa 
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de reação armada, visando hostilizar o governo que se 
implantava em terras brasileiras. 

A repercussão dos seus heróicos feitos no campo de 
batalha e pela maneira par.triótica de como sempre se 
houve como soldado exemplar, vamos encontrar em sua 
fé de OfícTo, anotações que lhe fizeramjús:- .. por decre
to de 30 de deze_mbro de 1~89, o governo provisório 
atendendo aos relevantes serviços prestados_à Pátda pelo 
Almirante Tamandaré, jã durante a paz, jâ durante a 
guerra, Comandante em Chefe da Esquadra em Ope
rações,- resolve que itão lhe seja extensiva a reforma com
pulsória e o conserva extraordinariamente e sem prejufzo 
do quadro, que terá sempre outro almirante efetivo". 

Quis cOm este decreto, o Marechal Deodoro da Fonse
ca, chefe do Governo Provisóríõ do Brasil, render uma 
excepcional homenagem ao glorioso marinheiro que, 
com muita galhardia, elevou a níveis enexcedíveis as tra
dições da Marinha de Guerr~ do Brasil. 

Cidadao e militar de primOrosa formàção mofa! e cul
tural, reconheceu no ato do emente Marchal Deodoro, 
um gesto que o s~nsibili~ou profundamente, mas era an
tes de tudo. um'-mil~tár çoriVicto e diSciplinã.do e como tal 
não~ se_quiz prevãlecer da éxcessão honrosa, pedindo a 
sua reforma, que l!J-e foi_ concedida a 20 -de janeiro de 
1890, aos 83 anos de idade! 

No ano .. sc:gulfife, por decreto de 14 de março de 1891 
-seria aceita a resignação que solicitara_de membro do 
Conselho Supremo Militar de Justiça, embora conti
nuasse no gozo das honrãs inerentes a esse alto cargo. 

Almirante Tafilandaré que tantas e imarcecíveis 
glórias deu à Marinha de Guerra do Brasil, e que co,m 
t3.i1fo civismo, lealdade e patriotisnio serviu a sua Pãtria 
estremeCida, veio a finar~se no Rio de Janerio, a 20 de 
março de 1897, exatainente aos 90 anos de vida, repleta 
da mais viva- brasilidade. 

Joaquim Marques Lisboa, o bravo Marquês de Ta
mandaré- ocJJpa lugar de fulgurante projeção nas pãgi
nas da hi_stória pátria e .. o bronze da sua imortalidade â 
a sua própria vida". 

À sua memória, rendemos neste Senado e neste instan
te, verdadeiro culto de amor e reconhecimento as excel
sas virtudes que só um personagem do seu alto quilate 
pode ostentar. 

_Honra e glória aÇ~ bravo Marujo da Marinha de Guer
ra do Brasjl - Almirante TAMANDARt! (Muito 
be_m!) 

O SR-. PRI:SibENTE.(Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla).- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro
niúiChl o SCguiiiie {ÜscuÍ-so.)- Sr. PreSidente, SI-s. Sena
dores: 

Quando eclodiu a revolução de 1964, estava eu no-H
miar de minha vida pública, ainda estudante universi
tário, iniciando o_s primeiros passos para me conduzir 
políticamente de forma a ser útil à minha gente e ao meu 
povo e não desmentir a tradição de minha família. Neto, 
bisneto -e trineto de deputadas, bisneto e trineto de sena
dores, filho de quem jamajs pactuou ou mesmQ_simpati
zou com os regimes autoritários, hauri no berço as pri
meiras lições de democracia, dedicando-me, desde então, 
ao culto da liberdade, o que me acarretou a marginali
zação política durante este longo inverno, ao fim do qual 

---seria compreensível tiVesse fenecido em mim a chama do 
entusiasmo juvenil, não fosse ele temperado na arraigada 
convicçã:O dC que a 11beTdade pode ser ofuscada tempora~ 
riamente, jamais de forma definitiva. 
Perdoem~me os no_bres colegas esta reminiscência ao 

meu ambiente familiar em que me foram inoculadas ide-
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ias de que a respeitabilidãde do ser humano somente se 
resguarda nos regimes demoCráticos e quando brotou em 
mim- este- entranhado e inextinguível ainOr à liberdade, o 
que se me afigura conveniente! fecordâ.r, neste momento, 
para demonstrar que, sucedendo a Tancredo Neves, ocu~ 
panda a curut senatorial que ele tanto honrou e dignifi~ 
cou, não deslustrarei a tradição de liberdade e dignidade 
da gente montanhesa, que o destino me concedeu a insu~ 
perâvel honra de representar nesta Casa. · 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não estando em con~ 
dições, sob outros aspectos, de me equiparar ao ilustre 
Goveri'tador de Minas Gerais, fígura ímpar de nossa vida
republicana, dos mais notáveis parlãmentares de nOsso 
Pafs em todos os tempos, homem de rara cultura, esta
dista multiforme de- inestimáveis serviços prestados à 
Nação, um dos poucos grandes paladinos da democracia 
que, como tais, permaneceram em nosso Pais durante o 
vendaval revolucionário, pretendo demonstrar, sem falsa 
modéstia, que, no cumprimento de minha missão parla~ 
mentar, serei, em amor e intrePidez, igual a ele em tudo 
que disser respeito ao culto à liberdade e à luta perma
nente pela democracia. 

Tinha eu apenas três anos, quando foi estabelecido o 
sistema democrático e novamente instituído o regilne re. 
presentativo em nosso Pais. Logo em seguida, quando ti
nha somente cinco anos, em 14 de julho de 1947, os re
presentantes do povo mineiro, em Assmbléia CoOStituiH
te, decretaram e promulgaram a ConstitUição do Estado 
de Minas Gerais, estando entre eles, como um de seus 
principais constituintes, o jovem Deputado Tancredo 
Neves. Revezando-se na situação e na oposição, dotado 
de esplêndído üllentci, teve oportunidade de demonstrar, 
nos anos de sua maturidade, seus notãveis dotes de ho
mem público, galgando as mais altas posições, que seria 
tedioso enumerar, por serem do conhecimento de todos 
nós. 

Quanto a mim e aos de minha geração, não nos foram 
concedidas oportunidades para a convivência democrãti
ca, para o estudo, a meditação e o debate de nossos te
mas políticos. Havia receio geneiã.líúdo atê na posse de 
livros de Rui Barbosa, na citação de Teófilo Otoni e ou
tros campeões da liberdade. Pertencendo à geração poli
ticamente proscrita, que não se educou para a prática 
parlamentar, há necessidade de que nos seja concedido 
amplo crédito de confiança, perdoadas Jiossas falhas, 
como também devem ser relevadas as do povo brasileiro, 
que desde 1930, com pequeno intervalo de menos de 
duas décadas, recebeu preleções permanentes de que a 
democracia é o governo dos fracos e dos corruptos, que 
só o autoritarismo, primeiramente representado pelo Es
tado Novo e subseqüentemente pela Revolução, ê cria
dor, competente, progressista e incorruptível. 

A geração moderna assiste ao vazio deixado pela au
sência de verdadeiros líderes polítiCos, quC:: não puderam 
ser formados ao longo do regime autoritário que nos go
verna desde 1964. Sabemos que, nas discussões parla
mentares, farpas, chispas, fagulhas e, quando em vez, até 
impropérios são ingredientes próprios aos grandes vôos 
oratórios, aos debates de relevantes temas polfticos. Mas 
mesmo assim, aiilda estamos distantes daquele diálogo 
franco que prospera somente em ambiente demócra~ico, 
livre de hediondas leis de segurança nacional, qÚe não 
protegem o país, mas tão-somente escondem a iludeZ-do 
rei. A crítica só se exerce plenamente em ambiente demo
crático, quando os seus autores não ficam à mercê do au
toritarismo, do arbítrio, da perseguição e do exílio. O 
povo, educado democraticamente, saberá dístínguir, rlos 
discursos candentes, nas investidas desmesuradas, o que 
há de verdadeiro ou falso, de superficial ou profundo, de 
meritório ou indig-no, de crítica Ou injúria, de racional ou 
demagógico. E, para esclarecer o povo, aí está a nossa 
imprensa, que, por verdadeiro milagre, depois de tão 
prolongada censura, emerge como das mais competentes 
do mundo ocidental, embora sujeitas airida suas publi
cações a_o crivo da malfadada Lei de Segurança Nacio
nal. 
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Assim, com o_gassar dos dias, à me:dida em que o povo 
e os políticos se compenetrarem de que, após os longos e 
tenebrosos anos de exacerbado autoritarismo, esta fresta 
de luz na escuridão que nos envolveu durante vãrios de
cênio-s se converterá em raios fulgentes, espargindo a li

-berdaCIC por toda a parte, a vida parlamentar será me~ 
Ihor compeendidã em toda sua extensão, principalmente 
no que respeita à indispensabilidade da mais ampla liber
dade de expressão concedida aos congressistas. 

E depois de bem compreendida a sua missão de ba
luarte da liberdade, passarão Congresso a ser amado e 

~-defendido por nosso povo. Por isso, precisamos colocar
nos à altura das aspirações populares, emprestando às 
nossas ações o entusiasrrio, a dedicação, a competência, 
a honestidade, a independência e o desassombro ineren
tes à função parlamentar. 

SenhÕf- Presidente, Senhores Senadores, sopram por 
todos os quadrantes Os ventos do inconformismo. Tenta
se, por toda parte, a desestabilização dos regimes, princi
palmente os democráticos. Há cerca_ de vinte anos, o país 
foi surpreendido por uma revolução, tiâa por redentora~ -
deflagrada sob o pretexto de evitar a implantação em 
nosso país de regime ditatorial. Evitemos, no entanto, 
novas tentativas revolucionárias. Preservemos o nosso 
país de mais uma calamidade. Atentemos para a lição de 
Joaquim Nabuco: _ 

•'No começo das fevo-luções liberais, esposâRlas é 
o- iffip-ulso natural da mocidade; não assím abafar 
mais tarde -as suas indignações e as suas afinidades 
todas para se subjugar inteiramente ao partido ven
cedor. O entusiasmo do primeiro momento é uma 
expansão, e nada custa; custa porém, muito a soli
dariedade dos dias subseqUentes, quando a revo
lução, às primeiras dificuldades que só ela opõe a si 
mesma, arrogaRse o direito de salvar o seu principio 
político amuando a sociedade, se tanto for precis(). 

- O assent~n1_ento _à tirania, quando antes se procla-
- ~ava a sãrltidade do direito de cada um; a resigR 

nação ao despotismo é um sacrifíciO íni.posSível para 
certas naturezas." 

Mais adiante, escreveu o autor da mais preciosa obra 
poÜtiCa escrita em língua portuguesa: 

Á fatalidade_ das revoluções é que sem os exaltaR 
dos não é possfvel fazê-las e com eles é impossível 
governar." 

Essas sãbias palavras estão no capítulo que trata do 7 
de abril, do período da famosa Regência, época em que 
domíÕaram o cenário político bri!si!ciro õS VultoS do PaR 
dre Diogo Antônio FeiJó, Evaristo Ferreira da Veiga e--
Bernardo Pereira de _Vasconcelos. 

Voltemos a Joaquim Nabuco: 
··Ainda assim, o que fez a grande reputação dos 

homens dessa quadra, Feijó, Evaristo, Vasconcelos, 
não é o que eles fizeram pelo liberalismo. É a resis
tência que opuseram à anarquia. A glória de Feijó é 
ter firmado a supremacia do governo civil; a de Eva
risto é ter sarvado o princípio monãrquico; a deVas
concelos é ter reconstruido a autoridade." 

Feijó e VaSconcelos honraram o Senado Federal, as
sim cornO EVaristo, eleito por quatro vezes, desempe-
nhou papel proeminente na Cârilara dos Deputados. 
Constituem verdadeiros numes tutelares do regime reR 
~réstnlativo de nosso pafs. Guindado às mesmas alturas 

·-desses-gigantes de nossa vida pública, Tancredo Neves, 
auscultador profundo dos problemas e dificuldades de 
nosso país, vem exercendo simultaneamente a tríplice 
ação qlie exerceram em seu tempo Feijó, EvariSto e Vas
concelos. Seus atos e seus pronunciamentos visam à res
tauração da supremacia do governo civil. Lutou e luta 
incansavelmente pela salvação do princípio republicano 
federativo. E, embora cm seu íntimo não reconheça ale
gitimidade do Governo Federal, por não tem emanado 
da vontade popular, aceita e se bate pela preservação de 
sua autoridade. 

Os seus profundos conhecimentos de História,· a sua 
longa experiência~ a sua observação do que se passa em 
outros países, levam-no a considerar que o único cami-
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nho·que resta para a conquista da plena democracia em 
nosso país está na vigilância permanente, a fim de _que a 
fresta que foi aberta a partir da supressão do AI-5 e ou
tros atas subsequentes vã-se alargando cada vez mais, 
evitando-se, com o mâxim.o cuidado, a sua contração. 
Com dignidade e cônscio de que a democracia é o único 
regime que opera mudanças profundas e permanentes, 
Tancredo Neves se opôs frontalmente, com a serenidade 
que lhe é atributo pessoal, à revolução que nenhuma mu
dança salutar trouxe ao povo brasileiro, pois ·nunca o 
país viveu momentos de maior apreensão. A arguta ob
servação de Joaquim Nabuco, sobre o destino das revo
luções e a instintiva repugnância de Tancredo Neves pe
los regimes por elas implantados e, de outro lado, sua 
crença nas virtudes da democracia, recebem a confir
mação do grande pensador mexicano, OctãViO paz: 

uA realidade confirmou meus temores. A derro
cada de Somoza, saudada com alegria pelos demo
cratas e socialista da América Latina, foi resultado 
de um movimento do qual participou todo o povo 
da Nicarãgua. Como sempre acontece, um grupo de 
dirigentes, que se distinguiu na luta, colocou-se à 
testa do regime revolucionãrio. Algumas das medi· 
das do novo governo, destinadas a estabelecer uma 
ordem social mais justa em um pafs sequeado há 

-=mãls de um século por nacionais e estrangeiros, fo
ram recebidas com aplauso. Também despertou 
simpatia a decisão d4 não aplicar a pena de morte, 
aos somozistas. Causou decepção, entretanto, saber 
que as eleições haviam sido adiadas para 1985 (fala
se agora de prorrogá-las ad calendas graecas): um 
povo sem eleições livres é um povo sem voz, sem 
olhos e sem braços."_ 

Arremata o insigne pensador: 
.. Sem democracia as mudanças são contraprodu

-cli'iltes: melhor dizendo, não são mudanças. Nisto a 
intransigência é de rigor e hã que repeti-lo: as mu
danças são inseparáveis da democracia. Defendê--la 
é defender a possibilidade de mudança; por sua vez, 
somente as mudanças poderão fortalecer a demo
cracia e conseguir que, por fim, ela se encarne na 
vida social. :t: uma dupla e imensa tarefa. Não so
mente dos latino-americanos: é tarefa de todos. A 
briga é mundial. Além de incerta e d!lvidosa. Não 
importa; é preciso entrar na briga." 

Encontramo-nos engajados de corpo e alma na briga 
pela democracia. Mas os nossos métodos terão por fina
lidade evitar que o processo de abertura seja interroinpi
do ou sofra retrocesso. Nós, os civis, geramos os meios 
necessãrios para a formação e manutenção de nossas 
Forças Armadas e as provemos com os mais modernos 
equipamentos, à custa de s~crificios ingCntes, no pressu
posto de que são necessãrias para a garantia de nossa so
berªnia e para a manutenção da ordem interna, jamais 
para usurpar os poderes constitucionais, que devem sem
pre ser exercidos por civis, retírados de todas as camadas 
s_çciaís, mesmo ·aas FOrças-ArrUadas, desde que desvesti
dos de suas características castrenses. Somos um poder 
desarmado e só a força de nossas idéias conseguírâ con
vencer n~vamente nossos militares a se dedicarem exclu
sivamente às suas tradicionais e indispensáveis tarefas. E 
tamanho parece ser o inconformismo de grande parte de
les em relação à atual sitUação que acabaremos vendo 
coroadas de êxito as nossas expectativas. 

Nossa democracia, essa tênue planta de que falava um 
de nossos maiQres parlamentares, tem sua estabilidade 
intimamente ligada à eConOmia, assunto que, não sendo 
de minha especialidade, me liberta de tecer conside-
rações maiores a respeito. No entanto, todos nós perce
bemos que o País vive momentos dificflimos, sem so
lução a viSta, mercê da marginalização da produção em 
beneficio de formidável especulação. A inflação jã supe-
rou folgadamente a casa dos primeiros três algarismos. 
A dívida interna é assombrosa, e a externa, irresgatável, 
prinCípalmente se permanecerem os cf!térios atuais. O 



2108 Sexta-feira 10 

excesso- da balança comercial, a ser conseguido à custa 
de nosso desenvolvimento~ pois nOs inibe em relação à 
importação de produtos indispensáveis à agricultura, à 
indústria e ao setor de serviços, não é suficiente para 
manter a dívida em seu atual patamar.~ 

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

O SR. ALFREDO CAMPOS- Com o maior prazer, 
nobre Senador José FrageUi. 

O Sr. José Fragelli- O meu aparte, com o qual me 
sinto honrado interferindo na oração de V. Ex•, que em 
tão poucos dias em nossa Casajâ conquistou não apenas 
a nossa admiração, mas a simpatia de todos os nossos 
colegas, ... 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Muito obrigado. 

O Sr. José Fragelli - .•. o aparte jã vem um pouco 
fora dos dois pontos do seu pronunciamento aos quais 
quero referir-me levemente. Fui obrigado a.me ausentar 
por uns instantes do plenário e cheguei justamente ria 
parte em que V. Ex' se referia à situação da Nicarágua. 
Portanto, não sei se o meu aparte vai calhar sobre o as
sunto da sua exposição. Eu gostaria de relembrar que, 
hoje, quanto às mudanças a que se referiu V. Ex•, há três 
atitudes a serem tomadas -ou que são muitas vezes to
madas-, e referidas por Fraga Iribarne, quando estuda 
a questão do _desenvolvimento político, em relação ao 
desenvolvimento e_cooômico;-social etc. Ele fala no imo
bilismo, nas mudanças e a terceira atitude é a revolução. 
Ele anota muito bem que o caminho que todas as nações 
em desenvolvimento devem tomar ê,-justaf'ilente, o das 
mudanças sociais, sem revolução ou sem a mudança -de 
todas as instituições-, partindo para um regime totalitário 
de esquerda ou de direitã. e sem também o imo_bilismo 
que a certo ponto da evolução das sociedades nacionais, 
poderia levar, justamente, à solução revolucionária. A 
Nicarágua parece que, infelizmente, marchou para essa 
última solução, a de uma revolução totalitária, com su
pressão das liberdades, dos direitos individuais, dos di
reitos humanos. A atitude à qual nos devemos dedicar, 
nesta quadra difícil da vida nacional que V. Ex• está ex
pondo muito bem, é jUstamente a-âãs mudanças sociais, 
mas daquelas mudanças que precisam ser realizadas para 
vir ao encontro das aspirações malareS das massas popu
lares necessitadas e do conjunt_o da socied.ade. Quanto ao 
outro ponto a que V. Ex•_se refere, da intervenção dos 
rililitares aos quais a população nacional, através do seu 
trabalho, fornece todos os elementos de existência pe_s
soal, como corporação, de equipar as forças para as suas 
finalidades de defesa ext~r_na_e de ordem dentro do País, 
nós também devemos lembrar, e é fato assinalado pores
tudiosos, principalmente das últimas décadas da nossa 
evolução_democrâiica, que, infelizmente, algumas vezes, 
os próprios civis tênfSolicitado a_ intervenção do~ milita
res na vida política do País. A velha UDN, à qual perten
ci, por exemplo, foi acusada de requerer essa intervenção 
dos militares nos sucessos políticos no País~ Hpje, sem 
dúvida, existe um grupo pequeno que, no fundo, tam
bém aspira a essa meSma intromissão das Fo_rças Arma
das na vida política- naciOnal. Eu não sei se caberia, Pelo 
menos tenho dentro de m_i_m-ª suspeita de que esse movi
mento para a reeleição do Presidente da Rep*blica tem 
alguma coisa a ver çom o_ c;iesejo secr~~-o de ~_uitos de 
querer ainda ver a política brasileira dominada· pelos ele
mentos militares - e alguns deles, os chefes, têm âlido 
declarações em contrário, felizmente. Mas o que nós te
memos é justamente aqueles que pedem uma reeleição, 
na verdade, queiram a eleição de Um novo militar para 
presidir os destinos do Pa[s e nós continuarmos na.mes
ma situação em que nos encontramos. A questão não é 
saber se a reeleição do Presidente da República é uma 
decisão democrática- ou não, se é adotado esse sistema 
em outras nações, no fundo, no fundo seria o continufs

. mo militar na ingerência das coisas políticas do País. Era 
o aparte que eu queria dar a V. Ex', e o cuidado, o alerta 
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que nós devemos- agora ter presente e cultivar, para evi
tar que tal aconteça, é justamente lutarmos por todos es
ses objetivos políticos ou de desenvolvimento político, 
qUe é a eleição dii'eta e a escolha de um civil para a Presi~ 
dência da República. Não vai nisso nenhuma prevenção 
contra os militares, mas é que de_l8 anos_ de dominação 
realmente militar do País, a salda demÕcrâtica e honrosa 
para nós, os políticos, para a sociedade brasileira, para 
todos os Partidos políticos, e principalmente para o Par
tido da maioria, é uma solução ciVil para a Presidência 
da República. E.ra o que queria dizer a V. E~• Muito 
obrigado. 

O SR. ALFRED_O CAMPOS - O apãi'te do nobre 
Senador José Fragelli muitO nos honra e enriquece o 
nosso pronunciamento. A inteligência arguta de V. Ex', 
Senador_José Fragelli, conseguiu fazer com que V. Ex• 
inserisse no nosso discurso, mesmo estando ausente, 
aquilo que falávamos da Nicarágua. 

O Sr. Marcelo Miranda - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Com o maior prazer, 
Senador Marcelo Miranda. 

O Sr. Marcelo Miranda- Prezado Senador, não po~ 
deria deixar de inserir, nas palavras que V. Ex• pronun
cia nesta primeira aparição na tribuna do Senado Fede~ 
ral, que desde o início da sua carreira, nOs idos de 1964, 
no lin:iiar da sua. vontade de exercitar a política, durante 
o período em que estudante era, em Belo Horizonte, na 
nossa Minas Gerais, recebia da sua família e dos seus 
pais, políticos da época, militantes, as primeiras ins
truções de democracia, que lhe marcaram, na alma e no 
coração, a verdadeira democracia. Lembrou V. Ex• a de
mocracia que estamos vivendo, que o povo, aos poucos 
_ve_m__conquistando; lembrou V. Ex• da liberdade de im
-prensa que, ainda hoje, recebe o crivo da Lei de Segu
rança Nacional. Gostaria de inserir no discurso de V. 
Ex' alguma coisa que penso a respeito da Lei de Sego~ 
riilça Nacional e da restauração das prerrogativas do 
Legislativo: 

Os itistrumentos de Segurança Nacional, não discipli
nados constitucionalmente, pairam, sobre a Nação, 
como uma ameaça. h necessário que a Córistituiçâo se 
baste a si mesma, como ordenamento jurídiCo e como 
Carta Política. 

É preciso extirPar, banir do panora~ajurídico nacio
nal todos oS instrumentos supra-conStitucionais ãinda 
existentes, ou continuaremos a viver um arremedo de de
mocraci~, a nível de constituição. 

2- RESTAURAÇÃO DAS PRERROGATIVAS 
DO LEGISLATIVO 

O Poder Legislativo no Brasil, de modo especial, ê um 
pseudo poder, submisso e dependente, além de ter o seu 
cattlpo de atuação limitado, pois refoge a sua c_ompetên
cia a discussão dos assuntos mais importantes da proble
mática nacional. Haja vista os assuntos de natUreza eco
nômica. 

E é justamente em razão disso, pela ausência tõtat da 
participação desse Poder, resultante na manipulação in
discriminada, absolutista e impune dessa política por 

_ parte do Executivo, que hoje os brasileiros amargam dias 
tão_ infelizes _e o Brasil se debate sem horizontes !! sem 

~ perspectivas. 
O Po.der Legislativo não se c_o_mpreende sem o exercí

cio, pelas duas Ca!ias do Congresso Nacional, da plenitu
de do poder legisferante. Assim, era nas Constituições 
anteriores, mesmo a do Império. Sob esse aspecto, a de 
1967 representa um retroce$SO, agravado pela Emenda 

. Çonstituci,Qna) n9 1, de 1969. Essa i11:iciativ~ deve com
preender principalmente a matéria financei-ra __:_ Oriiem 
da Magna Carta e do Parlamento inglês- não -se COm
preendendo, também as restrições imp-óstas a deputad_os 
e senadores quanto à inic1ãtiva em matéria relativa ao 
funcionalismo público, muito menos no que tange à Pre
vidência S~cial. Urna, reforma constitucionill, cada dia 
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mais imperiosa, deve balisar-se pela devolução, ao Con
gresso Nacional, das prerrogativas perdidas. Também a 
iniciativa das emendas conStitucionais deve ser exclusiva 
das duas Casas do Congresso, como foi fiXado em todas 
as Constituiç9es republicanas, com exceção da atual, que 
a estendeu ao Executivo. 

Eram estas, prezado Senador, as palavras que deseja
ria incluir na sua fala, nesta primeira intervenção de V. 
Ex• no Senado Federal. Muito obrigado. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Nobre Senador Mar
celo Miran_da, anos atrás conheci V, Ex• prefeito da capi
tal de seu Estado, conheci V. Ex~. que o Mato Grosso do 
Sul tirou de Minas Gerais, para engrandecimento daque~ 
te_ Estado, para honra de todos nós mineiros e V. Ex•1 a9 

me apartear, me enobrece, me dignifica e engrandece o 
meu discurso. Concordo_em tudo e por tudo com o apar
te de V. Exf, por ser aquilo que nós também pensamos e 
por que lutamos durante estes anos de vida ama,rga_ de 
ditadura. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex~ um breve 
aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Com o maior prazer, 
Senador luiz Cavãicante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - meu eminente e nove! colega, 
pedi o aparte tão-somente para saudar sua auspictosa es
tréia na tribuna e para desejar-lhe a mais feliz vivência e 
convivência nesta Casa. Muito obrigado. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Nobre Senador luiz 
Cavalcante, as Ala&:oas, ao falar, nos honram muito. E. 
com o maior carinho que recebo o seu aparte, com o 
maior prazer ouço V. Ex• toda vez que faz uso de sua pa
lavra,_aqui no Senado da República. 

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

0 SR. ALFREDO CAMPOS- Com o maior prazer, 
Senador -Gastão Muller. -

O Sr. Gastão Müller - Senador Alfredo- Campos, 
faço minhas as palavras do Senador Luiz Cavalcante, e 
quero complementá-Ias dizendo que não ê surpresa para 
mim o que V, Ex• estã dizendo, pois que o homem que 
veio de Minas Gerais só podia cantar, como V. Ex.• vem 
cantando, um hino à Democracia e Liberdad_e. Minas es
tá ligado à História do Brasil e à luta pela liberdad.e. E 
V. Ex~. ao inaugurar suas palavras nesta tribuna, está fa~ 
zendo o que deveria fazer um t:nineirp, com o aplauso de 
todos nós: um hino à Liberdade, e um hino à Democra
cia. Meus parabêns, e que seja bem-vindo. 

O SR. ALFREDÇl CAMPOS- Muito obrigado, Se
nador Gastão MiHler Mato GrOsso também engrandece 
o meu discurso, traz para o bojo deste meu fraco pro
nunciamento a nobreza, a amizade e o carinho de meus 
colegas no Senado. Minas Gerais agradece penhorada
mente. 

Prossigo, Sr. Presidente: 

o-ãbrandamento dessa situação asfixiante, motiVo-de 
dolorosa angústia dos b~asileiros, principalmente de 
quase toda a população, que não desfrutou de qualquer 
fatia do bolo fermentado nos desvãos do autoritarismo, 
depende em maior parcela da compreensão de nossos 
credores, das decisões políticas dos patses desenvolvidos, 
que, para tranqUilidade nossa e deles, deverão tomar ati
tudes compatíveis desde jã, antes que afundemos todos 
juntos. Os métodos usados por eles ainda são os tradicio
nais, segUndo oS quais os credores devem receber o mais 
depressa e a juros os mais elevados possíveis. A esse res
peito São mais atuais do que quando proferidas, as pala~ 
vras do economista norte-americano, Harry Dexter Whi
te: 

"Onde a .diplomacia moderna pede ações rápidas 
e ousadas, nós participamos de demoradas e. c;aute-
losas negociãções; onde deveríamos falar em termos 
de ~ilhões de dólares, nós pensamos em termos de 
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milhões; onde deveríamos medir o sucesso pela ge
nerosidade d_o_ Governo qUe :melhor pode propor
cionar o qué queteinóS, ffós o medimoS pela preci
são das negociações; onde deveríamos estar lidando 
com problemas econômicos, políticos e sociais da 
maior amplitude possível, nós discutimos objetivos 
comerciais menores, ou pequenas vari.tagenS nacio
nais; nós precisamos -substituir, antes que seja tarde 
demais, a tradição pela ímaginação,-a esperteza pela 
generosidade, a barganha pela compreensão, a tã-u.:: -
tela pela obstinação, e os preconceitos pela sabedo
ria. Nós sOmos ricos- nós deveríamos usar mais a 
no-ssa riqueza dentro dos interesses da paz." 

vel a liquidação de nossos compromissos dentro de es
quemas rígidos, enquanto resolvem lá fora a nossa sorte, 
agora indissoluvelmente ligada ao destino dos países oci~ 
dentais, contenhãmos nossos gatos pessoais, controle~ 
mos as despesas dos órgãos públicos e das estatais, dimi
nuamos o fel J;m nossos vitup~rios, colaboremos mais 
uns com ós outros, moderemos nossas reivindicações, 
deixemos de lado o síbaritismo, trabalhemos com mais 
afinco, coloquemos nossa criatividade em busca de so
luções simples, pouco dispendiosas e de resposta imedia
ta e, acima de tudo, afungentemos, com energia e deter~ 
minação, o desânimO e a apatia, demonstrando a nós 
mesmos e à geração vindoura que o povo, levado ao 
auge do sofrimento por força de medidas tomadas à sua 
revelia, passará a compreender melhor a excelência do 
sistema democrático e do regime federativo e que o seu 
sacrifício se constituirá na mais preciosa dãdiva à canso~ 
lidação_ e manutenção de nossas institUições livres. 

Era o que tinha a dízer. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao 110bre Senador Luiz Cavalcante, para uma 
breve comunicação. 

Quando, no fiín da década de vinte, os homens de bom 
senso pressagiavam o colapso da bolsa, em virtude da 
paroxfsmica orgia espeCulativa, aqueles que puxavam os 
cordéis, que acreditavam ser possuidores de cxtraordi~ 
nária sagacidade financeira para o enriquecimento sem 
trabalho, nãõ deram a menor atenção ao vaticínio apo~ 
caJíptico. Também os banqueiros internacionais de hoje. 
que açambarcaram os petrodólares e os dis_tribuíram, a 
juros onzenáiios, aos tOm-adores famintos dos países 
subdesenvolvidos, quando abrirem seus olhos, enxergan· 
do a realidade, verão que as usuais panacéias bancárias 
não os livrarão da perda dos anéis e dos dedos, além da 
paz e tranqUilidade em seus próprios patses. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex-, um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre~ 

--- sidente, Srs. Senadores: 

O SR. ALFRED9 CAMPOS- Com o maior prazer, 
meu conterrâneo e- amigo, Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Senador Alfredo Campos,_ on
tem o Senado assistiu a uma estréia de" üin- homem- en
clausurado ainda pelas suas idéias. Hoje nós assistimos à 
estréia de um jovem representante das Minas Gerais que 
substitui o atual Governador montanhês. Governador 
de quem V. Ex' sabe, hoje, divergências polítlcas nos se
param, Governador a quem lealmente dei a minha dedi
cação a sua campanha, de quem esperava que os com~ 
promissos dos palanques das Pfaças públicas, dos comi
cios não fossem esquecidos após a posse. Mas quero sau~ 
dar a V. Ex~ na tribuna do Senado da República, certo 
de que V. Ex• representa esta Minas Gerais empobrect
da, esta Minas Gerais reivindicante, não a Minas conser
vadora, mas a Minas que deseja, realment~~-gue os se~s 
representantes aqui no Senado da República jamais es
queçam os compromissos que assumiram nas lutas 
diárias. E é por isso que tenho a certeza e a esperança, 
Senador Alfredo Campos, de que a sua presença no Se
nado da República há de honrar a tradição mineira, há 
de honrar essa tradição liberal, mas acima de tudo hã de 
honrar os compromissos que nóS, aqui; quando chega
mos assumimos com o povo das Minas Gerak Meus pa
rabéns a V. Ex•, meus votos de felicidades e de completo 
êxito como Senador da República pelo nosso Estado. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Nobre Senador Ita
mar Fmnco, ao chegar a esta Ca_sa eu me propus duas 
coisas: primeiro escutar durante três meses e poder 
aprender alguma coisa nesta mais alta Câmara do Con
gresso Nacional, e em segundo lugar poder me mirar no 
grande Senador de Minas Gerais que nós todos êonhece
mos, admiramos e parabenizamos que é V. Ex' o grande 
Senador do Estado de Minas Gefais. 

V, Ex' sabe que uma profi.!nda ar:nizade me. une hoje 
ao Governador de Minas Gerais, o Senador Tancredo 
Neves; mesmo assim tenho falado a todos que me procu
ram que V. Ex' tem toda a razão em discordar da forma 
política com que o Governador Tancredo Neves conduz 
o Estado de Minas Gerais. Afinal, lutamos nos palan
ques juntos, para que pudesse haver Democracia e Liber~ 
dade neste País. Achamos muito válida a oposição que 
V. Ex~ oferece ao Governador de Minas Gerais, a respei~ 
tamos e temos certeza de que o Governador de Minas 
Gerais a i'espeita também. 

Concluindo, Sr. Presidente: 
Enquanto o Fundo Monetário Internacional cuida 

dos pormenores, na ingê11ua esperança de que será possí~ 

Por seu conteUdo altamente honroso para mim, passo 
a dar conhecimento à Casa de ofÍcio qL~;e me dirigiu a Câ
marã- MurliCipâl de A11dradina, Estado de São Paulo: 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRA~DINA 

Estado de São Paulo 

Andradina, 28 de maio de 1983 
OT. Jii 0420/83 
ExCeleritissimo ·senhor 
senadOr Luiz CavalCante 
Senado Federal - Ed. Principal 
70160 - Brasilía - DF. 

Prezado Senador: 
Temos a honra de transmitir a Vossa ExcelêrÍcia 

os termos do RequerimCnto n~-15Õi83, do-vereador 
~ Âlcenides de Amorim Alves, apresentado e aprova~ 
do na sessão ordinária desta Câmara Municipal, 
realizada nc dia 2 deste mês, de seguinte teor: 

Consid~raodo que, diversos Deputados e Senado
res têm solicitado constantemente as substituições 
de alguns miriistros; 

Considerando ainda que diversos segmentos de 
nossa sociedade também tem solicitado as substi~ 
tuições de algu11S ministros, Principalme:nte da área 
etonômica; -

Considerando que é público e not~rio que a atual 
política econômica de nosso País vai de mal a pior, 
inclusive borrada nas malhas do FMI e como se isso 
_rr,ão bastasse jã apelaram até mesmo para o Fundo 
Monetário Nacional dos Estados Unidos da Améri~ 
ca individando astronómicamente o nosso Pais e 
desvalorizando ainda mais a nossa fraquíssima era
quítica _moeda, ou seja, o ·~cruzeiro"; 

Considerando que o Jornal Estado de S. Paulo, de 
26 de abril do ano em curso na pág. 7, 11oticía qu-e, 
"Pedessista quer outro Ministêi-io" referindo ao SC
nã.dor Luiz Cavalcante (PDS-AL), que solicita do 
Exml' Sr. Presidente da República, mudanças no mí
riistêrio. 

Requeiro na forma regimental que após ouvir o 
douto e soberano plenário para que se oficie ao 
_Exm~' Sr. Luiz Cavalcante transmitindo~lhe _os V o

------los de Aplausos e-conúãtulaçÕes deste poder Legis~ 
.lat.ivq à sua feliz iniciativa e que dessa Deliberação 
se dê ciência tambêm ao Congresso Federal." 
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Com os protestos da nossa elevada estima e des
tinta consideração, subscrevemo~nos muito 

Atenciosamente, Ivam Gonçalves Ortuzal, Presi~ 
dente. 

Era a comuniCação que eu t_inha a fazer, Sr. Pre$iden
te, Srs. Senadores. (~uito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena- Raimundo Parente
Gal vão Modesto - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Humberto Lucena- Marcondes 
Gadelha- Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme 
Palmeira - Carlos Lyra --Albano Franco -dutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior- José Ignácio- Ama~ 
ral Peixoto -- Murilo Badaró --Alfredo Campos -
Amaral Furlan - Severo Gomes --Benedito Ferreira 
-.......=:Mauro Borges -Gastão Ma !ler - Roberto Campos 
-José Fragelli- Ãlvaro Dias- Lenoir Vargas- Pe-
dro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca sessã~ extraordinária a realizar~se ho]e, às 
18 horas e_ 30 minutos, destinada à apreciação das se
guintes Matérias: 

- Memagem n~' 102, de 1983, relativa à escolha do Sr. 
Sérgio Corrêa Affonso da Costa, Ministro de Primeira 
Classe. d!i Carr~!ra de Qiplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da Amêri~ 
ca; e 

-Mensagem n910J, de 1983, relativa à escolha do Sr. 
George: Álvares Maciel, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai~ 
xador do Brasil junto à Orgailização das Nações Unidas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
__ Hora do Expedierite. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

ltem 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento o9 
635, de 1983, de autoria dos Senadores Jorge Kalu
me e Aderbal_ Ju~ema, soUcita11do a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Senador Aloysío Chaves, na Embaixada de 
Portugal, em BrasíJia, no dia 20 de abril de 1983, 
sob o título "Brasil: Semente que Portugal lançou 
na Eira da História". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores. que o aprovam permaneçam senta

dos. {Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

É a segUinte a matéria cuja transcrição é solicita~ 
da: 

A COMUNIDADE LUSO-BRASILEIRA 

BRASIL: Seme11te que Portugal lançou na eira da Hi&-
tória. · 

Discurso proferido pelo Senador ALOYSIO 
CHAVES, na Embaixada de Portugal, em Brasfiia, 
'lO dia 20 de abril de 1983. 

BRASILIA.- 1983 

Agradeço ao eminente Embaixador Adriano de Car~ 
valho, o P!ivilégío de dirigir-me, hoje, a este auditório, 
pois entendeu o fidalgo, culto e preclaro representante de 
Portugal, _-9-0 exercício daquela cortesia do coração, de 
que falava Goethe, conceder-me a honra de interpretar 
os nossos sentime.ntos comuns no ensejo das comemo
raçõ_es do "Día da Comunidade Luso~ Brasileira", que lei 
fez recair na data da chegada de Cabi-a! ao Brasil. 
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Devemo-Ia, aqui, a dois homens ilustres: ao_Senador 
Vasconcelos Torres, autor da proposição legislativa, e ao_ 
saudoso ex-Presidente Arthur da Costa e Silva, que a 
sancionou. 

Mas a comunidade Luso-Brasileira,- como assinalou 
em admirável síntese o Ministro João Augusto DiaS Ro
sas, em notável discurso, na-oportunidade de sua visita 
ao nosso País, em 1972, "é um acontecirnenlo históriCo e 
humano, tecido pela força de sentimentos de pessoas, vi
vidos ao longo_ do t_empo; _e_ é isSO que lhe confere toda a 
s;ua importância e -todo o seu poder: ela não nasceu do 
formalismo de um acordo, mas brotou, natural e espon
tânea, das próprias raízes da vida". 

É, pois, com indisfarç-ável satisfação que uso da pala
vra neste momento para assinalar tão significativo even
to, que se insere em nosso calendãrio cívico com O objeti
vo de estreitar, nas diferentes âreas da atjvidade hum.ana, 
os laços de amizade, e c:olaboração que unem Brasil e 
Portugal, duas nações cuja fraternidade. se impõe aos 
olhos do mundo como um exemplo que pode e deve ser 
imitado por quantos desejam, nesta hora conturbada de 
nossa História,· ufua ãlferna:tiva de paz,·de confiança e de 
solidariedade. 
• Posto que estejamos habituados a este clima de farrii
liaridade em que convivem as nossas duas Pátrias·, nunca 
serã demais enaltecer, valorizar e solidificar-estes víncu
los que estabelecem como que um oáSis em meio à aridez 
dos sentimentos huma.nos que se estende por sobre as re
lações internacionais, que mal consegüetri preServar~se 
da sanha dos interesses desmedidos que desequilibram a 
economia inundiul, cavando "um abiSilJ.O cad;t_vez maÍ$ 
profundo entre nações ricas ·e nações pobres, estas últi
mas só ajudadas, no mais das vezes, na medida em que 
esta ajuda representa a conservação de mercado indis
pensável à continuidade do enriquecimento das primei--
ras. 

Brasil e Portugal poderiam ter conservado,. ao longo _ 
da História; todos os motivos, se não de ressentimento 
por um passado ainda não distante, ao menos para um 
cauteloso distanciamento ao que tange à posiÇão de am
bos os países no congresso das nações. No entanto, Bra
sil e Portugal souberam encontrar, desviando-se desse 
perigos-o- caminho de antagonismos passados, que outras 
naçõ·es cultivam com-·iinpei'ecível fidelidade, o acesso a 
uma via de superação de quaisquer mãgoas, para ()reen
contro de irmãos que sabein d.escobrir, por etilre os es
combros do tempo, os tesouros de sentimentos e de con
vicções que revelam os seüS traços Comuns e lhes f.o.r.p~
cem todos os motiVos para uma união cordial e duradou
ra. 

Este fato deve ser r;stadeado com 9 destaque que mere
ce, diante de um mundo afetado pelas divisões, p~là:s res
trições, pelas disc.riiriüiiiÇões de toda ordem. E mesmo 
entre aqueles países que se alinham em um mesmo bloco 
ou que estão ideologicamente comprometidos, pode-se 
afirmar sem medo de contestações que não se aponta ne
nhum exemplo de tão completa identificação cultural, de 
tão. profunda interpenetraçãQ afetiva, quanto Brasil e 
Portugal. Com efeito, entre as- antigas metrópoles e suas 
ex-colônias quase sempre persistem, mesmo entre as ge
rações contemporâneas e talvez s.obretudo ent_re estas, 
traços de animosidªde recíproca, despertada conforme o 
caso ou pela agressividade da independência conquista
da ou pelos excessos do. nacionalismo recém-chegado. 
Por outro lado a aparente identificação ideológica que se
ostenta, no eixo Este, entre a matriz e os~ s-atélites, coli
mando interesses reciprocas e proclamação de indes
trutível amizade, não ultrapassa o nível do processo polí
tico, atingindo no fuáxiriio a União entre gOverno egO
verno, jamais entre· povo e povo.-

Portugal e Brasil são, entretanto, o exemplo de mãos 
que se estendem por sobre abismos. O priirieirõ ?epi'eSen::.. ·
ta o espírito e a tradição da secular Europa, centro de um 
mundo que está, se não desaparecendo, ao menos se di
luindo em meio a uma civilização multifária e heterogê
nea que se acrescenta_c;: se enriquece çO:l!I."Q advento de 
numerosas nações novas, que estão abrindo caminho 
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para uma auto-afirmação nem sempre isenta de sangue. 
_ AJ~I).ropa, que já rião pode mais apresentar como privi
légio o fato de ser a herdeira direta·do Império Romano, 
porque a humanidade de nossos dias está veu.do surgi
rem outros Impérios, tão- ou mais expansionistas e domi
nadQres do que aquele, e fundados estes na força da ide

'ia, da tecnologia e dç dinheiro. 
E do outro ladQ. n,ÇJ meio de _uqt oceano que é o sírilbo~. 

lo das distâncias que sepafam os blocos das nações,. o 
Brasil, País do Terceiro Mundo, repres~ntante autêntico 
de um continente emergente, c.oração .destª América La
tina fragmentada em numerosas nações que vivem em es
tado de perplexidade política e famintas de desenvolvi
mento, quase todas entretant_o_de:sligadas de suas antigas 
metrópole::;, com as quais guardam apenas o traço da 
língua comum e de uma convivência amigável e respeito
sa que não progride até a identificaçào da fraternida_de. 

E não obstante essas inegáveis diferenciações e o lastro 
desproporcional de passado que cada um carrega atrãs 
de .si, Portugal e Brasil são duas Pátria~ irmãs, esqueci
das daquilO que a sua história ""coiri-um pOderia fiXar 
como ponto de separação e lembradas apenas daquilo 
que essa mesma história semeou' no jardim da arilii:ade, 
da compreensão, da aliança. É realmente admirável esse 
eX~mplo de visão a8:uda e esclareCida dos d-estillos das 
nações dentro da História, oferecido por estes dois gran
des povos,_ ambos fiéis à süa ma1s legitima fradição do 
passado, nenhuma disposta a abdicar cie sua· fisionomia 
própria e do papel que lhe cabe na elaboração .do futuro, 
ambas porém imbuídas do espírito de conciliação e de. 
pacificaçã"ó, herdeiras diretas de um legado cristão e 
evangélico, que não ê apenas superficial mas radica- nO 
mais fundo coração de nossa gente, e por todas essas ra
zões ambas se abraçam_ fraternalmente, emergindo de 
uma era colonialista que não as desfigufou como_rez a 
outras nações, antes as aproximou, porgue as intimizou, 
fazendo com que se conhecessem frente a frente.-se inter
penetrassem numa história paradoxal de uma indepen
dência feita, na colônia, pelo herdeiro do trono da me
tr§pole, e em que aparece uma nacionalidade nascente 
plasmada por um Imperador português muito mais bra
sileiro do que muitos brasileiros e num País que não re
pudia mas antes Se orgulhace de ter nascido português. A 
amizade de nossos doi$ pafses, meus senhores, é, por cer
to, um milagre de De-us no coração da História! 

Para termos, entretanto, uma visão mais completa 
_desse milagre, mister se faz que admitamOs. uma prelnis~ 
sã. básica: Portugal e Brasll não são propriamente duas 
_naçõ_es que se separam uma da outra,"lnercê de circuns
tâncias históricas, políticas e sociais. São antes duas 

- Dações das quais uma se prolonga na outra e nela vive; 
através de uma presença transfigurada e perinanente. 

Houve já, na_história _do Ocide~te, um fenôm.eno simi
lar com o ~ual, guardadas as desproporções e as dife
renças, podemos aproximar a singularidade da amizade 
luso-brasileira. Trata-se do fenômeno da romanização, 
através_do qual Roma praticou não apenas um expansio
nismo puramente colonialista, mas sobretudo exerceu 
uma irresistivel fascinação cuJtural sobre os povos con
quistados, os quais, em sua grande maioria, assimilaram 
em profundidade os hábitos, as preferências, o pensa
mento e a mentalidade romanos, de tal modo que Se or
gulhavam em ser cidadãos de Roma. Grandes nomes de 

__ fLiósofos e letrados da Península Ibérica ou do norte da 
_África figurarri, sem qUalquer restrição, na história da 
cultura romana, _ilustrando-a com suas obras escritas 
num latim que não deixa transparecer nenhuma impure
za. E as assim chamadas línguas românicas, formadas 
desse curioso e penetrante amálgama de substratos re
gionais_c.9n1 o superestratÕ românico, não se constituem; 
segundo o abalizado parecer dos especialistas, em outras 
línguas, e sim apenas em variações da mesma lingua do 
Lãcio, de tal forma que podemos afirmar, com absoluta 
segurança, que os povos neolatinos continuam falando o 
próprio latim, simplesmente alterado e diversificado, em 
função de fatores múltiplos e exteriores que agem inelu
tavelmente ao longo da História. 
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É_cer.to que, no processo de desdobramento de Portu
gal na substancia mesma de nossa nacionalidade1 vamos 
encontrar diferenças notâveis que o distanciam da roma
nitaç3.o. No ent~ntp, assim como __ Roma se prolonga nas 
nacionalidades neolatinas, assi.tn também Portugal per
ffianece vivo IJ..a Histôria brasileira. No que respeita ao 
império RÕ-mano, as nações" neOlatinas representam uma 
forma- nova de vida qe uma cultura qUe deixou de existir 
~que, as~im foi substitufd~ no cenário mundial por essa 
presença transmutada das culturas emergentes. Em nos
so .caso,, o Brasil fgi 3. semente que Portugal lançou na 
eiia da História e que, brotada em flor e fruto, não Preci
sou substituir a sua matriz mas ao crescer, pôde convi
ver, com ela, lado a lado, nessa fraternidade que as
sombra o nosso mundo descrente de milagres. E a seiva 
que nutriu essa prOcriação singular, o leite que a cultura 
brasileira SJ.Igou dos seios lusos, foi justamente a língua 
portugUesa, assegUradora- de nossa espantosa unidade 
territorial e veiculadora do sangue gerador de nossa na
cionalídade. Essa língua, que é também ela o próprio la
tim nlodifiCãdo nas· suay'idades melódicas do galaico
português, constitui, no dizer imoftal do -pOeta; "a últi
ma flor do Lácio, inculta e bela", que é, .. a um tempo, 
esplendor. e sepultura''. Sepultura de uma época que pãS--
sOU~ de urri Ciclo-histórico.que foi encerrado, se"m desme· 
recimento para ambas as Pátrias, sepultura dos distan
ciamentos, das mágoas, das lutas polítícas pela liber
tação. E esplenciof desse extraordinário florescimento de 
uma cultura, ao mesmo tempo filha e irmã de Portugal, 
.aberta à miscigeriação de outras raças e de outros adita-

- mentes, mas guardando com intocável fidelidade os 
- traÇos dessa lusitanização de noss-o aparato cultural e ét-
. nico. 

Se é índiscutí\-'el a existência de ostensivas diferenças 
entre o processo· de romanização e o de lusitanização, 
pois os tempos em que se desenvolveram são diversos 
coriió.diversos são OS fatores que os condicioll.aram, di-

- Versos os objetivos politicas, diversos os contextos so
ciais, - não se pode negar, entretanto, que em ambos 
vamos encontrar similitudes que os aproximam na gran
deza da obra realizada e na perpetuidade de seus resulta
dos. 

Portugal, esse "jardiril da Europa à beira-mar p!arita· 
do", sente-se, pela sua própria configuração geopolitica. 
vocacionado para a irresístível tentação dos largos ocea
nos. E quando, no inicio .dos tempos modernos, a in
venção da bússola e a tecnologia náutica tornaram poSsf
vel a realização do sonho fantãstico .dos descobrimentos, 

-fui a Portugal que coube, de maneira singular, a missão 
de comandar essa aventura da Humanidade que iria, 
muO porte"iitoso ímpeto de conquiSta de espaços novos, 
só comprarâvel à conteporânea conquista dos espaços 
c6srilicos, sair a-a ·estreiteza das pàredes européias, que a 
limitaVam não apenas em seus horizontes físicos, mas 
tanibém a restrinS:íam· em suas façanhas espirituais. Dír
se-ia que a própria visão do mundo estaya insulada 
numa única civil_ização, cercada de desconhecido por to
dos os lados. 

A tarefa assumida por esta pequena mas corajosa 
nação foi, paradoxalmente, alargar as fronteiras do 
mundo. Impulsionada pelo zelo da Fé do Império, pôs
se ~la a caminho em busca de almas cristãs para a Igreja, 
em çompensação das perdas sofridas mercê das dilace
raçõ_es re~ormist~s, e à cata de novos territórios para o 
Império, acuado à beira do oceano pela Crescente potên
cia de nações hostis e ameaçadoras. Conhecemos todos a 
vaStidão e a excelência da sag·a- doS grandes deScobrimen
tos, entretecida pelo idealismo heróico e espetacular do 
espírito lusitano e que representa, no alvorecer de uma 
nova etapa, não apenas o feito grandioso e irrepetível de 
desbravadores indômitos mas, acima de tudo, a revisão 
total dos alicerces em que assentava a cosmovisão medie~ 
vai, sacudida de alto a baixo por esse ímpeto renovador. 
O Homem medieval, ao dar os primeiros passos nos tem
pos modernos, sentiu-se como quem, há muito tempo na 
escurídão, sai de repente para a plena luz. Houve, no ini
cio, uma espécie de atordoamento e vertigem, e foi preci-
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so que se passa-sse algum tempo para que os olhos se ha
bituassem ao novo panorama, e o Homem moderno vol
tasse ao equilíbrio de: sua visão ~o mundo. 

O resultado dos descobrimentos não foi, apenas e sim
plesmente, a inauguração de uma fase colonialista, em 
nova versão, mas abriu a uma humanidade angustiada 
pelos problemas que se vinham avolumando no final da 
Idade Média o caminho de acess<! a novos esquemas 
científicos e culturais, induzil1do a uma reflexão mais 
aprofundada sobre o destino do Homem como habitante 
do planeta Terra. O_confronta·cam os povos silvícol~- ~ 
a convivência, embora muitas vezes ruinosa, com velhas 
e bezarras civilizações, deu ao descobridor o ensejo de 
repensar os parâmetros de sua mentaHdade européia e 
apesar dos resultados negativos de uma conquista arma
da e, por vezes, sangrenta, possibilitou o advento, no ou
tro lado do oceano, de uma civilização continental que 
só agora. desperta completamente para a_ su~ dimensão 
histórica e prepara-se, não sem perplexidades, para pesar 
decisivamente nos destinos do homem, quando este ul
trapassar o Hmiar do nOVo século -que está em fim de ges
tação. 

A peripécia lusitana dos anos quinhentos ~nccmtrou, 
em Camões, o- s_eu cantor imártal, que não apena~ exal
tou o gênio português e a magnitude de sua façanha,mas 
transferiu, para a própria genfi:ifidade dá Jfll8ui Portu
guesa. um destino civilizatório que ela iria~ cumprír in
cluindo nessa aventura cultural, como aliada inseparável 
da Mãe lusa, a Nação brasileira. E certamente quando, 
mais tarde, o Brasil puder assumir em plenitude o papel 
que lhe é devido na História, então já saído desta sinuosa 
caminhada em busca do desenvolvimento, hã de surgir 
por certo um ca'ntor deste novo descobrimento, já não 
mais de espaç-os físlcOs mas de espaços espirituais, não 
mais de mundos mas do próprio homem, e na voz desse 
cantor hão de soar os ecos da epopéia camoneana, fazen
do justiça ao desempenho lusitano na _elevação de nossa 
nacionalidade e de nossa vocação como povo. 

Na rota dessas estradas do futuro, não se hão de des
vincular os laços de integração recíproca entre Brasil e 
Portugal, que instituem, no presente, novas redes de irri
gação dessa amizade histórica~ iejllvenescida e tfa.TI.sfigu
rada para enfrentar os novos desafios de um destino co
mum que não se -detém no tempo mas atravessa os sécu
los exigindo, de ambas as Páti'iã:S irmãS~ ii OvoS esquemas 
de atuação conjup.t<i, num mundo que fapídaffiC:D.te se 
transforma. 

Hoje, à medida que Portugal perde os seus grandes 
domínios de ultramar, na África-Ciia -Ásia, dir:se-h que 
o seu espírito, antes pousado mas nãoaclimatado_ness~s 
regiões Iongínq uas, alçou_ vôo e veio aninhar-se no co
ração brasílida, no qual descobre mais e mais, com 
maior nitidez e cres"ceiite comoção, a imagem e a seme
lhança de sua fisiOnomia cultural, que perpetuam o am
biente de familiaridade e quase domesticidade dos dois 
grandes países, possibilitando a ampliação de sua amiza
de em acordos de ordem política, econômica, cultural, 
cientifica, e na ap-roximação dos-dois povos, habituados 
a se tratarem corno se fossem um só. 

ê notórío o iritereSse- qUC hoje o Brasil desperta no ou
tro lado do Atlântico, onde se dissemina, com eSpecial 
destaque, a nossa literatura, a nossa mósica, a nossa arte, 
o nosso cinema, a nossa televisão, e onde a nossa própria 
língua não constitui mais apertas a curiosidade de um 
avariante tropical, repleta de tropeços em desacor_do 
com o sabor classicista, mas-se descobre como um veio 
novo e renovado do velho filão português, que -se sente 
revitalizado com a colorida e cálida dialetação brasileira. 

Minhas senhoras e meus senhores, honra-me sobrema
neira ter o privilégio _desta saudação, po-rque pertenço a 
uma região que retém, talvez com maior viveza e ostensi-· 
vidade, os traços_ da passagem lusitana por aquelas pla
gas vastíssimas as quais apesar da agrestia e do emara
nhado de sua rede potamográfica e da põftentosa altiVeZ 
de suas florestas, não representaram obstáculo intrans
ponível ao afã cimilizador de seus primeiros de:sbravad_o
res. Fala através de mim a Amazônia, que abraÍlge, em 
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extensão, mais de metade do território nacional e que, 
talvez mais do que qualquer outra região do País, con
serva em suas veiãs culturais e étnicas, o p3.lpitante e 
sobran~ii-o -san-gu-e português. Com efeito, se em outras 
plagas brasileiras foi mais patente o caldeamento de 
raças, no norte ela se concetrou, em equilibrada dosa
gem~ na miscigenação do índio e do negro, sem quebran
tar, -Poréffi; a preponderância do luso. E talvez nenhuma 
outra região dO Pais tenha corporificado teste de maior 
evidência para o heroiSmo lusitano, hão só pela extensão 
territorial, esmagadora e desafiante, como pela contextu
ra climática e ecológica, inspiradora de qualificativos se
rtão exatos ao menos sintomáticos da imagem ãssustado
ra da Amazônia. A ela se chamou -de Inferno Verde; e a 
seu rio principal, o Amazonas, se chamou de Rio-Mar. 

Pois foi esta Amazônia, cujo trajeto inteiro, de um 
lado a outro do continente, ainda hoje, com os nieios 
moaernos de transporte, exige decisão e contumácia (sal
vo se percorrida via aérea), foi esta mesma Amazônia 
que foi palmilhada pelos portugueses, numa época em 
que expedições, como a de Pedro Teixeira, equiValfam 
quase-a lnti-si.Iiddio. 

Conquistadores e missionários, aqueles impelidos pelo 
zelo de con.servar o imenso território livre de ingerência 

. estrangeira e estes na piedosa missionagem do silvíCola 
hostil ou arredio, deixaram, nos recantos mais surpreen
dentes, quer dentro da floresta, quer à margem dos rios, 
os vistígios inapagâveis de uma página da História que 
marca a tamada de posse de um mundo recêm-saído das 
mãos criadoras de Deus_. As devoções de nosso povo e os 
norrles de nossas cidades guardam o sabor desses primei
ros passos e são como que marcos fincados no chão bru
to, num balisamento de vitórias eternas: Belém, Bra
gança, Santarém, Souzel, Óbidos, Alcobaça, Aveiro, Fa
ro, V isceu, ao lado da devoção a N assa Senhora de Na
zaré, que arregimenta, do interior da Amazônia e de to
dos os recantos da Pátria, uma verdadeira mult!d_ão de 

-romeiros que acompanhãm o maior prêstito religioso da 
=AmêriCa Latina - o Círio - tudo isso, ainda que o de
sejássemos, não permitiria que se apagasse de nos_sa me
mória nacional a presença Illiirca-Ute e imqrredoura da
queles que asseguraram, para o Brasil, o domlnío da 
maior floresta tropical do mundo e a reserva inesgotável 
de potencialidades de riquezas que permitem prever para 
a Amazônia um papel decisivo na histórfa- do futurO do
Homem. A Amazônia é uma dádiva dos portugueses à 
criatividade dos brasileiros. E tão grande ela é, que tería
mos de hesitar em decidir onde se acumula maior capaci
dad~ de realização: em seu descobrimento, que os portu

_gu_eses levaram a cabo, ou em seu desenvolvimento, que 
os brasileiros ainda enfrentam, como um desafio~ 

Brasil e Portugal caminham, portanto, de mãos dadas, 
seguros dessas grandiosas aven_turas do passado e con
fiantes em Qui, cada veZ mais, a união de seus caminhos 
os conduzirá a enfrentar o futuro com a mesmo ímpeto 
civilizador e missionário de_uma história comum. É claro 
que hoje os tempos são outros, e a humanidade inteira, 
depois de passar. no decorrer deste século, pela amarga 
esperiência de duas guerras mundiais, se vê compelida à 
beir_a de UJTI abismo am~drontador, cavado pelo avanço 
da tecnologia bélica e pela estagnação_do espírit~ conci
liador e pacífico, que deveria irmanar as nações_e que, no 
entanto, tão curtamente praticado ele é, não logra ame
nizar este clima de tensões internacionais que desequi
libram a própria economia mundial e que levam a nossa 

-Civilização, ferida pela crise energética, a temer um co
lapso total. 
- Podemos facilmente descobrir que, dentro desta 

sombria perspectiva, neste ocaso de século que traz o sa
bor do ocaso de uma era, Portugal e BrasU tem muito o 
que dize_r aos homens. Não se trata apenas, por conse
guinte, de uma aliança para a preservação recíproca, mas 
de uma quase confraria e serenidade, oriunda de uma é
poca p"tõfUndamente impregnada .de esp[rito cristão, que 
ãmbas as Pátria& conseguiram preservar, atravessando, 
neste século, as crises pQ_líticas mais violentas sem que se 

-lhes estremecesse a estrutura da nacionalidade e sem que 
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se abalasse a união de todos, portugueses e brasileiros, 
enftorná dos grand-es problemas que se põem diante de 
nós. Dois povos que são um só, no amor à paz, na hospi
talidade fidalga, na coragem desassombradora, no temor 
de Deus, na inspiração cristã de suas decisões mais 
sérias, no repúdio à violência, na condenação de quais
quer propósitOS- de denominação sobre outros povos, na 
incompatibilióade com quaisquer ideologias extremiptas 
e negativas, e sobretudo na esperança de que o mundo de 
amanhã será melhor, com o esforço de nosso trabalho e 
com o preço de nosso sacrifício, 

Na extraordinária peça de oratória sacra que foi o ser
mão para as armas de Portugal, o imortal Padre Vieira 
exorta a Deus a que não_tire os portugueses destas terras. 
E e_?'clama: "Tirais o :Srasil aos portugueses , que assim 
~tas terfãs vãstíssimas, como as remotíssimas do Orien
te, as conquistaram à custa de tantas vidas, e tanto san
gue, m~s por dilatar o vosso nome e a vossa fé (que esse 
era o zelo daqueles Crístianíssimos Reis), que por ampli
ficar e estender seu império. Assim fostes servido que en· 
trássemos nestes novos mundos, tão honrada e tão glo
riosamente, e assim permitis que saiamo-s agora (quem 
tal imaginaria de vossa bondade), com tanta afronta e ig
nomínia. Se esta havia_ de ser a paga, e o fruto de nossos 
trabalhos, para que foi o trabalhar, para que foi o servir, 
para que foi o derramar tanto e tão ilustre sangue nestas 
Conquist_as? Pa_ra CUJe abrimos os mares nunca dantes 
navegados? Para que df:scobrimos as regiões e os climas 
não conhecidos? Para que contrastamos os ventos e as 
tempestades como arrojo que apertas há baixio no Ocea
no, que não esteja infamado com miserabilíssimos nau
frágios de portugueses? E depois de tantos perigos, de
pois de tantas desgraças, depois de tantas e tão lastimo
sas mortes, ou nas praias desertas sem sepultura, ou se
pultados nas entranhas dos alarves, das feras, dos peixes, 
que as terras que assim ganhamos, as hajamos de perder 
assim?" 

Sabemos hoje, Senhor Embaixador, Exma. Sr• Embai
xatriz, minhas senhoras e meus senhores, que Deus se 
deixou c:ornQver pela argumentação e pela eloqüência do 
memorável pregador, e não permitiu que as armas de 
Holanda-~ implantassem em solo brasileiro, alijando 
para longe os portugueses. 

Nesta hora_ de c;opfraternização, ouso repetir a oração 
do missionário, suplicando a Deus não permita jamais 
que nenhum episódio, nenhu_m equívoco, nenhuma des
ventura possa arraJ;Jcar, não apenas do solo pátrio, mas 
do coração desta Pátria, a imagem e 8 presença da alma 
de Portugal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item Z: 

Votação, em turno único, do requerimento nl' 
688, de 1983, dos Senadores Nelson Carneiro e 
Aloysio Chaves, solicitando, nos tennos do art. 371, 
alínea "c" do requerimento Interno, urgência para o 
Projeto de Lei do Senado n'> 23, de 1983, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
atualização e reajustamento contínuo do valor de 
selo 8 que se refere a Lei n~' 909, de 8 de. novembro 
de 1949, destinado a ob~er reçursos para a assistên
cia ã Prole dos hansenianos. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Or

dem do Dia da quarta sessão ordinária subséqiiente, nos 
termos regiment<ÜS. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmafa n~'-23, de 1981, (n~' 1.041/79, na casa de ori
gem), que dá nova redação ao§ 211, do art. 43·, da Lei 
ns> 5.108. de 21 de setembro de 1966- Códígo Na
cional de Trânsito, tendo 
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PARECERES sob n•s 798 e 799, de 1981, das 
Cornis~õcs; 

- de Constit11ição e Ju.stiça, pela constitucionali
dade, jurídicidade e, quanto ao mérito, favprâye_l, 
com voto vencido dos Scnadqres José Fragelli, M u
rilo Badaró, Nelson Carneiro e Trancredo Neves; e 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas, contrãrio. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 

Em votação. 
Os SrS. S!;n_adçnes que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa,) 
Rejeitado 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicãção 

à Câmara dos Deputados. 

~ o_ seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 23, de 1981 
(N~' 1.041/79, na Casa de origem) 

Dá nova redação ã.o § 29 do art. 43 da Lei n9 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de 
Trânsito. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 0§29doart. 43 da Lei n9 5.108, de21 desJE
tembro de 1966, que instituiu o Código· Nacional de 
Trânsito, passa a vigorar com -a seguinte redação: 

"Art. 43. --- . ~ .. ~ ~ ~ •••.. _ . .,.~ ..•...•..• -. ~- ~ 

§ 29 O tra-nSpOrte de passageiros somente pOde

rã ser feíto em Briibus e similares, sendo vedada, 
para esse fim~-a utilização de veículos de transporte 
de carga, ainda que adaptados, sujeitando-se os in~ 
fratores às penalidades previstas nos arts. 96 e 99 
desta lei." 

Art. 29 Outros-aspecrosindispensáveis à ·execução 
da presente lei serão disCiplinados por regulamento bai
xado pelo Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional 
de Trânsito, no praia de 90 (noventa) dias de SU<! publi
cação. 

Art. 3'>' Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4'>' Revogam-se as disposições em coitü'ário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 4: 

Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei da 
Câmara rt"' 75, de 1982 (n'>' 5.845/82, mi-Cã.Sa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza oJnstituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INCRA, a vender, 
em concorrência, o imóVel urbanQ que menciona, de 
sua propriedade, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 337 e 
338, de 1983, das Comissões: 

-de Assuntos Regionais; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa,.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~ 

rada. 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que _o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ·sanção. 

DIÃRIODOCONGRESSO NACIONAL (SeçãQU) 

~ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 75, DE 1982 
(N'>' 5.846/82, na Casa de origem) 

De iniciativa do senhor Presidente da República 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, a vender, em concor
rência, o imóvel urbano que menciona, de sua proprie-
dade. 

O CongresSo Nacional decreta: 

Art. 1"' Fica o Intituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA,- aUtorizado a vender, em 
concorrência, o seguinte imóvel urbano, de sua proprie
dade, com a área de 800m2 (oitocentos metros quadra
dos}, constituída pela data n'il 3 (três), da quadra 14 (qua
torze), situa!fa na Cidade e Município de Sertaneja, Esta
do do Paran_á, ç_om as seguintes divisas e confront_ações: 
frente, para a Avenida Presidente Vargas, na_exten~ão de 
20m (vinte metros); fundos, em iguãl extenSão, com as 
datas n'>'s 6 (seis) e 26 (vinte e seis); de um lado, na exten
são de 40m (quarenta metros), com a data n9 2 (dois); e 
do outro lado, em igual extensão_, com a data n'>' 4 (qua
tro), ârea essa matriculada em 23 de agosto de 1978, no 
Registro de Imóveis da Comarca de Cornélia Procópío, 
no mesmo Estado, no Livro 2-J, a fls. 152, sob o n'>' 1.952. 

Art. 2'>' Esta lei entra em vigor na data de sua pubti-
cação. 

ArL 3'>' Revogam-se as disposições em contrãrío. _ 

_O SR. PRESIDEN.TE (Moacyr :Qatla) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cârrtãta_ n"' 92, de 1982 (n"' 5.847/82, na casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
p~blica, que autoriza o It)~qtuto ~ acional de Colo
nização e Reforma A8rãriã .=.. INCRA, a dOar o 
imóvel que menciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sobn•s 341 e 
342, de 1983, das Comissões: 
- -de Assuntos Regionais; e 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em turno único. (PaUsa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em- votação_..__ __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

c como se .encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria_ vai à sanção. 

f: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N'>' 92, DE 1982 

(N'>' 5.847/82, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

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

O Congresso nacional decreta: 

Art. 1'>' __ Fiça o Instituto N_acional de Colonização e 
Reforma Agrária- INCRA, autorizado a doar, ao Es~ 
tado de Pernambuco, o imóvel de sua propriedade deno
minado Museu Massangana, a ârea de lOha (dez hecta
res) e as seguintes benfeitorias: uma casa de alvenaria, 
com âreã de 569,07m2 (cillfrihenros--e-sesseõta e nõVe me
tros e sete decímetros quadrados); uma capela de alvena
ria corii área de 152,29m2 (cento e cinqüer:tta e dois ine-

- tros e vinte e nove decímetros quadrados) e uma senzala 
cie alvenafia, -cOm ãrea de 436,66m 2 ( quatroce·n(Os e· trin
ta e seis metros e sessenta e seis decímetros quadrados), 

-'_todOs localizados no ai:tfigo" Engenho Massangana, 
--· aiuaiDJ-ente deríOminado Parque Nacíon~l da AboHÇão, 
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no Município do C~bo, _Estado de Pernambuco, cuja 
_área tem o seguinte ·perímetro: partindo-se do ponto l,
que fica à margem esquerda da entrada para a sede do 
antigo Engenho Massangana e junto da fãiXa de domínio 
da Rodovia PE~60 ·e por esta faixa seguindo com azimute 
magnético de 358°' distante l92,40m (cel!-to e noventa e 
dois metfo"S e quarenta centímetros), encontra-se o ponto 
4, também na faixa de domínio; daí, com azimute mag
nético de 94° 00', dist~te 485m (quatrocentos e oitenta e 
cinco metros), em linha reta, encontra~se o ponto 3, no 
linlite- enrre a Fa~xa de Expressão e o Projeto Tiriri; daí, 
co"m azimute magnético de 181° 00', distante 220m (du
zentOS e vinte metrOs}, fazendo uma ligeira curvã., para a 
direita, pelo limite acima-citado, encontra-se o ponto 2, 
na mesma linha limite; daí, com azimute magnético de 
2'76° 00', distante 485m- (quatfocentods e oitenta e cinco -
metros), em linha reta, encontra-se o ponto t, fechando 
o períffietró da ãrea descrita. 

Parágrafo único. O imõvel a que se refere este artigo 
estã registrado, em nome do Instituto nacional de Col_p
nização e Reforma Agrária - INCRA, no Registro de 
Imóveis da Comarca do Cabo, no Livro 2-G~ Jls. 136, 
sob o_n9 R-1-1936. 

Art. 2'>' O"ímóvel doado destina-se a integrar o patri
mônio do Museu Massangana, localizado no Parque 
Naciorial de Ab_olição, para a preservação da memória 
cultural do Estado de Pernambuco. 

Art. 3'>' O imóvel doado, _com suas benfeitorias e 
acessórios, reverterá~ de pleno direito, ao patrimônio do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, se, ao mesmo, a qualquer tempo, vier a ser 
dada destinação diversa da prevista nesta lei. 

Art. 4'>' A doação de que trata esta lei serâ efetivada 
mediante termo lavrado em livro próprio do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6'>' Re.;Õgam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) .,..-Item 6: 

DiScussão, em turno único, dei Projeto de Reso
lução n9 3, de 1979 (apresentado pela Comissão de 
Ecoriórnia cómo conclusão de ser Parecer n' 3, de 
1979), que autoriiâ a Prefe"it1,ua Municipal de Porto 

-Alegre {RS) a realizar operação de crédito no valor 
de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de CJ;U

zeiros), tendo 
PARECER, sob n"' 4, de 1979, da Comissã_o 
-de Constituição e Justiça (após diligência junto 

ao Banco Central do Brasil), pela constitucionalida~ 
de e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
NenhUm oos-s-rs. -s-enadores solicitando a palavra, 

declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 3, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
(RS) a realizar operação de crédito no lalor de Cr$ 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros). 

_.O Senado Federal resolve: 

Art. I 9 ~ a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a elevar, tem
poraiianiente, os pãrâmetroS fixados pelos itens II e III 
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do art. 2~> da Resolução n'i' 62, de 1975, do Senado Fede
ral, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, 
no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de 
cruzeiros), com a Caixa Econômica Federal, destinacla ª 
financiar a construção de um prédio para instalação do 
Poder Legi~lativo daquela Municipalidade. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. ·· -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -~Item 7: 

Discussão, em t_urno úniCo, do Projeta de Reso
lução, n~' 161, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Legislação Social como conclusão de seu P~fecer 
nl' 993, de 1981- com voto vencido, em separado, 
do Senador Franco Montara, e voto vencido do Se
nador Humberto Lucena), que autoriza o_ Poder 
Executivo a alienar à Empfesa- AS:ropecUária InduS
trial e Colonizadora do Rio Candeias Ltda~-3.-áfei 
de 33.000 hectares; no Territ6fi0 dé ·Rondô.riià~ Pirã 
a implantação de projeto de bovinocultura, tendo 

PARECERES, sob nços 994 e.995, de 198I, das 
Comissões: 

-de COnstituiÇão e Justiça, pela Constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido 
do Senador Leite Chaves. 

SObre a mesa, requerimento que ·será lido pelo Sr. 19-

Secretário. -

{!. lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 689, DE 1983 

Nos termos do art. 110, alínea "c", do Regimento In
terno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de 
Resolução nço 161, de I 981, a fim de ser feita na sessão do 
próximo dia l5. 

Sala das Sessões, 9 de juilho de 1983. - Affonso Ca
margo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- De acordo 
com a deliberação do Plenário, a matêria sai da Ordem 
do Dia para a ela retornar no próx-imO dia IS: -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está esgota
da a matêfia COnstante da- Ofdem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobr-e Senador Dinarte Mariz, 
por cessão do nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, minha presença, nesta tribuna, 
repetindo quase que diariamente o mesíno téffia, -o 
problema do Nordeste, para muitos jâ deve parecer en
fandonho, mas é o cumprimento-do meu dever. Se eu me 
recusasse ou me omitisse, nesta hora grave para o Nor
deste, notadamente para o meu Estado, na defesa dos in
teresses do povo pobre e sofrid\1 ~~ nlinha região, eu es
taria traindo o mandato qt.ie.há tantos a~os exerço, pelo 
voto de meus conterrâneos. 

Recebi, Sr. Presidente, hoje, de dois conterrâneos 
meus, agricultores, avisos de protesto, do Banco do Bra-
sil, de créditos agropecuári-os. No ano passado, numa 
luta tenaz, consegui que o Banco Central adiasse todos 
os vencimentos de créditos originãrios do sCtor agrope
cuário para este ano, E este ano já o Go_verno tambêm 
providenciou que os créditos em atraso fossem adiados e 
estamos no quinto ano da seca. 

DIÃil.IO DQ CONG~ESSO NACIONAL (Seção II) 

Sr. Presidente, passo a ler o _documento que recebi ho-
je; 

BANCO DO ªR:/\SIL S.A.-
,\u_c:usto Sevorr<I{Rrtl 

Rer. SErOI'/REall:-

Ill:lo, Sr, 

Vioonto ~ l'D!.>.l.l. v~ lfoto 

l"aJJendn )iomt<o J.l6J;%'• 

J.tratt.:JrO~(ru<), 

UROt;NTE 

I 
OPEJl.ACo:h;$_EM; /oTRASO 

E'.C-82/0CJ5JO.-f. - V•noilu&tol )0,12.82- Valor• crS 192,000,00, 

EFX--78/01312-9- vonclll.o~nto• E::l:~o c.-s m.ooo,oo. 

I 
I 

Tendo Clll Ybta a td til d• atnçlo ao• DOliiiDII cb11aados o 

:sou dellialo!lnen pela I!Qluçlo do aeaunto. id"orauos-lhe qlle, !UI 

falte d• pronto pas;aa•nto, •stareao11 4hpoll'tOa a inlah.r a co ... 

brcnça judi-Cial dO aeua d6blto•. aonoaldoa do •ulta o haaorl

rlgll adfCICIIt1C1011· 

SAUDAÇÕES 
ASJL S.A, - AUGUSTO SgvERO(RN) 
or de 0110r.1~ • RECRE 

Significa dizer, Sr. Presidente e Srs. Selladores que está 
executado o fazendeiro que não pode pagar, depois de 
cinco anos de seca, com o seu dêbito acrescido de quase 
100%. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não há mais ne
nhuma dúvida de que precisamos no Nordeste fazer uma 
frente para que se salve alguma coisa do incêndio que es
tá ocorrendo durante cinco· anos de seca, ameaçando 
nossa região, principalmente o meu Estado, de ver gente 
morrei' de inanição. 

Não era possível, Sr, Presidente e Srs. Senadores, me 
omitir-e continuarei desta tribuna fazendo um apelo às 
autoridades e convocando os nordestinos que receberam 
votos dos_ seus conterrâneos para representá-los nesta 
Casa, que numa_hpra agu~a como esta não se deve discu
tir outro assuntO a não ser o assu~to que está matando 
os nordestinos, aguardando providências prometidas 
que vão tardando à proporção que o ânimo, e por que 
não dizer, até a maneira de agir do homem do campo es
tá cada dia mais enfraquecida. 

O Sr. Aderbal Jure-ma - Permite V. &' um aparte'? 

O SR. D~NART~ MARIZ - Com muito prazer. 

O Sr. Aderbal Jurema - Senador Dinarte Mariz, V. 
Ex•, pelo seu passado de lutas, pelo seu presente fiscali
zante nesta Casa,_ está falando não apenas em nome da 
sua Bancada do Rio Grande ~o Norte, V. Ex' faia em 
nome de todo o Nordeste sofrido, desde a Bahia ao Ma
ranhão. Sabe V. Ex~ que estamos com quatro anos e 
melo-, quaSe cinco anos de seca e íilfelizmente esta seca 
do_N_ordeste.não tem tido, ultimamente, o atendimento 
humano de que necessitamos. Sabemos qoe hã muitas di
ficuldades, .sabemos que há muitos entraves, mas não 
desconhecemos a sensibilidade do Senhor Presidente da 
República João Baptista Figueiredo para este problema. 
t porque; sem dúvida, numa hora em que todo o Pais 
atravessa uma das maiores crises de sua história, essa 
conjuntura como que encurta os braços do Senhor Presi· 
dente, que, por mais que Sua Excelência faça força para 
-que eles se alonguem, pela frente temos a crise do pe
tróleo, temos a crise do dólar, temos a crise que vem-se 
abatendo sobre as nações em desenvolvimento, sobretu-
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do a crise do desemprego. Por isso ê que V. Ex•, corajo
samente, diz que é preciso modificar os quantitativos dC 
atendimento ao homem do Nordeste, porque todos nós 
sabemos que o homem do Nordeste, mesmo que quisesse 
plantar não tem onde, uma vez que as chuvas não chega
ram. Por isto, nobre Senador Dinarte Mariz, compreen~ 
dendo a a_ngústia do Presidente João Figueiredo, nós, 
dãqui, fazemos novo apelo pela sua voz autorizada, pela 
sua voz de cacique da política brasileira, para que Sua 
Excelência possa ouvir o clamor nordestino, como já tem 
ouvido em outras oportunidades. 

O SR. DINARTE MARIZ - Agradeço o aparte do 
meu nobre colega, o Senador Aderbai Jurema, um ho
mem do Nordeste, um pernambucano que ê testemunha 
do quanto o Nordeste está sofrendo nesta hora. Mas, 
devo dizer ao nobre colega que nós não podemos mais 
esperar por promessas ou por acenos. As medidas terão 
que ser imediatas. Nós não discutimos o que será ou o 
que virá amanhã dessa nova orientação econômica que 
está sendo anunciada. O que nós queremos é que a ação 
seja imediata para evitar que conterrâneos nossos- e já 
disse várias Vezes - não morram de fome e inanição. 
ESse ê -o problema. Fui convocado, há poucos dias, para 
tomar parte numa Comissão que estuda problemas do 
Nordeste e, nessa Comissão, propus que., primeiro, nós 
tomássemos conhecimento da situação atual, para então 
pensarmos na situação futura. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• permite, nobre Sena
dor'? 

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

_Q_ Sr. Alberto Silva- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ- Eu vou dar aparte a to
dos os meus colegas, a começar pelo meu nobre colega 
pelo Pará. Senador Gabriel Hermes. Com muito prazer 
Senador, eu lhe concedo o aparte. 

O Sr. Gabriel Hermes- Prezado Senador, V. Ex• é o 
que nós podemos dizer, um homem que ama e defende a 
teri-a em que nasceu e toda a região do Nordeste. E V. 
Ex:t com isso honra esta Casa e honra o nosso Pats. To~ 
dos nós brasileiros temos que ter a consciência que deve
mos muito ao Nordeste. Nós, da Amazônia, somos uma 
terra cuja população descende em 50% de nordestinos. 
Do nordestino sofrido, do nordestino expuls_o das suas 
terras pelas secas consecutivas que já vêm há mais de 
dois séculos sacrificando esta região que tanto tem dado 
pelo Brasil. Eu me congratulo com V. Ex• e fico feliz de 
ter dado a oportunidade de que V. Ex~ viesse ocupar a 
tribuna para defender a sua região, e devo dizer a V. Ex• 
que admiro o nordestino. Ainda ontem, quando tinha~ 
mos um encontro com os Ministros da área económica, 
ilós--da Liderança da nossa Casa, tivemos oportunidade 
de levantar o problema e ver ao mesmo tempo como os 
nordestinos se atiraram valentemente, corajosamente, 
para advertir gue era preciso um carinho maior com esta 
região tão populosa, tão sofrida, que tanto tem ajudado 
o Brasil. E disse, pela manhã ao receber um tel~fonema 
do Ministro Delfim Netto que se referia ao nosso apelo, 
p;:tra que olhasse o Nordeste, e eu acrescentei, para que 
olhasse o Nordeste e a Amazônia, que é um pedaço de 
continuidade do Nordeste, que para ali foge o nordesti
no sofrido. Ali o Nordeste criou um pedaço grande do 
Brasil que precisava de posse, foi o pé, o sofrimento do 
nordestino que fez a posse do Brasil daquela região. E eu 
disse esta manhã ao Ministro, quando o ouvia: .. Minis
tro, dar ao Nordeste e a este pedaço grande e rico que o 
nordestino ajudou o Brasil a segurar, que é o Norte que 
vai do Pará até o Acre, é um dever, é uma obrigação, e 
não é urria obrigação para amanhã, Ministro, é agora 
que é a hora''. E é o que V. Ex• está pedindo, Eu me con
gratulo meu caro colega. Lute, defenda a sua região. V. 
Ex• não estã apenas _cumprindo o seu deYer, V. Ex• está 
fazendo mais, V. Ex~ está defendendo o homem do Bra
sil, o homem valente, o braço que dominou a Amazônia, 
que deu o braço às indústrias da Grande São Paulo, que 
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deu finalmente força para todo este Brasil ser o tamanho 
que já é. 

0 SR. D~NARTE MARIZ --Agradeço o aparte de V. 
Ex• 

Sou duplamente grato: por ter recebido a atenção de 
ceder-me seu tempo nessa tribuna e pela honra que me 
dá do seu aparte. _ 

Agora eu quero ouvir o nobre colega pelo Mato Gros
so, o nosso Seõ-ad_or José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- Meu querido e velho chefe, Se
nador Dinarte Mariz, não é preciso que sejamos domes
mo Partido para que reconheçamos num político do va
lor, das tradições, da valentia pessoal e nas atitudes poli
ticas de V. Ex• um chefe, para mim permanente, chefe 
sob vários aspectos. A manifestação de V. Ex• hoje é 
mais um ato desses_ que com certeza lhe deram _a ~~de:K 

rança política de seu Estado, um ato de firmeza. Mas, 
permitaKme V. Ex•, e petrnitamKme os demais colegas, faK 
zer um pequeno reparo. Acho que não basta ficarmos no 
terreno dos apelos. Acho que vou providenciar um le-
vantamento estatistk:o dos apelos feitos pelo Senado, 
pelo Congresso ao Poder Ex.ecu,tivo, e vamos ver que es
ses apelos, estatisticamente cons_tnddos, formarão com 
certeza uma alta montanha de apelos, sem nenhum resuiK 
tado. Ao meu ver, temos que passar dos apelos às atitu- -
des positivas, e nenhuma Bancada, como a do Norte e do 
Nordeste estaria hoje em condições, sobretUdo no Senã.
do, de tomar uma atitude positiva para que os seu~ ape
los se transfor_mem em a tos através das medidas, do Po
der Executivo. Atas que realmente levem o Poder ExCcu
tivo a atender essas solicitações. Que a Bancada_dp Nor
te e do N ardeste, acima de partidos políticos, embora 
quase toda ela seja hoje do PDS, faça com que os apelos 
se transformem- repito --em a tos executivos. V. Ex•s 
poderão alegar, sobretudo um homem de tradição de fi
delidade como V. Ex•, a fidelidade ao Partido, a fidelida
de ao Governo que sustenta. 

O SR. D_~NARTE MARIZ - Sobretudo aps _meus 
princípios. 

O Sr. José Fragelll- Mas V. Ex• há de verificar qUe: a 
fidelidade deve ter duas dimensões, mesmo no terreno 
dos prinCípios. Os apelos não atendidos - e agora V. 
Ex'- está exigi rido rtfedidas imediatas, como aca.bou .de dl
zer- esses apelos não atendidos, de certo modo, ferem 
os seus princ(piOS de sOlidariedade para com o povo da 
sua terra. Se V. Ex• toma.s_s~ yma atitude mais positrva, 
diria que esses princípios estariam ferin.do os seus de fi
delidade ao Governo. Então, há um dilema aí. Fidelida~ 
de maior a quem: ao póvo da terra ou ao Governo que 
não o atende? Eu penso - quem sou eu, para fazer se· 
quer uma observação, quanto mais dar uma diretriz ao 
Senador Dinarte Mariz e a esta ilustrada e grande Ban~ 
cada do N arte e Ngrde_ste - penso que se ficar essa nu~ 
merosa, valente e -inteligente Bancada do Nordeste s6 
nos apelos, nenhuma medida será tomada, Aliás~ -m-una 
cõisa aQui, hoje, deveria passar do terreno das cogitações 
e dos propósitos para-o-ferreno práticóodas atitudes. As
sim, acho que V, Ex', com a autoridade maior que V. Ex• 
tem na Casa, j)elo seu passado_ e_ peta pessoa que ê V. Ex• 
devia liderar um movimento "de atitudes positiva·s e'!Ti fa~
vor de tudo aquilo que o Nordeste quer e pede, e não fi~ 
car naquela atitUde a meu ver não ·construtiva e passiva 
dos Governadores do N ardeste, de ficàrem em Silêncio. 

O SR. DINARTE MARIZ - Agradeço o aparte do 
meu velho ·e querido amigo, representante do Mato 
Grosso. Devo dizer que as nossas reclamações não têm 
ficado só nos apelos. Temos sido atendidos. Hã quatro 
anos que o Governo vem atendendo os nossos apelos. 

O ano passado mesmo foi um ano triste, de conse
qUências desastrosas na economia do meu Es~ado, e por 
trabalho, por apelos, o Governo veio ao encontro do que 
reclamãvamos, e tivemos o adiamento da dívidas das 
agricultores e pecuarístas daquela região. 

Este ano que ê um ano crftico, que ê o Pior dos quatro 
anos já vividos_, e e~st:: pedaço que ·estan{os vi_ven_dQ ç_ 9 

pior, pois falta água até para a pessoa humana, atê nas 
cidades, onde temos carros-pipas fornecendo ágUas àS ci~ 
dades. Parece atê uma coisa inexplicável, mas ê verdade. 
A falta de água é geral. 

O-que faço aqui é advertir, mais os meus companhei~ 
ros de Partido, às Lideranças desta Casa, ao meu nobre e 

_ querido Presidente da Comissão da qual faço parte e da 
qual me desligarei se ela não se efetivar, porque não sei 
realmente servir em setor nenhum onde não me sintã útil 
e capaz de colaborar para alguma solução. 

Então, meus caros Senadores, a situação do Rio Gran~ 
de do Norte é ím_inente. Precisamos que o Oovern.o adie 
todos os compromissos da área agropecuária, para que o 
povo possa sobreviver e possa ainda, num trabalho futu~ 
ro, fazer não a reconstrução de suas fortunas, porque lá 
não existem fortunas, mas manter o seu meio de vída. 

· Este foi o prtmeiro documento que H. Agora vou ler' o 
segundo. É o Oficial d~ J~stiça intimando o pecuarista, 
antes do vencimento. Chega a ser curioso: 

Gustavo Batista de Faria 
Oficial do Protesto dç Títulos 
3.,. Cartório_ Judiciárlo 
Fórum Municipal 
Caicó- RN 

Caicó - RN, 3 de junho de 1983 
IlmYSr. 
Josê Martins V eras 
Nesta 
Levo ao vosSo conhecimentO qúe-o BANCO DO 

BRASIL S/A,-agência de CãTCó -~RN, solicitou~ 
me protestar, por falta de pagaffiimto, a Cédula RuM 
ral Pignoratícia de sua emissão: 
- NYTítulo 

EPC-82/01332-3 
Vencimento 
1-6-83 
Valor-
540.000,00 
Pela presente, intimo-vos a vir pagar o referido 

titulo ou dar a razão porque não o faz, ficando desM 
de logo intimado do protesto, caso não resgate dito 
título no prazo legal e vencível no dia 8 (oito)_ do 
corrente mês. 

Saudações, - Gustavo Batista de Faria, Oficial. 

Estão protestando por antecipação. 

O Sr. _Hélio Gueiros- Preventivaffiente. 

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

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador_I)inar_te Mariz, 
faço minhas as palavras do nobre Senador José FrageHi, 
quando coloca V. Ex• numa liderança incontestável .• 

- cÕmo chefe político, como quem conhece' o Nordeste e 
tem-se_J?atido, nesta Casa, pa~a soluções para aquela so
frida árCa. Quero completar as -informações de V. Ex• di
zendo que do meu Estado, o Piauí, no sul, rece_bi ontem 
uma relação de 140 pequenos proprietários que apanha~ 
tafi1: .dit-a1C1ro para plantio, fla eX.pti:ctatiVã-de- chuva, e 
coino não houve chuva... -

O- SR. D~NARTE MARIZ - E devem ter pago o 
PROAGRO ... 

O Sr. Alberto Silva- Devem ter pago o PROAGRO. 
Acontece que a relação era do oficial de justiça proles~ 
tando, da mesma maneira como V. Ex• ~tã mostraqdó 
aí, todos esses empréstimos. Com juros e correçãO; um 
empréstimo de 400 mil cruzeiros, com esses anos de seca, 
já está em 1 milhão e meio de cruzeiros, cada um deles. 
Ora, nobre Senador Dinarte Mariz, além da seca, que 
nós estamos no pior ano, se a gente ainda coloca na casa 

-do pequeno proprietário, do homem que se aguenta lá 
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pelo Nordeste, mais um oficial de justiça ameaçando to~ 
maÍ" i:) resto das cS'Jsas que ele tem, aí o drama ainda ê 
rrl.aior. Eu quero felicitar V. Ex• por ter lido nesta Casa 
este apelo, e propor a V. Ex• que nós, da bancada do 
Nordeste, nos unamos, já que os governadores se junta~ 
ram lá para apresentar reiviildicações, e eu me coloco do 
lado de_V, Ex•, ainda que numa bancada de oposição, e 
quero crer que todos os meus companheiros também, 
para que providências urgentes sejam tomadas, no senti~ 
do de que os bancos parem de cobrar o Nordeste, porque 
o N ardeste paga quando chover. Quando chover, não 
tem um nordestino que não pague o banco. Agora, sem 
chuva, sem produção e com o fantasma da falta d'ãgua 
Qela rrente, ilingUerri pode pagiir nada, E tomar uma ter~ 
ra seca, para justificar empréstimo do banco, é uma cala~ 
midade, Senador. Estou com V. Ex• 1:. uma desu~anida~ 
de. Em todo o Estado está assim. Agora, eu proponho a 
V. Ex•, como merilbro da bancada do Governo, que se 
alguma providência for tomada, não seja como a que 
'tem sido feita até agora, nobre Senador. Por exemplo, no 
meu Estado, o Governador passado era quem tinha que 
dizer, através da sua Secretaria de Agricultura, qual era a 

_zona seca e qual era a que não era seca. Não era a SU
DEN_E e nem o órgão federal não, era a Secretaria. En
tão havia discriminação política, Senador Dinarte Ma
rii:-Cincó municípios do norte do Estado não eram con
siderados secos, porque havia um Prefeito do PMDB. 
Não pode ser assim. Desta vez, a seca está atingindo 
todo mundo, e discriminação não pode haver. Peço a V. 
Ex• que, quando dirigir o seu apelo ao Governo,- propo
nha que não haja discriminação poHtica numa terra seca 
como o Nordeste e ql!e os benefícios sejam para todos, 
porque todos são brasileiros. 

O SR. DINARTE MARIZ -- Muito obrigado a V. 
E:x•. que m~ honra, Coino nordestino que é, dando um 
depoimento também do seu Estado. Tenho a impressão 
de que V. Ex• não estava aqui, quando eu falei, e me refe
ri, exatamente, que a fome não tinha legenda. 

Então no meu Estado eu posso dar esse depoimento: 
jamais houve qualquer facciosismo na distribuição dos 
serviços. Nunca tivemos, fôssemos Governo, de partido 
A ou partido B. E eu, com um longo mandato, uma tan
ga representação nesta Casa, dada pelo povo do meu Es
tado, eu me consideraria traidor do meu mandato_ se não 
viesse aqui, todos os dias, se necessãrio, fazer um depoi- -
menta, fazer um apelo para que, realmente, se mande ve
rificãr se as_miiJhas palavras são exageradas, se elas não 

_ refl~tema verdade se ela nào têm aquele cunho que tOdo 
_n_Qrdestino tem: o amor por sua terra. 

Sr. Presidente, Srs. Senado;es, nio sei= se -exagero, 
quando defendo o meu Estado. Mas uma coisã rii.ii emo
ciona; ê quando ·aqui estou falando, é quando aqui eStou 
apelando, quando estou reivindicando, quando_ estou 
protestando, estou vendo aquela gente sofrida, que há 
cinqüerita anos· confia na minha liderança (Muito bem!). 
Então, este é o meu destino. Realmente, e Deus me criou 
para que_eu exercesse esse papel aos oitenta anos- noS 
umbmis dos meus oitenta anos- eu ainda me sinto re
novado toda vez que defendo os sagrados interesses da 
minha gente._( Muito bem!) 

O st. João Lobo- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. D~ARTE MARIZ - Com muito prazer. 

O Sr. João Lobo- Senador Dinarte Mariz, nós, nor~ 
destinos, temos orgulho em contar, nas nossas fileiras, 
com um guerreiro da marca de V. Ex•, da fibra de V. Ex• 
Mas, Senador, eu queria dar uma informação a V. Ex'-, 
dizer que entendo a preocupação de V. Ex.•, porque essas 
medidas tomadas de auxílio ao Nordeste, na maioria das 
vezes, ficam só nos gabinetes, nos papéis e nunca sào 
cufnpridas. Mas ontem, os Ministros Delfim Netto e 
Ga_lvêas discutiram, ÇQm as lideranças d9 PDS, as medi
das do pacote. E_ nós, nordestinos, tivemos ocasião de 
chamar a atenção, veementemente, de S. Ex•s, para o asK 
pecto da retirada dos subsídios da Agricultura, com o 
encarecimento dos juros da Agricultura para aquela re-
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gião. S. Ex• nos disse hoje, pela manhã, que o Presidente 
João Figtiein!âo, seriSibllizado peia-CX:posição que ele ha-
via feito, determinou que o Norte e o Nordeste conti
nuassem nos mesmos patamares de juros para o subsídio 
agrícola, enquanto persistisse esse estado de calamidade. 
Estou apreensivo, como V. Ex', porque tenho medo des
sas instruções nunca chegarem ao Nordeste. E também, 
nas instruções do Presidente Figueiredo, havia recomen
dação de se fazer um reescalonamento, composições, 
prorrogações desses prazos dos empréstimos concedidos 
dos débitos dos pequenos e médios agricultores do_Nor
deste. Quero dizer a V. EX•, talvez a explicação para esta 
atitude do Banco do Brasil, na região de V, Ext, seja por
que o Ministro anunciou, nesta reunião, que o Banco do 
Brasil ia ser transformado exclusivamente num banco 
comercial. Não vai mais ser executor de nenhuma políti
ca financeira do Governo. Então veja V, Ex•: uma estru
tura secular, como a do Banco do Brasil, um órgão orga
nizado, competente como é o Banco do Brasil, confundi
do quase sempre com o Tesouro Nacional na nossa re
gião, - antigamente nós confundíamos o Banco do Bra
sil com o Tesouro Nacional --ser transformado num 
banco comercial, num banco particular, porque é de 
acionistas, não poderâ mais ter cont~nplação com o la
vrador nem com os devedores de_ qualquer região. Talvez 
isso já sçja um reflexo desta medida que se está tomando 
sobre o Banco do BrasiL E eu achava, e achei na ocasião, 
que se cometia uma injustiça, faZendo com que o Banco 
do Brasil deixasse de ser o executor da políti~a 
económico-financeira do -GOverno Federãl, t-udo--isso; 
para ser passado para o Banco Central. A minha opinião 
é que, se se pretende extinguir alguma coisa, que se extin
ga o Banco Central e se deixe o Banco do Brasil com a 
função que ele, por tantos anos, tão bem desenvolveu. 
Eu quero juntar minha voz à de V. Ex' Ontem, já ~e,tiun
ciei aqui, desta tribuna, que em 73 anos de seca, 73 anos 
de existência do DNOCS, -rle 1909 até 1982, o Governo 
Federal gastou no Nordeste exatamente 10% do que gas
tou em ltaipu. O DNOCS teve 60% de diminuição d0Seu 
orçamento, no ano de 82, para o ano de 83. Num ano 
crítico, como o de 83, um órgão essencialmente atuan~e 
naquela regíão sofreu uma diminuição de 60% do seU 
orçamento. 

O sr. José Fragellf - Por isso não ·valem os apelos. 
Enquanto ficar nos apelos vai continuar desSe jeito. 

O Sr. João Lobo - Comungo com a precupação do 
nobre Senador José Frag-dli e cóin as preocupações de V. 
Ex• E estamos formando, sob o comando, sob a bandei
ra de V. Ex•, para tomar atitudes cabíveis para proteger
mos a gente e a região nordestina. Era este o aparte. 

O SR- DINARTE MARIZ- Muito grato a V. Ex• 
Mas eu preciso retificar um pouco a apreensão de V. 

Ex~ em relação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é 
um repassador de recursos. Os recUrsos vêm do Banco 
Central. 

O Sr. Joio Lobo- Mas o Banco do Brasil não repas
sará mais. 

O SR. D~ARTE MARIZ - O Banco do B~asil é 
que, com a sua organização, repassa os recursos. E o 
Banco Central completa realmente os juros comerci_ais 
para que nós possamos receber os juros subsidiados. En
tão, V. Ex• está vendo que o Banco do Brasil não gasta 
um cruzeiro, não tem prejuízo nos contratos que faz para 
o Nordeste, porque ele recebe do Governo Federal atra
vés do Banco Central. Mas o aparte de V. Ex", essa co
municação que V. E~J faz; eu agradeço de coração, por
que ela devia ter_ sido feita a todos nós, do Nordeste, por 
intermédio de nossos lideres nesta Casa, logo que recebe
ram a comunicação do Banco Central. 

O Sr. José Fragelli- Por iSso é que eu digo: a fideli
dade tem duas direções; uma, a fidelidade de V. Ex•s 
para com o Governo e a outra, do Governo para com V. 
Ex•s Tem duas direçôes a fidelidade, 
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O Sr. Martins Filho - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Com prazer. 

O Sr. Martins Filho- Senador Dinarte Mariz. eu não 
poderia deixar de como co-estaduano de V. Ext, repre
sentantes que somos do mesmo Estado, trazer a minha 
solidariedade às palavras de V. Ex", quando clama por 
medidas urgents, do Governo federal, no sentido de mi
norar o sofrimento dos nossos irmãos nordestinos e, 
principalmente, do sofrido trabalhador rural do Rio 
Grande dCINorte, pois, Sr. Senador, quando se reclama 
de um salário-mfnimo não se olha para aqueles humildes 
flagelados_ que percebem a migalha de.Cr~ 11,225,00 
para sustentar uma família numerosa, _muitas vezes de 
oito ou dez filhos, como conhecemos. Sendo V. Ex• filho 
da região do Seridó, região seca, região sofrida do nosso 
Estado, e eu, vindo do sopé da Serra dos Martins, região 
também sujeita às mesmas condições climáticas da seca, 
quero me alistar ~a legião que V._ Ex•, n~_ta hora, se pro
põe a 'formar. NOssa única arma é a palavra e Vamos usâ
Ja da tribuna da mais alta Câmara do País, no sentido de 
fazer chegar aos ouvidos daqueles que detêm o. poder 
nesta Nação, para que não deixem nossos irmãos morre
rem de fome. Por uma ironia, nobre Senador, quando V. 
Ex• ocupava a tribuna desta Casa e eu me dirigia para o 
plenário, para solicitar este al?arte~ ~bia telefonc;_!fl_a de 
um agricUltor da minha região, soÜCit3.0d'õ que eu bra
dasse contra as injustiças que estão fazendQ contra_ o 
proprietário rural, pois o proprietárío rural está seDdo 
executadO. E que irpnia, nobre ~nador, quando nesse 
mandado de citação lido por V. Ex~- apesar de se saber 
que ele obedece ao modelo comum- se pede para expli
car as razões por que não efetuam o pagamento do seu 
débito para com o BancQ -_do Brasil. Não é necessária ex
plicação porque todos nós conhecemo(> as necessidades 
por que passa o homeffi do ~ampo. Por .que explicar se 
temos conhecimento de que, há cinco anos, não chove 
naquela região e o proprietário rural vive apenas do que 
retira da terra e Deus não mandou as chuvas para que ele 
produzisse e pudes~e efetuar aquele pagamento? Como 
se pode exigir explicação? A explicação está aos olhos de 
todos, não há necessidade de explicação. É necessário 
que o Governo olhe urgentemente para o Nordeste antes 
que seja tarde. Hoje, estamos aqui solicitando apoio 
para nossos irmãos, para que eles possam não morrer 4e 
fome; amanhã, poderemos estar aqui clamando por re
cursos para sepultar os mortos. Que o Governo Federal 
não deixe que isto aconteça. Vamos dar as mãos, homens 
filiados ao PDS, filiados a qualquer partido, porque a 
miséria não tem partido, a miséria deve ser compartilha
da com todos nós no sentido de se evitá-la para que -
repito - nossos irmãos não morram de fome. V. Ex•, 
que já comaridou uma repressão no meu Estado, coman
dando aqueles bravos sertanejos que, na Serra do Dou
tor, derrotaram os comunistas na Rebelião de 35, assu
_Qlá, empUnhe essa bãndeira e conte com soldados leais 
pãrà lutar, no sentido de fazermos carrear para o Nor
deste aqueles recursos necessários para que amanhã os 
nossos filhos, os nossos sucessores, não digam· que não 
h"õnriiiri-Os o mandato que o povo nos conferiu. Muito 
-õbrig<i.do. 

O SR. DINARTE MARIZ - Muito obrigado a V. 
Ex• pelo aparte. Sei que, dentro desta Casa, ou por ou
tra, vamos continuar travando aquela batalha generosa 
que o mandato nos confere em defesa da nossa popu
lação, em defesa da nossa sofrida região. 

Este. meu discurso é um discurso diferente, não estou 
apelando para o futuro, estou apelando para amanhã. E. 
amanhã ... 

O Sr. Martins Filho - f: hoje. 

O SR. DINARTE MARIZ - ... _ que_o Goveno deve, 
realmente, deliberar que os bancos oficiais não mandem 
para protesto e não cobrem correção monetáría em títu

-los que jã foram determinados pelo próprio Governo, no 
ano pas.sado,_ que seriam escalonados para pagamentos 
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futuros. Há em tudo isto uma incompreensão. Minha 
opinião, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que chegou o 
momento da união de-todos os nordestinos, independen
te de partidos políticos. Ninguém pode jogar pedra no 
Governo atual, em relação ao Nordeste. Estamos com 4 

- anos e meio de seca, e o governo, na realidade, não tem 
faltado aos nossos apelos. É uma justiça que quero fazer. 
No momento porém, estamos no pique, no momento 
culminante do sofrimento do homen do Nordeste. Falo 
principalmente do meu Estado, apesar de saber que é o 
Nordeste todo. Meu Estado tem 94% da sua área no se
tor semi-ãrido sujeíto à si::ca. Resta o quê? Restam 6%, 
que é o litoral, é a capital, é um valei.inho próximo à Ca
pital, Acarã-Mirím e mais dois ou três municípios. Ores
tante _do Estado é sujeito à seca. Nós ternos a seca até 
dentro do mar; nós temos a seca em Macau e em Areia 
Branca, dois portos de exportação. Tenho a impressão 
de que a pior situação é a do meu Estado. 

Eu gostaria de apelar para os líderes do meu Partido. 
para que eles tomassem a iniciativa. Segundo estou in
formado, eles defenderam brilhantemente o interesse da 
nossa Região, ontem e hoje, mas deviam ter nos comuni
cado - deviam ter nos convocado, todos nós do Nor
deste, de todos os Partidos - que o Governo estava to
ri:lãrido aquelas medidas. Não falaram na medida de sus
pender as execuções, que devia ter sido a primeira a ser 
tomada. Mandar suspender as execuções absurdas, 
como eu acabei de ler aqui, de duas representações que 
recebi. Eu, daqui desta tribuna, faço um apelo ao_ Presi
dente do Banco do Brasil, meu amigo, que tantas vezes 
(em me atendido ao menos enQuanto se estabeleça um 
modus "ivei1di para um sistema que estamos encarando, 
ao menos enquanto se esclareça o que vai acontecer den
tro das medidas que o Governo está anunciando, para 
que S. S• suspenda as execuções, não traumatize quem já 
vive tiauma.tiiado em vida. Deve ser a coisa mais penosa 
para um agricultor, para o homem do campo. para aque
le que sempre honrou seus compromissos, para aquele 
que não pôde pagar, porque não teve produção durante 
cinco anos, ser executado por atraso de pagamento. 
Nada mais traumatizante de que um Ofici<i.l de justiça à 
sua porta, ameaçando, e ainda dizendo que ele pagará o 
advogado e a correção monetária. Com quê? PerguntO 
eu. Então, se o Banco do Brasil quizer ser dono de todo o 
Rio Grande-do Norte, ele será, porque não há um fazen
deiro, um só que seja, que não esteja atrasado com o 
Banco do Brasil. nestes quatro anos e meio de seca. 

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

O SR. DfNARTE MARIZ- Com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva- O Banco do Nordeste também, 
e Os bancos oficiais estaduais, que manobram com recur
sos da mesma natureza. A execução está sendo feita pelo 
Banco do Brasil, Banco do Nordeste e bancos estaduais 
com eSses recursos que são aplicados na Agricultura. De 
modo que, solidarizando-me mais uma vez com V. Ex~. 
quero· dizer que essa medida deve ser estendida a todos 
os bancos oficiais, como bem V. Ex' mencionou. No sul 
do Estado do Piauí, quem está executando é o Banco do 
Nordeste, porque lá a maior quantidade de agências é do 
Banco do Nordeste, No Estado de V. Ex', talvez seja o 
Banco do Brasil. Mas a medida deve ser geral. To dos os 
créditos agrícolas do Nordeste, que foram repassados 
por bancos, deveriam ser congelados. Não devem, diga~ 
mos assim, nem ser prorrogados para outro ano, eles de
vem ser prorrogados até chover, nobre Senador. Até 
chover! 

O SR: DlNARTE MARIZ- Tenho a impressão de 
que não devemos pedir o congelamento até chover. De
vemos pedir que nos dêem quatro anos de carência; cada 
ano correspondendo a um ano seco. 

O Sr. Alberto Silva- Ou que seja. 

O SR. DINARTE MARIZ- Porque estamos, real
mente, acumulando dívidas. 
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O Sr. Alberto Silva- De quatro anos ... 

O SR. DINARTE MARIZ- Não hã hipótese de, 
amanhã, com a chegada das chuvas, termos capacidade 
de produzir para atender aos nossos compromissos. 

O Sr. Alberto Silva- Isto é verdade. 

O SR. DINARTE MAR:IZ- falei sobre o_ Banco do 
Brasil, referi-me aõ BS.rico do Brasil, porque as duas re
clamações que recebi são efetivamente deste Banco, mas 
quero englobar, também, todos os bancos oficiaiS: --

O Sr. Alberto Silva- E 3$ que falei são do Banco do 
Nordeste, no sul do Piauí. 

O SR. DlNARTE MARIZ- É a mesma coisa, são os 
bancos oficiais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, daqui, mais uma vez,-
faço um apelo às Lideranças do Nordeste do me1,1 Parti.:" 
do, pois todos nós somos sensíveis aos_ apelos daquela 
gente~ No ano passado, consegui que o Banco Central
que foi mais do que compreensivo- mandasse pessoas 
do gabinete do Presidente a Natal para discutir, para 
olhar, e constata_r o_ problema. De regresso, atenderam 
ao meu pedido, sem eu ter tido o trabalho de pedir às Li
deranças do meu Partido do Nordeste, para me auxilia
rem nesse trabalho. Quando a Liderança se entende com 
o Governo é claro que ela deve, imediatamente, 
comunicar-nos para evitar até íncompreensões. 

É o apelo que faço aqui aos meus velhos e queridos 
amigos, Senadores Virgílio Távora e Josê Lins, no senti
do de que tenham a gentileza de nos comunicar o que for 
ocorrendo em relação ao Nordeste, principalmente à
queles que,-como eu, vêm lutando durante quatro man
datos defendendo_ os interesses do povo do meu Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE_ (Martins Filho) -_Concedo a 
palavra ao nobre Senad_or_&rnando Henrique Cardoso. 
(Pausa.) 

S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a. palavra ao nobre Senador Lomanto Jú

nior. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Senador Mário 

Maia. (Pausa.) 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pron<tncla o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não bastassem as dificuldades que nos criaram no pla
no sócio-eConômico, Os maus fados parecem ter açulado 
também a natureza contra nossas esperanças de sair da 
crise. E aí nos defrontamos com uma das maiores catás
trofes climáticas dos últimos anos nos estados do 
extremo-sul. 

O Senador Dinarte Mariz falou da seca, nós falamos 
das chuvas. No Paraná, sobe a setenta e seis o número de 
municípios atingidos pelas contínuas e pesadas chuvas e 
pelas conseqüentes inundações. Em quase todos a níveis 
insuportáveis, impondo a decretação de estado de cala
midade em setenta e três deles+ E não há qualquer previ
são segura quanto à duração do fenômeno. 

Rogamos aos céus, Sr. Presidente, que logo termine o 
ciclo terrível por que atravessamos e termine a aflição de 
centenas de milhares de famflias por ele atingidas. 

Entretanto, urge adquirirmos uma consciência das di~ 
mensões do problema criado, dos fatores que agravam 
sua ocorrência e ampliam nossa vulnerabilidade diante 
de seus efeitos e, enfiin, do que devemos fazer parã 
enfrentáMlo. 

Naturalmente são ainda iinprecisos- os dados concre
tos sobre as perdas materiais. COntudo, já se -me-nc10nam 
cifras de si impressionantes. Perto de trezentás mil tone-

!adas de grãos, em alimentos básicos, já são dadas por 
perdidas. Centenas de quilómetros. de estradas. estão seM 
veramente prejudicados, com pontes, bueiros e outras 
infra~estruturas abaladas. Milhares de habitações e inú
meras obras públicas foram destruídas pelas águas. 

De início, pensou~se que o aumento das preciPitações 
pluviais fossem ocOrrência pãsSageira·; cotitudo, desde 
setembro do ano passado, todas as previsões foram ul
ti'apassadas e todoS-OS-úldices normais amplamente su~ 
pei'lldos. Em maio último, quando em anos normais ces
sam ãs chUvas, observaram-se _oc:orrências absolutamen
te iilusltadas: no sudoeste, quando o normal seriam 150 
D!ilímetrosjmês, nos municípios de Francisco Beltrão e 
Pato Branco, registraram-se 555 e 552 milímetros; em 
Cascavel, no oeste, como em Curitfba, os níveis normais 
seriam de 125 mm, enquanto se observav'!-m nada menos 
de 398 e 261 mm respectivamente. 
- -1:: justamente na região sudoeste e oeste que se situam 

__ as ãreas agrícolas mais afetadas, juntamente -cOm a dos 
Campos Gerais (e de Guarapuava). Nesta última há re
gistras de que as precipitações, nos últimos doze meses, 
ultrapassaram várias vezeS o dobro das normais. No es
paço de um ano, nove meses foram de excesso de chuvas, 
um ap"enas com grande falta e dõís- com pecjuenaS faltas 
de chuvas. 

No momento, quando se dão os mais importantes flu
xos de_escoamento de produção, as vias fundamentais es
tãO ou impedidas, ou com infra-estruturas gravemente 
.i:tfetadas. Um dos portões de saída do sudoeste, União 
da Vitória, na divisa com Santa Catarina, apresenta-se
como urria das áreas mais críticas. Af se encontra inter
rompida a BR-5.3 que liga esta localidade a Gene-ral Car
neiro; e também a BR-170 que faz a ligação entre essa 
zona e a BR-153, de vital importância. 

Também, no coração do sudoeste, estão_ inundadas a 
BR-373 (que liga os priricipais centros produtores dare~ 
gião à Rodovia Foz do Iguaçu-Paranaguá) e a BR-251 
que seria sua alternativa. 

Na zona central do Estado, onde estão os principais 
entroncamentos Rodoviários, enContram-se cortadas ou 

_ seriamente danificadas, a BR-277 e a BR-376 que fazem 
as rótulas das vias procedentes-do oeste e do norte em di
reção a Paranaguã. Com o agravante de que, devido às 
caracferísticãs do solo, também ficaram impraticáveis as 
vias locais que lhes serviriam como variantes. 

As dificuldades de comunicações e de transport-e 
somam-se, no entanto, dramaticamente, os danos diretos 
à população. Contam-se cerca de vinte mil famflias ou 
aproximadamente 115 mil pessoas, o efetivo de desabri
gados, afora os que estiveram transitoriamente desaloja_
dos em áreas mais urbanizadas. 

Perto de três mil ilhéus, ao longo do Rio Paraná, estão 
afastados de seus domicílios desde dezembro, em con
dições lamentáveis, apesar dos esforços -de assistência 
aplicadOs tanto pelo Governo Estadual, como pelas mu~ 
nicipalídades. 

No vale_do Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul, o nfvel 
das águas subiu extraordinariamente, alagando uma exM 
tensão de cem metros a mais em cada margem. Um dos 
bairros mais populosos de União da Vitória, com ceica 
de 30 mil habitantes, foi totalmente coberto pelas águas. 
Eleva-se a mais de 3 mil o número de casas atingidas e 
em mais de 200 as totalmente destruídas. Em nove mu
nicípios, as redes de água potável foram completamente 
inutilizadas. 

Cabe registrar, ainda, com profunda lãstíma, as seqüe
las destes acontecimentos. A administração estadual 
encontra-se empenhada, hoje, na prevenção à dissemi
nação de enfermidades, no suprimento de gêneros ali
mentícios e medicamentos aos desabrigados, na recupe
ração dos serviços públicos básicos atingidos, em medi
das de normalização das atividades urbanas e assim por 
diante. Contudo, com recursos escassos, os perigos que 
ronôam as populações afetadas continuam proVocando 
preocupação. 

Daí que o foco das atenções se dirija para a superação 
dos prejuíiOs causados às atividades econômicas de susK 
tento da população, de geração de empregos, de renda e 
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de tributos. E sobre estas os efeitos das inte:mpéries se fi
zeram sentir com desusada força. Como mencionamos 
antes, estima-se em cerca de trezentas mil toneladas de 
grãos as perdas globais. 

Contudo, deve-se ver que há fatores cumulativos, que 
põem em risco não só o desempenho de classes específi
cas de atividade agrícola, como o próprio atingimento de 
metas econômicas mais amplas, a nível nacional. 

É _sabido que o Estado do Paranã se coloca como um 
dos "celeiros" mais importantes do País. Dali provêm, 
apenas para exemplificar, 30% do algodão, 24% do milho 
e 32% da soja produzidos no Pais. Assim, qualquer abalo 
no dclo de produção destas regiões, reflete-se si_gnificati
va~~nte nas metas a nível nacional. A cada dez por cen
to de quebra de Produção no Estado, correspondem de 3 
a 5% de quebra na produção nacional. 

E éjt.iStarilente isto que está ocorrendo. Já como efeito 
das políticas -receSsiorii"s-tas, a área plantada de soja 
reduziu-se em 7%; entretanto, o excesso de chuvas preju
dicou o plantio, que foi ietardado e comprometeu sua 
rentabilidade: Novamente, choveu durante o período de 
colheita, provocando novas baixas nas metas previstas. 

Quando voltaram a aumentar os índices de precipi
tação, faltavam colher 2 milhões e 600 mil toneladas de 
milho (cerca de 12% da previsão nacional da safra); em 
conseqüência, tanto a -qualidade do produto como a sua 
rentabilidade caíram. 

Também com o- feijão as perdas são assustadoras; os 
produtores confiavam em que a safra de feijão da seca 
permitiriã cOmpensar as perdas com o feijão das águas. 
Ma.s_ as chuvas de abril e maio puseram abaixo suas ex
pectativas, ao castigar as atividades de colheita que se fa
zem nesse períoQo. 

E as perspectivas das culturas de inverno, cujas tarefas 
de preparo se iniciam em maio-junho são desanimado~ 
ras. Serão severamente afetadas as previsões de plantio 
do trigo, das forrageiras, do girassol e da cevada e aveia; 
estas últimas, com a expectativa de substituir as caras e 
volumosas importações que se vêm fazendo, além das 
perdas terríveis na cOlheita do cafe. Se o Paraná esperava 
cinco milhões de sacas de cale, colherá, pelas previsões, 
apenas a metade do que é previsto. 

Na região dos Campos Gerais, a cooperativa local já 
dispõe de um levantamento mais cuidadoso das perdas 
das safras de 1982/83; nada menos de 39% no trigo, 38% 
na aveia, 40,5% no conjunto das culturas de inverno; 
30% ria soja, 45% no milho e, pasmem 87% na de feijão 
da seca, e uma quebra média de 38% nas culturas deve
rão. Só nesta zona, colheram-se 102 milhões de tonela
das de produtos, contra uma previsão conservadora de 
166 milhões de toneladas. 

Com um efeito combinado destas perdas e das va
riações de preços e custos de produção, as relações de 
troca do setor agropecuârio pioraram bastante; o que 
poderá inviabilizar os aumentos de produção requeridos 
para sustentar os esforços de exportação e de abasteci
mento interno (que influem diretamente nos índices de 
custo de vida). Ainda nesta região de Ponta Grossa, pe
los cálculos da COOPAGRICOLA, para se adquirir 
uma colheitadeira de 105 CV, eram necessários 3.297 sa
cas de soja ou 5.953 sacas de milho em 1981. Ao final de 
1982 para a mesma compra, seriam requeridas 4.139 sa
cas e 8.394 sacas respectivamente. O mesmo se deu com 
outros equipamentos e com os insumos básicos. O super
fosfato, por exemplo, requeria 33 sacas de soja ou 60 de 
milho em 1981; no ano seguinte, foram precisos _34 e 68 
sacas para adquirir a mesma tonelada. Ademais, a renta
bilidade do produtor foi severamente reduzida pelos efei
tos da Circular n" 706, pela elevação das taxas de juros e 
pela redução do valor das VBC e da redução para abaixo 
do mínimo necessáriO dos seus adiantamentos. 

Mais para o oeste, os problemas mais graves deverão 
surgir também depois que amainem as chuvas. Com: a 
expansão demasiado rápida dos cultivos intensivos, o 
solo ficou bastante prejudicado. E o excesso de âgua de
verá provocar uma extensão ainda incalculada de desli
zamentos, erosão e destruição de nutrientes. De mÕdo 
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que o preparo do solo para novos plantios será notavel
mente encarecido. 

A estes prejuízos, que irrealisticamente estão send9: 
avaliados em vinte ou vinte e cinco bilhões ou trinta bi
lhões, dever-se-ão sam·a:r quantias maiores. Pois estes 
cálculos baseiam-se unicamente no valor dos produtos 
não-colhidos e nos dispêndios com os reparos do sistema 
viário. E até o momento, a ajuda federal que foi garanti
da visa apenas ao atendimento das perdas mais imedia
tas e da assistência aos desabrigados. 

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de !aviar o meu 
protesto quanto à omissão do Governo Federal em re
lação a essas tragêdias ViVIdas nõs EStados do Sul do 
País. 

Mesmo estas últimas estimativas estão subestím"adas~ 
Uma atenção mínima adequada aos fl_ag:el~dos, resr.ueri~ 
ria cerca de Cr$ 580- a CrS-600 ffiilhões por sc!mana em 
itens correntes e cerca de Cr$ 300 milhões em equipa~ 
mentos e materiais para--CU:iCI.idõ-S iiiêdiCos e assisténciais. 
A consolidação dos trechos de rodovias que estão sendo 
emergencialmente reparados, também, superará em mui
to os dez bilhões atualmente estimados. 

Entretanto, ê necessário, ê imperioSo, pensar não só 
em medidas de emergência, mas em inicíar desde· logo, 
medidas de médio prazo, para reduzir a vulnerabilidade 
da região a este tipo de risco. · 

Vejam, Srs. Senadores, que não se trata de uma das 
tradiciOnais defesaS bairfistas, que cada representante es
tadual por vezes e esporadicamente traz ao Congresso. 
Estamos alertando para um problema de âmbito regio
nal, que traz dramáticas conseqUências p·ara o·desempe
nho do País como um todo. _Uma parte importante do 
esforço nacional por sair da crise econôm_ica e social, 
realiza-se nas suas principais regiões agrfcolas.

0

TrouXe~ 
mos um quadro do que concretamente está acontecendo 
no Paraná. Mas facilmente se vê que isto reflete, em suas 
próprias dimenSõeS, -o qUe está ocorrendo no interior de 
São Paulo, em Santa Catarína e no Rio Grande do SUL 

Está em perigo o abastecimento dos principais centros 
metropolitanos do país. Está em risco a meta de expor
tações que vai suportar as negociaçõ6s da dfvidã externa. 
Está em risco grave a busca de uma retomada do cresci
mento. São obviamente lamentáveis os efeitos imediatos, 
a curto prazo, sobre as pessoas e as famílias e sobre os 
serviços públicos. Mas são assustadoras as seqUelas 
sobre a capacidade de recuperação da agropecuâria, 
sobre os encargos da União e do Estado e dos Municí
pios para retomar o riívCl de oferta de suas funções de 
apoio à criação de empregos, de renda e de bem-estar. 

Portanto, não serão com medidas aPenas emergenciais 
que se enfrentará o poblema. Lucidamente, as classes 
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2} medidas preventivas, visando a recuperar a capaci
dade de oferta do setor: 

a) Liberação de recursos para os próximos plantios, 
independeme de dí~idas, com VBC'Sju_stos e percentuais 
de financiamento suficiente para suprir a perda da capa
c!dade produtiva. 

-b) _P_r_orrogaçãO_ da época de.plantio de trigo nas zo~ 
nas A, B, e C para até 15-6~83, com cobertura integral do 
PROAGRO até daUl liberada pela pesquisa. 

c) Liberação de_ recursos emergenciaís a longo prato 
para recuperação da fertilidade dos solos agrícolas prÕ
fundamente erodidos pelas chuvas excessivas e pesadas. 

3) medidas compensatórias: 
a) Retenção por parte da CFP do milho produzido 

no estado sob forma de AGF, objetivando garantir a ati
vidade animal (avícola, suinícola e produção leiteira). 

b_) Autorização de recompra às cooperativas do milho 
age-fado e estocado em seus armazéns, permitindo reduzir 
os prejuízos do agricultor, considerando os aumentos de 
preço sofridos pelo milho no mercado, bem como a satis
fação da necessid~de de abastecimento pelas cooperati
vas, de milho para fabrico de ração, evitando atravês 
desta medida o ~ncªrecimeoto dos custos da ração e con
seqUentemente dos alimentos de origem animal. 

c) Liberação urgente dos VBC'S e preço miilimo 
para a lavoura de feijão das águas safra 1983/84. 

Do mesmo modo, a Secretaria de Agricultura do Para-
.. ná, a Federação de Agricultura do Paranã, a Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura, a OCEPAR, a Asso
dação de Produtores de Sementes e Mudas, a Comissão 
de Agricultura da Assemblêia Legislativa do Paraná, a 
Associação de Engenheiros Agrônomos e a Sociedade 
Paranaense de Médicos Veterin-ários, Subscreveram me-
morial ao Governo Federal, demonstrando esta situação 
crítica do setor e do Estado e apelando para que os subsí~ 
dios à agricultura não sejam simplesmçnte cortados, 
.. sob pena de provocar um colapso na economia pri~ 
rnária do País". 

Ao lado destas medidas, tendentes a promover a recu
peração do setor agropecuário, o GôVernador-José Ri
cha estâ submetendo ao Governo Federal um conjunto 
de progamas, a maioria já iniciados, ·que têm por escopo, 

-justamente, conferir maior vigor às estruturas econômi-
ca.s e física do Paraná, como é o caso do PRODOPAR, 
-da consolidação do sistema viário, a revitalização dos 
mecanismos de apoio à agricultura e à agroindústria, de 
medidas a longo prazo para conter as inundações e erra
dicar as causas da erosão. 

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

O SR •.. ÃLVAR(i DIAS- Pois não, nobre Senador. 

produtoras e o Governo Estadual estão começando a en- 0 Sr. Alberto Silva _ Estamos ouvindo a descrição 
caminhar suas sugestões. Dentre aquelas, cabe-nos regis- que V. Ex• faz da calamidade que se abate sobre 0 
trar, neste plenário, as recomendações feitas pela OCE- Centro-Sul do Pais, notadamente sobre 0 seu Estado, 0 
PAR. Que espero sejam ouvidas pelo Governo Federal. Paraná. Estamos aqui solidários COJil o povo paranaen-

Face à situação agro pecuária do E'stado, a represep.- se, nós, do Nordeste; que estamos sofrendo a seca, soli-
tação principal do amplo sistema cooperativo do Paranâ dáfios com os irmãos brasileiros do Paranã que estão so-
encaminhou dia ll de junho em curso, um conjunto de frendo as intempéries, não só com graves prejuízos para 
sugestões de política agrícola e de crédito para o setor, toda a produção. mas de vldas humanas que estão sendo 
que a seguir enumeramos: -- --ceifadas lá, coniO ln ostra a televisão. E queremos man-

1) medidas emergenciais: 

a) Que o Governo decrete situação de emergência na 
ativfdade agrícola, sustando de imediato o vencimento 
das dívidas existentes mediante congelamento do capital 
emprestado, sustando os juros e demais encargos por 
prazo compatível com a análise de cada caso. Reivindi
cação hã pouco aqui formulada-Pelo Nordeste, atravês 
da sua representação. Lá, em razão da seca; no Sul, em 
razão das chuvas. 

b) Renegociação da dívida dos produtores com prazo 
compatível a sua ativídade e juros ajustados à situação de 
crise. 

c) Ajuda de manutenção das famílias mais severa
mente atingidas, mediante retenção de parte do produto 
colhido, a fim de que permaneçam na atividade com a 
garantia do sustento familiar e garantia da mão-de-obra. 

dar, por intermédio de V. Ex•, nós, da representação do 
Piauí, prinCipalmente da minha bancada, ao nobre com
panheiro, Governador José Richa, os votos para que ele 
conslga superar essa enorme cafamidade que se abate 
sobre o povo paranaense. E é tanto mais grave, Sr. Sena
dor, porque nós aqui estamos-ouvind_o a descrição que 
V. Ex• faz. Para cada porcentagem de safra perdida no 

- Paraná, perde o Brasil uma enorme quantidade de ali
mentos que garantem a sua estabilidade. Por isso, faze-
mos votos, nós, ao nos solidarizarmos com o discurso de 
V. Ex•, que todas essas medidas possam ser tomadas 

. pelo Governo Federal, que, afinal de contas, enxergue, 
na Região Centro-Sul, principalmente no Paraná, o Es
tado que abastece o Brasil. 

O SR~-ÃiYARÜ D_IAS -·Muito-obrigado Sen~dor. 
Nós, qo Sul, que semp~e manifestamos a nossa solidarie
dade ao bravo povo nordestino nos momentos de tragé-
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dia, agradecemos esssa sua manifestação de solidarieda
de, e queremos que o Governo Federal passe a ver o Pa
raná não apenas como um Estado privilegiado, um eldo
rado, mas passe a ver o Paraná como um Estado que 
abriga, também, milhares de brasiteiros marginalizados, 
sofridos, afastados dos progressos da ciência, da cultura 
e da economia, homens que, muitas vezes, frustrados no 
Paraná, procuram outras plagas, indo para outros Esta
dos. 

Nos últimos anos, mais de um milhão e duzentos para
naenses deixaram o nosso Estado, foi o Estado que me~ 
nos cresceu demograficamente no País, numa demons
tração de que se descapitaliza e se empobrece a cada dia 
que passa, talvez, sobretudo, em função de estar sendo 
relegado sempre pelo Governo Federal a uma situação 
secundária. Foi colocado-Sim, nos últimos anos o Para
ná, como verdadeiro órfão da União e~iiild8. agoTa, hã 
poucos-dias, nós tivemos que lamentar, e esperamos que 
haja ainda em tempo a correção, um empréstimo já acer
tado, já prometido pelo Banco Mundial para o Paraná, 
nesse momento de tragédia. Não foi aprovado em reu~ 
nião recente do Banco Mundial, porque a SEPLAN sim
plesmente alegou ter-se esquecido de enviar uma carta de 
princlpios necessâria para a concretização dessa tran
SaCãO. -No mõmento em que o País necessita de dólares, a 
SEPLAN se esquece de enviar uma carta de princípios, e, 
coincidentemente, depois de uma audiência de homens 
do PDS do Paraná com o Ministro do Planejamento, li
derados pelo candidato derrotado às eleições do último 
novembro. Queremos crer que tenha havido apenas uma 
simples coincidência, em que o PDS do Paraná não este
ja contra o Paraná neste momento que é de dor, e isto 
não é demagógico, é a constatação de uma realidade que 
é cruel e que -é dramática.-

Ê hora, Sr, Presidente, Srs. Senadores, de enfatizar
mos. ser imprescindível a adoção de políticas que visem a 
conter nossa vulnerabilidade interna aos efeitOs da crise 
mais global. Não bastarão mil negociações lá fora, se 
aqui dentro não garantirmos o pão de cada dia. AI está 
saindo um "pacote" de medidas de ajustamento_ da eco
nomia. Dentre elas, algumas afetarào diretamente a 
agropeeuária do país como um todo. E corrre-se o enor~ 
me risco de com elas, abortar os esforços que se fazem no 
Extremo Sul do Pais, para contrarrestar os efeitos das 
Chuvas e inundações. 

Isto tem que ser levado em conta. Que se cortem gas
tos públicos dispensáveis, é uma exigência da Nação. 
Mas que estes cortes não incidam sobre programas, 
como os da região afetadR pelas inundações, que visam 
justamente a garantir o sustento do pais. Que se impo
nham restrições aos subsídios indiscriminados e impro
dutivos, tudo bem! Mas que não se esqueçam de que a 
recuperação dos celeiros do País exigem deeisões firmes e 
apoio concreto, atê cOmo excf:ções-àS Oormas gerais do 
"pacote"! 

O Paraná clama pro bom senso e competência no de
senho d~tas políticas. E chama a esta luta seus irmãos 
do Sul, do Nordeste e do restante do País. 

Mas, Sr. Presidente, se há uma tragédia a abalar o Pa
raná, parece-me, há um pacote enrolado que começa ou 
que continua a abalar o País. 

Quem pensou que o alongamento da discussão das no
vas medidas de "reajuste" com a participação dos de
mais ministros da casa, resultaria em algo mais palatá
vel, sucumbiu em dolorosa decepção. E talvez, pela pri
meira vez, se possa concordar, pelo menos na forma, 
com uma frase dO Ministro Delfim Netto: -o pacOte é in-
suficiente! -

Concorda-se na forma, mas continuamos divergindo 
no _c_onteúdo, meu caro senador Virgflio Tavora. S insu
ficiente para resolver qualquer um dos problemas real
mente sérioS do País, não passou de uma desastrada ma
nobra de auto-defesa do próprio Governo, que se apro
Veita para dãr alguma satisfação ao FMI e aos banquei~ 
ros amigos dõ Mr. aebauer. 

A maior parte dos itens divulgados referem-se-ou a au
mentos de arrecadação fiscal, ou a cortes de dispêndios. 
Mas nenhum pode, eficazmente, conter quer os fatores 
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primários da inflação de hoje, quer os móveis básicos do 
desatado fluxo de endividamento do setor público. 

De imediato, o que se vai assistir é uma disparada dos 
preços, por conta da retirada de subsídios, do aumento:_ 
da exação fiscal e de seu repasse aos preços, e das reper
cussões não co_ntroláveis da reação dos vendedores ao 
próprio pacote. E aí está um ponto em que as m·atreiras 
escamoteações do Sr. Nelson Marchezan e de Dona I ve-
te Vargas tropeçaram escandalosamente. E até mesmo o 
Senador Carlos Chia_relli foi burlado. De fato não mexe
ram nas normas explícitas de poHtica salarial. Em com
pensação, vão corroer os salários reais, nos próximos 
meses, mais do que a cogitada redução escancarada dos 
índices de reajustes. E.estes, ainda que não expurgados (e 
isso ninguém garante) serão incapazes de fazer recuperar 
o poder de compra perdido. Porque já então deve estar 
atuando a segunda ond~- de impacto, que a retirada dos 
subsídios à agricultura e aos pequenos e médios produ_to~ 
res vai provocar a m_édio prazo. 

A Prof' Maria Conceição Tavares chama atenção para 
outro ponto muito grave. Se, por um lado, o corte d_e 
subsídios do_ tr_igo traria uma redução de 202 bilhões nas 
contas fiscais, acarretaria uma elevação de 3% nos valo
res do Indice Geral de Preços, sobre o qual se calcula a 
correção monetária. Esta, por sua vez, traria uma nova 
reavaliação da dívida interna, iJ.Umentando~a em 1 tri
lhão de cruzeiros. OU sçja, traria um rombo adicional_ de 
698 bHhões_. 

E o que se fez para cortar a raiz dest~ processo? Pura e 
simplesmente nada. Ao_fina.l dos textosjornalfsticos que 
tratam do pacote, sempre hã uma vaga referência às des~ 
pesas das estatais: mas il.ão se sabe quando, nem como, 
nem em quanto os ·seus gastos !;erãp contidos, _ 

O Sr. Virg~1io Távora - Perrriite V. Ex• um aparte? 

O SR. ÁLVARO DIAS --Talvez agora o nobre Sena
dor Virgílio Távora p0derâ nos retirar essas dúvidas, sa
tisfazendo a nossa curiosidade. Quando, como e em 
quanto serão os gastos contidos? 

O Sr. Virgnio Távora - Eminente Senador, inicial
mente nós nos congratulamos com V. Ex• Pela primeira 
vez vemos V. Ex• concordar com o Ministro DeJfim !'l'et
to, e também estamos de acJJrdo, quando, ontem à tarde, 
na reunião havida das Lideranças do PDS ... 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• estã de acordo com o Dr. 
Delfim Netto ou com o Dr. Roberto Campos, no pro
nunciamento que fez ontem.? 

O Sr. Virgílio Távora - Com o Ministro Antônio 
Delfim NettoL 

O SR. ÁLVARO D.IAS - Com todos. 

O Sr. Virgílio Távora- Não! Não faça esta injustiça 
com seu ·colega. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Dou-lhe a oportunidade de 
dizer que não. 

O Sr. Virgílio Távora- Com o tvnnistró-AI'I.tôhio 
Delfim Netto, Ministro do Plane]aniento, hoje 
Secretário-Geral de Planejalnento da Presidência da Re
pública; dissemos que mister se fazia esta resposta à in
dagação, e a resposta foi clara, aiiãs os jornais assim 
publicaram. As medidas sã_o absolutamente necessárias, 
mas ainda não são suficientes. Por que não são suficien
tes? Porque, prezado colega, o que estamos esperando é 
que haja campo político, apoio da sociedade para que, 
geralmente, se faça aquilo que ê necessário, qu!! é a pala
vra hoje completamente exorcizada por todo muOdo -
desindexação. Quando se fala em desindexação pensa~se 
logo:_ a desindexaçào do lN PC vai atacar oS salários. 
Esta é a menor conseqUência delas; é a desindexação ge-
ral, porque é uma regra de aritmética: quando pasSa uma 
correção monetária além - e está aqui um engenheiro 
- de meio por cento, 50%, portanto, o coeficiente seria 
meio, nós temos um crescimento jã geométrico. No fim 
do ano, qualquer dívida do início do ano, quando a cor-
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reção é de 100% esta dívida está a 2. Então, não haveria 
milagre que contivesse a bola de neve que se formaria. 
Respondemos agora à V. Ex~. na Parte refeieflte aos gas-

-tos e às economias que poderiam ser feitas cOm a adoção 
dessas medidas. Vamos a efas.V. Ex• sãb~ qual é o dis~ 
pêndio havido com o trigo, ordem de grandeza do subsí
dio? O equivalente a I bilhão de dólares, ou seja, ... 

Q SR. ~LVA~b D~AS- C~mtinuoesperando de V. 
EX• a·respostã a respeito das empresas-esiãtais. ESta foi a 

TrlãagãÇ30 roiniulada. 

O Sr. Virgílio Távora - Pois bem, entendemos que 
havia feito .a pergunta geral, e podemos dizer que esta 
ecQnomia serâ feita até a última escala da retirada desses 
subsídios. Deverá ser de abril para maio do ano que vem. 

O SR. ÁLVARO DIAS - Em relação ao trigo eu dei 
a cifra, 202 bilhões ... -

O Sr. Virgílio Távora- Aí há um equívoco de Maria 
Conceição. É bem mais. Se você faz o dólar oficial a SOO 
cruzeiros, você teria SOO bilhões, um pouquinho mais. 
Mas V. Ex' .diz que não é[uer saber disso, quer saber das 
estatais. A ~conomia entre investimentos e custeio Orça 
na ordem de grandeza de_ I trilhão e 300 milhões; é essa 
qu~ se espera seja feita. 

~trsa. ÁLVARO DJAS - Eu quero agradecer essa 
é-O~:~iOuição... -

~O Sr. Virgílio Távora -Torne nota, escreva. 

O SR. ÁLVARO DIAS-:-·'· que V. Ex~ traz, porque 
há poucos dias eu li, nos jornais, declarações de homens 
do Governo, de que apenas com a redução das mordo
mias,- nas empresas estatais, o Governo economizaria 
cerca de 2 trilhões por ano. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex~ perguntou o número. 
E estamos dando exatamente o número d~ que ciência te
mos. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Eu não contestO o númerO. 
Se for uma economia de 2 trilhões, melhor que seja, 

O Sr. Virgüio Távora - Mas não. Não pode haver 
esta economia, eminente Senador. V. Ex• pode ter ouyi
do o que for. Estamos dando informação_a V. Ex•; não é 
verdade, mas é o nÚltlero que mais se aproxima da verda~ 
de. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Eu n_ão apenas ouvi, mas eu 
li, nobre Senador. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex~ pode ter lido; e corno 
-pede a seu colega que dê a resposta, a resposta estâ dada. 

O SR. ÁLVARO D~AS - O que lame_nto, Senador 
Virgílio Tãvora, não é a economia de 2 trilhões, por ano. 
O que lamento é que apenas agora, quando o País 
-encontra-se no caos e_conômico, o Governo_se lembra de 
eliminar mordomias das emPresas estatais; mordomias 
que revoltaram tanto o povo brasileiro, tantas vezes de
nunciadas das tribunas do Parlamento e de tantas tribu
nas por este País afora. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V._ Ex• um aparte? 

O SR. ÁLVARO DIAS- ConcedO o aparte ao nóbre 
Senador Pedro Simo~. 

O Sr. Pedro Simon- Em primeiro lugar, o Senador 
Virgflio Tâvoia dissê qUe é para anotarmos, tomar no
tas_: 

O Sr. Virgllio Távora --Aliãs, tem sido aqui a norma; 
temos muito cuidado em apresentar números. 

O Sr. Pedro Simon - Um momento, Sr. Senador. 
-Agora V. Ex•, Senador Álvaro Dias, estã- fazehdo ·uma 
injUstiça muito grande ao Governo. Quero discordar ao 
diScurso âe V. Ex• QuandO V. Ex' disse que só agora o 
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Governo se lembra do mal gasto das estatais, e do que hã 
de errado nas estatais, e do que hã de mordomia nelas, 
V. EX'- n"àà- esta Sendo correto. Porque quando apareceu 
na Imprensa N acwnal o escândalo das estatais, os gastos 
dos Mio_istéiios,=-o-esbanjameiltodos Ministérios, o Pre
sidente na época, General Gei~el, baixou uma série de 
decretos e uma série ·de a tos os mais radicaiS";- terminando 
com todas as mordomias, com todos os absurdos, com 
todos os gastps desnecessários, limitando a ação e o tra
balho das estatais. O ato foi praticado. S. Ex• falou, in
clusive, na televisão. 

O Sr. Virgílio Távora- O que mostra como é dificil... 

O Sr. P~o Simon- Não querendo fazer, não fazer. 

. O Sr~ .Virgílio Távora - Não. O que mostra como é 
difícil adrninistr:ar um pats cámo este, em que as estatais 
são um_ ~tado dentro do Estado. 

O SR. ÁLVARO -DIAS- Mas, nobre Senador, este é 
o _Governo que- diz o Que não faz e o que faz Q que não 
diz. ' 

O Sr. Virgílio Távora- Muito bonito o jogo de pala
vras, mas que não representa absolutamente a realidade 
do País. _ 

O: SR. ÁLVAR<? _I?~- Na ótica de V. Ex•, que 
'!9UÍ está apenas para defender â.s decisõês do Governo, 
certas ou erradas. _ 

O Sr. Virgi1io Távora- Meu caro Senador, podería
mos dizer que V. Ex• está aqui para atacar as decisões do 
Governo, certas ou erradas, se usássemos, digariios as
sim, da mesma franqueza rude com que V. Ex•, nesse ca
so, pensou usar. Mas, não, nem tudo que o Governo pra
tica, aqui ê defendido, pelo menos pelo Více:.Líder que 
fala. 

O SR. ÁLVARO_D~S- ~obre Senador Virgflio Tã
-.:ora, se V. Ex• quiser um aplauso _ao Govei'no, consiga 
dele -,- ap_enas para dar um exemplo- agora, neste mo
mento dramático no Paraná, recursos que ajudem aque-
Ies que lã hoje estão sofrendo as_conseqüências de um fe-
nômeno climático, aqueles que tanto deram a este País, 
que com tanto contribufram para o desenvofvímento na
cional e que lã hoje estão esquecidos do Governo, por
que as migalhas que o Ministro Mário Andreazza pro
meteu aos Estad_os do Sul~ são insuficientes rieste mO
mento de dificuldades. 

Eu gostaria aínda, em relação ao aparte de V. Ex•, de 
f~_CafízaT u-m ponto que considero fundameiltãL V. Ex• 
disse que o Governo precisa do apoio da sociedade para 

--o -~ito dessas "medidas empacotadas". Ora, Senador 
Virgílio Távora, a sociedade está cansada de tantos desa
certos, de tantoS desmandos, de tantas promessas não 
cumpridas. Este País já está cansado das experiências do 

_Sr_ Df!lfun Netto, dos "pacotes" do Sr. Delfim Netto. 
Ele não riuiis suporta, não acredita mais_nos homens do 
Governo. E não há outra salda para esta Nação. Não é 
possível exigir crença da população brasileira, sem real
mente abrirmos este País, para que a população volte a 
decidir sobre o seu próprio destino, elegendo o seu Presi
dente da República. V. Ex• pode trazer números, estatís
ticas, pode trazer "pacotes", mas a salda estâ nas urnas. 

-0 Sr. Virgílio Távora- Ah! Eminente Senador, se só 
isSà resolvesse os problemass brasileiros, estaríamos fe
licísSimOS~ 

- O SR._ÁLVARÚ D~AS- PÕrquf:soffienie, nobre Se~ 
nado r Pedro Simon, que coordena_ a campanha do 
PMDB por eleições diretas neste Pals, somente um Presi
dente eleito pelo povo terâ condições de recuperar a cre
dibilidade perdida po1 este Governo, somente um Presi
dewnte eleito pelo povo terá força política e moral para 
discutir com os nõssos credores, a solução para a divida 
externa que sufoca urna Nação inteira. 
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O Sr. Virgílio Tâvora- Eminente Senador, como não 
estâ presente o Senador Hélio Guciros, vamos rios per
mitir utilizar a expressão por ele exorcizada: "conceitos 
meramente opinativos';. 

O SR. ÁLVARO DIAS- E o que nos cabe, Senador, 
além dos conceitos opinativos, nesta hora?. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• me permite? 

O SR. ÁLVARO D~AS - V. Ex.• tem o aparte. 

O Sr. Pedro Simon _,V. Ex' faz afirmativa muito im
portante: "Além dos conceitos apurativos, o que n~s ca
be, nesta hora?" O Conselho está reunido e vai decidir. 
Diz o ilustre Líder do PoS:-que o_"Governo precisa da 
co'nfiança da Nação, para que as medidas que for adotar 
dêem certo. Mas, pelo amor de Deus, a Nação parou, o 
País estã parado hâ dez dias, a espera de quê? De que o 
.. Olimpo" diga as medidas que vai adotar. Eu duvido 
que tenha aqui alguém qUe possa dizer quais serão real
mente as decisões. E: uma conjectura de jornal: vai seres
sa, vai ser aquela - ourivam-se os empresários? 

O Sr. Virgílio Távora - Mas, eminente Senador, 

O SR. ÃLV ARO DIAS - Permita, nobre Senador 
Virgilio Távora, que o Senador Pedro Simon complete: o 
seu aparte. 

O Sr. Virgilío Távora- V. Ex~ vai pennitir que_eu in
forme ao Senador Pedro Simon, que seus colegas maís 
afortunados da Liderança do PDS, na Câmara dos_ De
putados e no Senado e a nobre Presidente do PTB passa
ram ontem à tarde, após o discurso do SenaQor Roberto 
Campos, até cerca de 7 horas- não me recordo bem a 
hora -, no Planalto, na Presidência da República, dis
cutindo Com os Ministros da árCa económica, que lhes 
apresentaram o que os Srs. chamam de "pacote" e eu 
chamo de conjunte de medidas ... 

O Sr. Pedro Simon- Ahl Então eu peço desculpas a 
V. Ex~ Pelo amor de Deus, a Nação estâ salva, porque os 
Líderes do PDS "na Câmara e ncrsen8.do PartiCiparam. 

O Sr. Virgílio Távora_:_ Não está salva, mas a afirma
tiva de V. Ex~ é que não pode ser tão cabal co~o está in
formando. V. Ex"- dizia que aPresentasse alguém que 
soubesse ... 

O Sr. Pedro Simon- Pelo amor de Deus, a Nação es
tã salva! Que se tranqi.Iilizem os empresários, que se 
tranqi.Iilizem os trabalhadores: o Líder do PDS e a Sr• 
lvete Vargas estavam participando da reunião. Tudo 
bem! Está resolvido. 

o Sr. Virgillo 1'â:vora -..:...-o~ Ud.Cr nào, todOs os Lide
res. Então, V. Ex• n3õ pode dizer que ninguém sabia ... 

O SR. ÁLVARO D~AS- Sr. Presidente, eu concedi 
aparte ao nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• chegar aqui e dizer: ••e. 
necessâtio o apoio da Nação para que as medidas que o 
Governo vai adotar correspondam às necessidades do 
País", quando a verdade é que o Governo e os seus ~ec
nocratas não ouviram a Nação, ficaram fechados nos 
seus gabinetes e vão tomar o 4'i', o S'i', o 69 .. pacote" à re
velia da Nação. Aliás, em termos de upacote", eu gosta
ria de ver o pronunciamento do nobre Líder do PDS, já 
não mais respondendo, corno diz, as críticas permanen
tes do Senador do Paraná ou dos Senadores da Opo
siç-ão, mas o discurso do ilustre Senador Roberto Cam
pos, que ontem da tribuna, foi talvez o maior critico do 
atual modelo económico que está af. E, no entanto, eu vi 
quando o nobre Senador Virgilio Távora se levantou e 
foi um dos que abraçaram mais afetivamente o Senador 
Roberto Campos. Afinal, está com o Senador Roberto 
Campos e as críticas que ele faz ao Sr. Delfim Netto, OL\

está com o Sr. Delfim Netto? 

IJ,IÃRIO DO CONGR,ESS() ;NACIONAL (Seção II) 

O_ SR. ÁLVARO DlAS - É por isso, nobre Senador 
Pedro_Simon, que eu disGe que o Senador Virgílio Távo
ra apoiava ~dados. 

O Sr.-Virgillo Távora·- Possó responder? 

O SR. ÁLVARO DIAS~ Senador Virgílio Tâ~ora, 
eu permitirei a V, Ex• responder, mas gostaria antes de 
conceder o aparte a V. Ex~. de dizer que lamentavelmen
te nós não podemos aceitar a sua afirmativa de que as· Li
deranças do __ PDS ontem estavam com os Ministros dis
cutindo as medidas do pacote econômico. Não estavam 
discutindO coisa_ alguma, Senador Virgílio Távora-! Esta
vam recebendo ordens, instruções,_ para aqui no Con~ 
gre~~o _Nacional, quem sabe, tentar a defesa dessas medi
das que a Imprensa estâ anunciando à Nação! 

Concedo, agora, o aparte a Y. _Ex' 

O Sr. VirgOioTávora- Não vamos, com toda a since
ridade, abusar das circunstâncias favoráveis- para res
ponder a alguns dos tópicos aí, que não seria nem lhano 
da nossa parte. Mas, número 1: estavam discutindo, sim 
Sr., e' tanto estavam discutindo, que o Líder em exercício 
no momento, que aqui está falando, conseguiu com 
grande alegria sua, a excepcionalidade das medidas para 
todo o Nordeste atingido pela seca, -é só ouvir o noti
ciário de hoje. E V~ Ex• que aqui disse que virá, que bo
tasse o prestígio-jUStãmerite para que_ o Governo olhasse 
para o celeiro do País, no caso, principalmente para a 
terra de V. Ex~- à qual sou tão ligado e V. Ex• não sabe 
-,podemos adiantar a V. Ex• e que justamente um dos 
tributos criados vai se dirigir para o socorro das enchen
tes no SuJ e da seca no Nordeste. 

O Sk. ÁL V A Ró-DIAS - &se_ liDposto i foi anun
ciado _há alguns_ dias, o' PDS chegou atrasado para discu
tir com os Ministros. 

__ ~ __ O Sr. VlrgOio Távora- Então V. Ex~ não estava soli
citando? Estava adiantado; não estava solicitando de-
semprego nenhum - porque não precisa empregar ne
nhum valor, nenhuma importância porque justamente é 
para ser utilizado para esta situação de emergência. 

-o SR.. ÁLVARO DIAS - Nobre Senador, o que eu 
estava solicitando ~ urlta ação de emergência do Gover· 
no e não algo para o futuro. Aqueles que estão no Para-

-~Ilá. hoje, sofrendo as conseqUências das enchentes, não 
podem esperar que o Governo recolha da população im
postos para, no próximo ano - quj!ndo rnuitos, por ce_r~ 
to, até quem sabe já tenham desaparecido -enviar re
cursos ao Paranâ. 

O Sr. VirgOio Távora- Muito bem! Agora, quanto à 
outra afirm8tiva do eminente representante pelo Rio 
Grande do Sul, temos ?1 dizer a S. Ex• que separamos 
muitíssimo a questão da lhaneza de trato, de convivência 
sempre dentro doo dístames da educação, com o aplauso 
à idéia. Ninguém abraçou mais cordialmente S. Ex•, o 
Sr. Governador de Minas Gerais, quando se despediu 
aqui da terra, do que, justamente, o Vice-Líder do Go
verno. No entanto não pode passar pela cabeça de ne
nhum dos Senhores Senadores que S. Ex•. o Vice-Uder 
apoiava algumas idêias, alguns dos conceitos por ele 
-emitidos. ~ uma questão de educação, urna questão de: 
respeito, uma questão de admiração pela forma com que 

-aquelas idêias estavam sendo transmitidas. O discurso de 
S. Ex•, o Senador Roberto Campos, foi realmente diver
gindo, em maior ou menor escala, conforme as con
vicções que temos, um discurso que acho que na época 
aqui neste Senado e não precisamos dizer que estamos 
contra todas as idéias dele- mas foi um discurso, além 
de erudito, de 3rande profundidade. Quem nega isso e 
quem negaria o_aplauso que ele merecidamente recebeu? 
Era isso o -que· eu tinha a dizer. 

O Sr. Pedro Simon - A expJicaçã_o foi importante, o 
aplauSo e o ãb_raço _ _foi _a forma do discurso, nada tem a 
Ver com o contelldo. 

Sexta-feira 10 2319 

O Sr. VJrgHio Távora- Então, se V. Ex' fosse aplau
di! o cOntiridO-i:iO discurso, V. Ex• estava julgando o seu 
colega pelo menos irrespónsãvel: se aqui defende alguns 
polltos de vista completamente diferentes daqueles ex
pendidos pelo eminente Senador por Mato Grosso, 
como é que iria ficar de acordo com ele da noite para o 
dia, só pela eloqUência'? Desculpe nobre Senador Ãlvaro 
Díâ.s. 

_O SR. ÁLVARO DIAS- .fi um prazer ouvi-lo, nobre 
Senador. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que confirma-se o 
que jâ dissemos, em relação às empresas estatais; o go
verno não tem noção de quanto, nem em que vai aplicar 
seus recursos; -não· tem uma perspectiva real de retomar o 
crescimento ou Sequer de evitar que aumente o- desem
prego e a:- capacidade ociosa da economia. 

As manife:;tações, nos próximos dias, dos vários seg
mentos da sociedade gye serão ainda mais sacrificados, 
deVerão sCr a- mais eloqü~nte demonstraçãO de que falta 
competência e senso político para dar conta da crise. 
Não adiantou quase nada a contrapressão dos ministros 
políticos nem dos líderes parlamentares. Estes ficarão na 
penosa missão de defender o indefensável. 

Isto apenas prova, mais uma vez, que não basta segu
rar os ministros da ârea económica, ou aumentar o nú
mero de memOrós das riuniõ~ palacianas; daf só podem 
sair decisões en petJt comité que não consultam aos reais 
interesses do Pais. E que o Congresso sim seria a foro 
mais apropriado para tais debates e decisões. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESID.ENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre S~mado_r Nelson Carne_i_ro que falarâ na 
qUalidade de Líder do PTB. 

O SR- NELSON CARNEIRO (Como Lider do PTB, 
Pronuncia o s-eguinte discurso. Sem revisão- do orador.) 
- Sr, Presidente, Srs~ Senadores: 

Tenho focalizado desta tribuna a situação de desam
paro, de desinteresse pela fauna marinha, neste País. 

Já na legislatura passada, tive a oportunidade de apre
sentar tim projétO proibindo a caça às baleias e renovei 
esse projeto na presente legislatura, corno também já 
apresentei um projeto p~roibindo a caça indiscriminada 
dos jacarés no Pantanal. 

Mas, a notiCia de hoje, Sr. Presidente, divulgada pelo 
Jornal do Brull, deve figurar nos Anais como um toque 
de reunir das consciências bem formadas deste país, não 
só contra a caça, mas também contra o abuso daquela ú
nica companhia que, no Brasil, caça baleias, uma com
panhia japonesa instalada no litoral da Paraíba. 

-orz-o~ J9_rn-a1 do B~ de hoje 

Porto Alegre - A Associação Gaócha de Pro
teção ao Ambiente Natural (Agapan) denunciou a 
caça da baleia minke- e veja V. Ex• que a linica 
baleia que ainda existe no litoral brasileiro é a min
ke,........ no litoral da Paraíba, pela Companhia de Pes
ca Norte do Brasil (Copesbra), feita atravês de ar
pão frio, não explosivo, ·violando, assim, as determi
nações da Comissão lntern;tcional da Caça à Baleia, 
que profbe o uso deste: instrumento de tortura a par
tir da temporada de caça de 1982. 

Em entrevista coletiva à imprensa, o estudante de 
Veterinária, José Truda Pallazo Júnior, da Agapan, 
disse qu~ a caça à minke, assim realizada, contraria 
9 Decreto nY 24,645/34 da legislação brasileira de 
proteção aos animais, já que o arpão frio provoca a 
morte lenta e dolorosa da baleia. Este decreto prevê 
mUita e pena de prisão a quem aplicar maus tratos a 
animais. 

A Agapan já emitiu "dezenas de manifestos", fri
sou José Truda, posicionando-se contra a caça à ba
leia minke no litoral da Paraíba, por se tratar de 
uma zona de reprodução desta espécie, justamente 
no período de temporada de caça, de junho a no
vembro. "Nem a caça ao marrecão se fez em perío
do de reprodução", argumentou o universitário, 
lembrando que os manifestos pouco efeito surtiram. 
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De acordo com o Decreto n'? 24.645{3~. são _con
siderados maus-tratos não dar morte rápida, livre 
de sofrimentos prolongados, a todo animal cujo ex
tennínio seja neç_essârio par~ ccmsumo _ou não. A 
quota fixada pela Comissão- InternaCional para 
Caça da minke no litoral brasileiro "sem qualquer 
critério científico", segundo José Truda, é de 625 
baleias. Ele mencionou que de todas as baleias caça
das na c.osta paraibana, 65% são_ fêmeas, e destas 
80% fecundadas. "A rigor, matam duas baleias nu
ma", afirmou. 

Quero, Sr. Presidente, deixar consignado, ainda_uma 
vez, o protesto das consciências _livres deste Pais contra 
essa monstruosidade que outros países, que os demais 
países- da América já riscaram de sua Legislação. Era o 
que tinha a dizer. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao ilustre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MB. Pronun
cia o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Permitam-me, nesta tarde, reverenciar a figura de emi
nente mineiro, meu companheiro de jornada política, ci 
professor Edgard Godoy da Mata Machado, que está a 
completar setenta anos de idade. 

Protótipo do legítimo homem público, daquela velha 
estirpe e tradição dos homens das Minas Gerais, o pro
fessor Mata Machado tem usado, com obstinação, ao 
longo de sua vida, seu talento e idealismo na luta e defesa 
das causas mai._ores da liberdade, democracia e direitos 
da pessoa humana. 

O-septuagenário Mata Machado mantém a mesma pu
reza de propósitos e ideais da mocidade, esperando, 
como ele próprio afifma "terminar a tarefa de minha ju
ventude c ser fiel ao meu passado". 

Jornatista, professor, político, escritor, seu "curricu
Ium" exemplifica uma pródiga existência. 

Colaborou nos prindpaisjorn-ais riliileiros e nacionais: 
O Diário, de Beta Horizonte; Estado de Minas; Diário de 
Min~; Correio da Manhã; Diário de Notícias; O Globo e 
Folha de S. Paulo. · 

Mestre em Direito, ministrou na Faculdade Federal de 
Minas a cátedra de "lntrodução ao Direito" e participou 
na fundação da Uniyersidade_Católica de Mina_s_Gerais, 
na qual também lecionou. 

Ingressando na política, em decorrência da militância 
jornalística, _elegeu-se deputado estadual, exercendo o 
mandato com a maior dignidade e_ competência. 

Antes, em plena ditadura do Estado Novo, ajudoJl a 
elaborar o famoso .. Manifesto~_dos Mineiros", que o 
obrigou a sair de Minas, dadas as perseguições-que se se
guiram à divulgação do hist6rico documento. 

Na admiriistração pública também deix.ou marcada 
sua ação e obra, sempre pautadas pela busca do bem
estar coletivo. 

Com esta diretiiz; dirigiu as Secretarias de Educac.ão, 
Fazenda, Desenvolvimento e -do T_tabalho. 

Arriigo e admirador de Milton Cam-pos, aceitou convi
te para chefiar seu Gãbinete, quando aquele grande polí
tico mineiro GoVrülfõU'-Minas. 

Publicou .. 0 memorial de Idéias Políticas", "Direito e 
CoerçãO", .. Contribuição ao Personalismo Jurídico", e 
traçluziu uma das obras clássicas de George Bermanos, 
.. Diário de um Pároco de Aldeia", sendo membro da 
Academia Mineira de Letras. 

Sua extraordinária biografia, entretanto, não se esgota 
af. 

Cuido, Sr. Presidente, de ver ainda o homem Mata 
Machado, esta admirável figura humana, da qual emana 
um grande sentimento de justiça, bondade e amor ao 
próximo. 

CriStão -e católico, discípulo do filósofo francês Jac
ques Maritain, é reconhecido, ·ao lado de Alceu Amoro
so Lima, como um dos mais destacados pensadores reli
giosos do País. 

DIÁRIO DO CQNGRESSQNACIONAL (Seç~o II)_ 

Admira, pela vis~9 social dos problemas do hom_em, 
objetivada em suas encíclicas, os Papas Leão XIII, João 
XXXIII e João Paulo II. 

Considera-se um lil~eral, não no sentido clássico do 
termo, mas na medida em que vê na "defesa da liberdade 
o fundamento de uma ordem que seja mais justa soCial
mente e ao mesmo tempo que seja uma expressão de 
paz". 

SuaS posições-políticas, claras e inequívocas, marcada
mente democráticas em prol da justiça social e, obvia
!llente; contra as ditaduras e opressões, trouxeram-lhe 
transtornos e sofrimento. 

Como sempre, e a História está a( para tesfemunhar, 
nos Governos fortes e ctiscricionários, a-s primeiras víti
mas a serem atingidas, são os democratas. 

Assim foi durante o regime autoritário do Estado No
vo. 

Assim foi no auge do arbítrio do movimento de 64, 
quando lhe caSsaram os direitos políticos e a cátedra de 
Direito. 

A provação maior, não obstante, viria depois, com a 
perda do filho José Carlos, torturado e morto pela re
pressão em Recife. 

Confide_ncia º Proff;ssor Mata Machado a dor imensa 
por que passou, juntamente com a família, mas que a te 
cristã deu-lhe foi-cas para perdoar os algozes do filho. 
"Todos nós recebemos um choque duro, mas ao mesmo 
tC-mpo um Convite para que a gente aprendess-e ã. per
doar". 

Todavia, no seu septuagésimo aniversário, uma feliz 
-coincidência, QU:e lhe traz um COnforto moral: o nome do 
filho assassinado será agora rua de Belo Horizonte, subs
tituindo, exatamente, o de um estranho e sinistro persa~ 
nagem da repressão no continente - Dan Mitrione. 

Doravante, esta rua belorizontína- ex-ibifá o riome 
Mata Machado que, no passado e no presente, tem sim~ 
balizado, em Minas e em nosso País, :iS liberdades públi~ 
cas e os direitos individuais. 

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

---o SR. PRÉS~D.~NTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. ~AISON IJARREI"O (PMDB- SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr_. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

D_o melhoramento genético do rebanho brasileiro de
pende o incremento da sua produtividade, que se refleti~ 
rã, na garantia do abastecimento do mercado inte.t'no e 
no aumehlo das exportações, produzindo superávit em 
nossa balança comercial. 

Nesse sentido, tem sido intensivo o esforço da Asso
ciação Catarinense de Criadores de suínos, que vem de
senvolvendo um programa de melhoramento genético 
-desses rebanhos, com real proveito. 

Assinale-se que a maioria das sessenta mil famflias que 
vivem, naquele Estado, da suinocultura, já sofreram 
sériõs- prejuíZos na produção de cereais e, para amenizar 
tais prejuízos, impõe-se a proteção ao desenvolvimento 

_c[a suinocultura, avicultura e bovinocultura. 
__ p_ar_a tanto, há necessidade de setecentos e cinqUenta 
mil toneladas de milho, parcelado_·o fornecitrientõ até 
março de 1984, para atender à demanda de Santa Catari
na, bem assim a fixação do preço mínimo do suíno em 
valores iguais aos do seu custo de produção. 

Precisam os suinocultores catarinenses de cerca de 
doze mil toneladas - equivalente a duzentos mil sacas 
~de milho, vindo de outros Estados, para suprir a ne
cessidade de manutenção do rebanho. 

Com a elevação dos preços dos insumos necessários à 
- Suiiiocufhira catarlnense, principalmente concentrados 

proteicos, farelo, milho, medicamentos e vacinas, além 
da instabilidade dos preços do suíno, os produtores vêm 
sofrendo prejuízos constantes, tendo prõposto as seguin
tes medidas, em ofício da Associação Catarinense de 
Criadores de suínos, encaminhado-ão Ministro da Agri
cultura: 

1) reexame do preço mínimo do suíno pela· CEP, 
dentro de critérios que garantam ao produtor remune
ração pelo menos igual ao custo de produção; 
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2) manutenção de estoque regulador de milho da 
CEP, para il.ormalização do abastecimento, estabelecida 
uma política de armazenagem na zona de produção de 
suínos e aves, evitada a escassêz, o excessivo deslocamen
to._e -o.encarecimento do produto entregue ao consumo; 

3) con_tenção das exportações do farelo de soja, cujõ 
preço, no mercado interno, está mais elevado do_que seu 
preço de exportação: 

4) tipificação de carcaças, valorizando-se mais o suí
no tipo carne, ultimando~se estudos ja iniciados do Mi
nistério da Agricultura e aplicando suas conclusões; 

5) -isenção- total do ICM para a suiriocultura, co'mo 
ocorre cóm a avicultura, o que produzirá uma queda de 
dez por cento no preço; 

6) prorrogação dos financiamentos de custeios, que 
venserão este mês, sem prejuízo da contratação de novos 
empréstimos; 

7) criação' de um fundo rotativo para financiamentO 
de reprodutores e consentimento à exportação de carnes 
e reprodutores suínos. 

Tais as reiviri.dicações que reiteramos ao Ministro 
Amaury Stabile. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beni!) 

O SR. PRESID_~TE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao Nobre Senador Gastão MUller. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se sempre estou rece
bendo mensagens de entidades, não só de Mato Grosso, 
mas --de -toôõ o BraSil, solicitando apoio no sentido de 
cooperar com uma certa classe de trabalhadores do nos
so BrasiL 

Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Semadores, recebi 
uma correspondência do Sr. Presidente da "AssociaçãO 
do Ceriti'o~QeSte -di? A viação Agrícula", pedindo o nosso 
apoio ·a ffm alertar os Poderes Constituídos, no sentido 
de dar maiS atierição à agricultura e seus implementas. 

O documento diz a certa altura: 

"Já é tempo de sacrificar um pouco o setor finan
ceiro em prol do setor produtivo~·. 

M_ª~ adi;m~, Sr._ Presidente, Srs Senadores, o Presi
dente da referida Assoch;1ção afirma: 

"O investimento no setor finanCeiro não é um in
- vestimenta verdadeiro porque não gera produção. 

Todos os que trabalham' nas atividades úteis deste sa
crificado Brasil, pedem que o Governo mude a linha da 
sua política econômico-finan_ceira mas, não hã mu
danças, há uma teimoSia revOltante e quase irracional 
dos .dirigente da área econômica do Pais, lógico, com a 
conivência do grande culpado o Senhor Presidente c;la 
Rep-ública, em úÚima análise o maior e único responsá
vel pelo descalabro em que vive o Brasil. 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mensa
gem que _me foi enviada pela "Associação do Centro
Oeste da Aviação Agrícola." 

"Esta Associação está. empenhada no sentido de 
melhorar as condições dos produtores brasileiros, 
que entendemos ser a única solução para resolver o 
pmblema da balança comercial. 

Já é tempo sacrificar um- pouco o setor financei
rao em prol do setor produtivo. 

Os ilustres representantes do povo, nos quais de
positamos nossã confiança, devem tomar providên
cias no sentido de favorecer quem produz, mesmo 
que tenha que atingir pequenos grupos que domi
nan o mercado financeiro. 

Somente a produção interessa ao Pafs. 
O investirriCnto no setor finanCeird Dão é investi

mento verdadeiro, porque não gera produção. 
-Esperamos poder contar com o empenho de to

dos os representantes do povo, que tem uma missão 
- a cu~prir e um dever com nosso País e com nosso 

descendentes. 
A tenciosâmente, 
Comendador José Roberto Teruel- Presidente" 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESID~NTE (Martins Filho) ~Concedo a 
palavra ao nobre Senâdor Mário Maia. 

O SR- MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguite discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 
ensejo do transcurso, anteontem, da data comemorativa 
da Liberdade de Imprensa, desejamos associarMnos a to-" 
dos quantos, em nosso_ Pais, (malgrado as dificuldades 
que são opostas ao exercício pleno de seu munus profis
sional pelas leis retrógradas e antiderriocráticas, como as 
famigeradas leis de im-prensa e-de si:gurança nacional) 
têm sabido desempenhar com dignidade e altivez sua im
portantes tarefas de bem informar e orientar a opinião 
pública nacional. 

Na verdade, como disse muito bem o Presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa, o brilhante jornalista 
Barbosa Lima Sobrinho: -

.. 0 Dia ·aa Imprensa é todo o dia, pois ela estâ 
presente cotidianamente em todos os acontecimen
tos." 

A liberdade de imprensa reveste-se de tal magnitude 
que a Assembléia Geral daS Nãções UnidaS á-COn-saSrou 
entre nos direitos universais do homem, determinando 
em seu artigo 19 que 

"todo homem tem direi .o à liberdade de, sem in
terferências e_ independentemente de fronteiras, pro
curar, receber e transmitir informações e idéias." 

Não existe, p-ortantO, democracia sem liberdade de im
prensa. 

Nos países onde não se operou a hipertrofia estatal, 
em que o individuo não foi absOTYIOo oi.t aniquilãdÕ, 
mas é objeto de consideração e respeito, é a liberdade de 

rnéiide, publicou a I:olha de S. Paulo, em seu magnífico 
editorial, sob o título "Direito do Público", e Cujo- iniei
ro teor incorporamos a este nosso píonunciarnento. 

Era O que tínhamos a -dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MÁRIO MAlA, EM SEU DISCURSO' 

DIREITO DO PÚBLICO 

Corno a saúde, para se dar valor à liberdade nada me~ 
lhor que perdê-la. Assim foi com a liberdade de imprensa 
- cüja data se comemora hoje- na história recente do 
País. Nos anos 50 e 60, ídadi de ouro do jornalismo pan
fletãrio, a Jiberdade de imprensa era menosprezada não 
apenaS por aqueles que dela se sentiam vítimas, na ciran
da dos preconceitos e das retaliações, como por quem a 
utilizava para respaldar golpes de oportunidade política 
ou gerar intimidações a serem depois arrefecidas confor
me os preços da ocasião. 

Evidentemente não se pode afinnar que tais usos este
jam hoje extintos. Mas é em grande parte devido àquele 
longo período de terríveis restrições às liberdades públi
cas, do qual ainda estamos emergindo, que a função da 
imprensa se vê atualmente cercada de um respeito mais 

_ sólido e profundo. Mes01o quan-do a esse respeito não 
correspondem necessariamente as atitudes. 

ConscienteS de que a liberdade de imprensa é um bem 
perecível e de que o desenvolvimento tecnológico, como 
de resto o crescimento geral da economia brasileira, con
tribuíram para aumentar o seu alcance potencial, as 
publicações têm empregado o poder para informar e opi
nar de uma maneira que poucos hesitariam em classificar 
como criteriosa. Por outro lado, defrontam-se com urna 

imprensa corolário forçado e necessáfiÕ. - -~- opiniâo t:iúblf~~ ma~s exi&ente e sofistiCada, tiO contexto 
de um~ mei-cido ·mênos aberto,- mas, felizmente, ainda 
muito comj:ietitivo. Se as constituiÇões asseguram a liberdade de manifes

tação de pensamento, é evidente que devem, também, 
garantir a liberdade de imprensa, por ser ela um dos mais 
poderosos veículos daquela manifestação. 

Uma imprensa reprimida, coarctada, collstrangida, 
censurada não refletirá absolutamente a opinião das pes
soas, das classes, da sociedade, mas estarâ apenas a ser
viço dos poderosos ou dos grupos dominantes. 

Cremos, entretanto, apesar de todos os percalços le
gais ainda em vigor, que a imprensa brasileira ven1 pal
milhando a mesma senda e seguindo os mesmos ideais 
daqueles pioneiros que favoreceram o surto-do jornalis
mo no Brasil e lhe souberam dar extraordinârio pode"r de 
expansão a partir da garantia da J_iberdade de_ imprensa 
na nossa primeira ·carta cOnstitucional. Ontem, Colno ho
je, vem a nossa impren-sa cumprindõ conigaihardiâ sua 
alta missão social, abo-rdando, com verdadeira consciên
cia dos interesses da sociedade brasÜCira, todos os ácon~ 
tecimentos que interessam e afetam a maioria da i:}Opii"
lação. 

E Se mais não tem ela conseguidO rCalizaf-é;por(}Ue a 
nação ainda não desfruta o de tirria a-InPta fíbt!tdáde qUe 
beneficie inclusive a chamada "imprensa alternativa", 
que. corno sabemos, prestou ao longo de nOSS::J. história, 
serviços meritóriOs ã. sOciedãdC, "iguais oU-meSmo maio~ 
res do que a grande imprensa", corno muito be.m notou o 
jornaliStà-Barbosã Lima Sobrinho. 

A Associação Brasileira de Imprensa, principal órgão 
dos que se dedicam às atividades jornalfsticas em nossa 
terra, a essa Associação, de caráter e finalidades nado
nais, na pessoa de seu ínclito Presidente, jOrnalista Bar
bosa Lima Sobrinho, ao Comitê de ImPrC:nsa-d~ Sell:ido -
Federal, que conosco trabalha em prol das instituições 
de nosso País, desejamos desta tribuna externar nosso re
conhecimento e admiração por tudo o que tem em favor 
da sociedade e do povo brasileiro. 

E, corno homenagem à valorosa imprensa brasileira, 
no dia consagrado à sua liberdade, e em reconhecimento 
aos méritos de sua luta em defesa dos postulados demo
crâticos e dos direitoS e liberdades do homem brasileiro, 
desejamos solicitar a inserção, nos Anais do Senado, das 
oportunas considerações que, a propósito daquela efe-

É bastante visível, ao mesmo tempo, a expansão da 
crença que releva no exe_rcfcio da Jiberdade d~ ~mpr_ensa 
o que é acessóriO para preservar o ·principal. ACima do 
jogo estratégico-do poder, em todas as suas modalidades 
e níveis, está o papel que a imprensa pode desempenhar e 
estâ desempenhando no sentido de garantir a própria 
existência desse jogo, sem o qual não há corno falar em 
democracia. 

Temos insistido assiduamente na crítica ao caráter 
anacrônico e sufocante dos diplomas legais que regem o 
exercício da liberdade de imprensa no Brasil. 

Em primeiro lugar, é preciso reduzir a importância 
que se confere à disciplina legal sobre a atividade jor
nalística. Uma boa imprensa depende muito menos de 
leis draconianas do que de seu próprio desenvolvimento 
estrutural, da capacidade de pressão dos diversos grupos 
sociais e da autonomia material das empresas jornalísti
cas. Pretender extinguir o abUso da liberdade de impren
sa através_de leis é conspirar pela extinção dessa liberda
de mesma, testemunho da existência de todas as outras. 
A tolerância para com maus jornais é o preço que a so
ciedade deve pagar, se deseja ter uma imprensa livre, as-

~. sim como os_ abusos são o preço a se:r pago pela existên
cia de iibei'dade de imprensa. 

Isto não quer dizeí que os excessos não devam ser pu
nidos, nem que o exercíciO do jornalismo reclame a au
sência de leis que o disciplinem. No nosSo _caso, as críti
cas que devem ser feitas à atual Lei de Imprensa quase 
desaparecem e_rn face da circunstância grotesCa de ter
mos -uma Le(de Segurança Nacional (na verdade lei de 
segurança do Estado ou, mais precisamente, de quem es
tá ocupando o aparelho do Estado), apta a reprimir, en

-tre outros, os chamados delitos de opinião. Esfe fato, 
que provocaria escândalo em qualquer nação civilizada e 
mesmo em sociedades com uma cultura política menos 
desenvolvida que a brasileira, perdura como um fóssil na 
estrutura política do País, após quase uma década de 
abertura política. 

A despeito do imobilismo legal, contudo, as alterações 
que se têm registrado na história recente da imprensa fa-
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vorecetll uma compreensão mais adequada a respeito de 
sua funçãO e natureza. A liberdade de imprensa, menos 
que um direito do jornalisfa, ê direito do público: direito 
à informação, requisito do exercício da cidadania. Nesse 
sentido o debate, bastante avançado ao nível da impren
sa propria:nlente dita, permanece em sua pré-história no 
ambiente dos- meios de comunicação eletrônica, pouco 
eficientes pàra informar e influenciar as elites e lide
ranças, mas com grande capacidade de impacto em meio 
:~q:níblicos muito amplos. Neles a liberdade de imprensa 
_é uma força da natureza, que se faz sentir desordenada
mente sob as brechas da associação estreita com o poder 
central. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs .. Senadores, 
entre os principais indicadores da recessão, pode-se 
apontar aarrecadaçào tributâria. Se ela não ocorre, em 
nosso caso, com os impostos diretos arrecadados pela 
União, é que vem ocorrendo, sistematicamente-, Princi~ 
pa.Jinente no que se refere ao Imposto de renda e OUtros 
Proventos, uma sistemática elevação das alíquotas, cada 
vez mais penalizada a classe média. 

Q!lando_o fanlosQ_ ·~_I~o" resolveu adotar a correção 
monetáríã-para as prestações desse tributo, significou, 
com isso, majoraÇãO apreciável sobre o débito, a refletir
se por um aumento no mínimo de vinte por cento sobre a 
arrecadação da ano anterior. 

A continuar assim, a par.tir do próximo ano pOde 
ocorrer que a arrecadação desse imposto não cresça, 
compensando, apenas, a taxa inflacionária: porque o Im
pOsto ~e Rt;nda está matando a .. galinha dos ovos de ou-
ro". 

Jâ o Imposto de Circulação de Mercadorias, a princi
pal renda dos Estados, apresentou urna queda de 7,4 por 
cento, no primeiro quadrimestre, em todo o País, em re~ 
lação ãO tnesmo período do ano passado. 

Foi o Rio de Janeiro, o Estado que apresentou menor 
redução, __ da ordem de 4,13 por cento, dentre os Estados 
da região suleste. 

Até o mês de março, o nosso Estado apresentava apre
ciável supc!rávite, quanto ao produto tributário, em re
lação ao aflo anterior. Já em abril, no entanto, o Rio de 
Janeiro arrecadou trinta e _quatro bilhões e quinhentos 
mílhões de cruzeiros, contra trinta e sete bilhões e oito4 

centos milhões arrecadados em março. 

Observa-se, portanto, um decréscimo na arrecadação 
fluminense. 

Mas ~ maior queda real na arrecadação, até abril, 
verificou-se em Minas Gerais, ~QJD uma redução de 13,7 
por cento. 

São Paulo, que arrecada quase quarenta por cento de 
todos _o_s impostos arrecadados pelos Estados, tambêm 
teve um decrésciino da ordem de 8,1 por cento, no pri
meiro quadrimestre, comparado com o do ano passado, 
coin reiag_ão ao Imposto Sobre Circulação de Mercado
riaS. 

Se essa teõ.dência contiima, toâos os Estados estarão, 
no fim do an~,_sem c_ondições p_ara cumprir a previsão 
orçamentária,-de tãl modo atingida a receita que se refle
tirá na paralisação _das obras públicas. 

Enquanto isso; a União airida apresentará, este ano, 
superávite de arrecadação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Na presente 
sessão terminOu o. prazo para -apreseniaçio de emendas 
ao Projeto de Resolução n9 63, de 1983, de autoria da 
Comissão Oiretora, que cria a Categoria Funcional de 
Adjunto Legislativo e dá outras providências. 

Ao projeto foi oferecida uma emend_a que vai ser lida 
pelo Sr. 19-Secretário. 
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t lida a seguinte 

EMENDA No I 

Ao Projeto de Resolução n~' 63, de 1983. 
Inclua-se o -seguinte parâgrafo 39 ao art. 2~': 

§ 3~> O disposto neste artigo se aplica à Classe Espe
cial dos Agentes AdministrativoS. 

Justificação 

A emenda visa a sanar uma injustiÇa,- uina vez que-os 
Agentes Administrativos, referências N M 30, .N M 31 e 
NM 32, fícarão, pelo projeto, numa progressão inferior 
aos dos Assistentes Legislativos, referêncías, NM 19 a 
NM 33. 

Nada mais justo, portanto, que as Classes Especiais de 
Agentes Administrativos sejarri tambêrn incluídas no 
acesso a Adjunto Legislativo, nos termos em que_o_Pro
jeto enfoca. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1983. :--Gastio 
Müller: 

O SR. PRESID,ENTE (Martins Filho) -O~ acordo 
com o disposto nO Regimento Interno, a matêría -~erâ 
despachada às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças, para exame do Projeto e da Emenda, e à Co
missão Diretora para eXame da Emenda. 

O SR. PRESIDEENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a extraordinária de hoje, às 18 horas e JO mr 
nutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 102, de 
1983 (n9 176/83, na origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Sérgio Coi"
rêa Affonso da Costa, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil nos Estados Unidos da América. 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão" 
de Relações ExterioreS sobre a Mensagem n9 103, de 
1983 (n9 177/83, ·na origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a rescolha do Sr. "George Ál
vares Maciel, Ministro de Primeira Classe,l.da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Organlzãção das Nações Unidas. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- EstA encer-
rada a sessão . 

(Levanta-se a sessao às 17 horas e 55 minutos) 

Ata da 89' Sessão, 
em 9 de junho de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinãria 
da 47• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

ÀS 18 HORAS E 30 MiNUTOS, ACHAM-SE PRE
. SENTES OS SRS. SEN4DORES: 

Jorge Kalume -Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Gal_vão Modesto - Aloy,sio Chaves - Gabriel Hermes 
-Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo-:
Josê Sarney- Alberto Silva- Helvldio_Nunes- João_ 
Lobo - Almir Pinto -José Uns- Virgílio Távora
Dinarte Mariz- Ma~tins Filho-:- Humberto Lucena.
Marcondes Gadelha.:.... Aderba(Jurema ::-: Marco Ma-_ 
ciel - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira --CarloS 
Lyra- Luiz Cavalcante- All:'ªno Franco - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior -João Calmon :-- Josê lgnácio - Moa
cyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Ita
mar Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos
AmaraJ Furlan- Fernando Henrique Cardoso --Seve
ro Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo -
Mauro Borges -Gastão Mi11ler- Roberto Campos
José Fragelli- Marcelo Miranda- Affonso Camargo 
- Álvaro Dias- Jaison Barreto_:::-:- Jorge Bornhausen 
- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Qct_avio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
se!lça acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. - -

Sob a proteção de Deus iniciamos nossOs traba1hos. 
O Sr. }'>'-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 56, DE 1983 

(Nl 1.379/79, na Casa- de Orígeffi) 

Dispõe sobre o parcelamento de débitos das Prefel~ 
turas Municipais perante o Instituto de Adminis-
ti'a~ão Financeira da Previdência e Assistência Social 
- lAPAS, e dá outras providências. 

O_ CongresS"6 Nacional decreta: 

Art. l'>' Os débitos provenientes de contribuições 
previdenciÚías_das Prefeituras Municipais serão conSoli
dados pelo Instituto de Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social - IAP AS, pelos valores 
apurados a{é a publicação desta lei. 

Art. 29 Após a consolidação dos débitos de que tra
ta o artigo anterior e firmado o respectivo termo de con
fissã~ de dívida, a amortização da importância correS· 
pendente se fará em 100 (cem) parcelas mensais, de igual 
valor. 

Art. 3'>' Aplica-se o disposto nesta lei aos débitos 
cuja cobrança haja sido ajuizada pelo lAPAS, que pro
moverá o sobrestamento do feito. 

Art. _49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

PORTARIA N• 3.193, DE 14 DE JUNHO DE 1971 

O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência _So-_ 
cial, usando de suas atribuições. 

Considerando que as nonnas existentes sobre parcela
mento de débitos têm omitido os segurados autónomos 
do Instituto Nacional de Previdência Social; 

Considerando que, ao reconhecer a dívida, inclusive 
decorrente de tempo de serviço comprovado nos termos 
do art. 53, inciso III, do RGPS, e não possuiildo capaci-

--OadC financeira-para pag-á-la de uma só vez, fica o segu
rado autónomo impossibilitado de obter o Certificado 
de Regularidade de Situação (CRS) previsto no art. 183, 
inciso II, do RGPS, aprovado pelo Decreto n9 60.501, de 
14 de março de 1967; 

-Corisiderando que aos segurados trabalhadores autó
nomos se aplicam as mesmas disposições regulamentares 
atinentes às empresas devedoras em tudo quanto se refe--
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re à imposição de juros, multa e correção monetária, rC:. 
solve: 

Art. 19 Os segurados autónomos ao confessarem a 
dívida e decfafarem incapacidade financeira para, de 
uma só ve~, proceder ao recolhimento de contribuições 
em atraso, poderão, mediante requerimento, pagá-las 
parceladamente, com os acréscimos de que trata o art. 
165 do Regulame~to Geral_da Previdência Social, nas se
guintes condições: 
I- Pagamento em tantas parcelas mensais e sucessi~ 

-vas quantos sejam os meses em-atraso, até o máximo de 
trüitã e seis meses, nlediante autorízação da Superinten
dência Regional e, além deste limite, até o máximo-de 
_s~ssenta meses, mediante;_ autorização da Secretaria de 
Arrecadação e FiscaliZação do INPS. 
II- Pagamento de cada prestação do parcelamento 

jy_ntamente com o da contribuição vincenda, mediante 
prova de_qu_itação da antesior, não sendo pennitido ore
cCbimenio em separado. 

III -Início dos pagamentos até 9 último dia, 9-o mês 
seguinte ao do despacho concessório do requerimento de 
que trata o artigo. 

Art. 29 Qualquer atraso no recolhimento das pres
tações e contribuições acarretará, de pleno direíto e au~ 
tomaticamente, o vencimento do saldo da dívida, poden~ 
do o Instituto promover sua cobrança judicial. 

Art. 39 Ao segurado autôn_omo que se estiver ~alen
do dos favores desta Portaria poderá ser concedido o 
Certificado de Regularidade de Situaçã-o (CRS) de que 
trata o Decreto n"' 60.368, de II de março de 1967, me
diante comprovação dos pagamentos. 

Art. 49 Não se aplicam aos segurados autónomos, 
a:s disposições da PortariaMTPS- 3.i47, de 11 de maio 
de 1971. 

Art. 5'>' Os fav_ores desta Portaria podem ser requeri
dos até_31 de dezembro de 1971. 

Art. 6'>' Esta Portaria entrarã em vigor na data de 
sua publicação.- Armando de Brito, Ministro Interino. 

LEI No 5.432, DE 7 DE MAIO DE 1%8 

Oíspõe sobre pagamentos de dívidas previden
ciârias através de imóveis desonerados, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional_ decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. l'>' As empresas em débito de contribuições 
para com o INPS' verificado antes da vigência desta lei, 
poderão, no prazo d_e J 80 dias a _partir de sua publicação, 
requerer a consolidação da dívida, declarada ou apura~ 
da, para liqujdação, com ação em pagamento de imó
veiS. 

§ I 9 A consolidação compreenderá os valores das 
contribuições em atraso, com a competente corieÇão 
monetária, a partir de 17 de julho de 1964, contados 
sobre eles os juros de mora e as multas cabíveis, estas 
com uma reducão de 50%, inclusive a moratória. 

§ 29 ~aplicável o disposto neste artigo mesmo quan
do o débito tenha tido sua cobrança ajuizada pelo Insti
tuto de previdência credor. Em tais casos, recebendo o 
requerimento do devedor, o INPS promeverá o sobresta
mento do feito. 

Art. 2'>' Requerida a consolidação da dívida na for
ma do artigo anterior, o Instituto, tendo em vista as difi
culdades financeiras demonstradas pelo devedor, poderá 
receber em pagamento da mesma, já consolidada e con
fesSada bens imóveis desonerados. Estes poderão ser in
corporados ao patrimóri{o do Instituto, se convierem aos 
fins específicos do mesmo, ou ser alienados. 

Parágrafo único, Efetivada a venda, o INPS poderá 
proceder à _conversão do produto em títulos públicos ou 
letras imobiliárias, total ou parcialmente. 

Art. 39 O valor dos imóveis oferecidos deverá ser 
apurado mediante avaliação realizada no decurso dos 30 
dias seguintes à apresentação do requerimento, por uma 
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comissão a ser integrada por 2 profissionais especfaliza
dos do INPS, um outro de indicação do BNH e um assis
tente do contribuinte, se este o desejar, e se se dispuser~ 
remunerâ-lo. A Comissão deverá dar o seu 1~u~o 

fundamentando-o e também considerando as baSes de 
valores das transações de im6v"eis vizíiihõs- registrã-dos 
em Bolsa de Imóveis, Sindicatos, ou órgãos ·cte classes 
dos corretores porventura existentes no local. O .valor 
atribuído ao ·imóvel será tambêm expresso em unidade
padrão do BNH, ou Obrigações Reajustáveis do Tesou-
ro NacionaL __ ··~-

Art. 49 Os imóveiS oferecldos pelo contribuinte de
verão representar, pela meõos, vaiO r correspopndente a 
120% (cento e vinte p0t--cen10) e, no inâxim-o 150% (cento 
e cinqüenta por cento) do montante da divida a ser liqui
dada, de forma a permitTr que com sua alienação possam 
ser apurados recursos suficientes pãra cobertura das de_.s-_ 
pesas judiciais oU: admiriiStrativas porventura necessárias 
para concluir a d~ção. _ _ . _ _ 

Parágrafo úniCO. CasõSeja o imóvel de valor inferior a 
120% (cento e vinte por cei1.to), o contribuinte, no ato da 
concretização da dação em pagamento deverá integrali
zar a diferença em dinheiro. 
· Art. 5 O Departamento Nactonal de Previdênci~ 

Social e o Conselho Fiscal do INPS, concluída a aVa: 
liação, terão-8 dias, depois de notificadas do laUdo,- pal-a 
emitir prévio pronuncíaineiito sobre -a dação em pãga
mento. 

Art. 69 Resolvida a dação em pagamento, o INPS, 
indicando como devolverá ao contribuinte õ salda even
tual, ouvirá o pronunciamento deste em 8 dias após~ co
municação que lhe fará por carta entregue pessoalriíimte. 
A seguir o INPS marcará o dia para a lavratura da escri
tura competente. 

Art.79 A alínea d do§ 39 do art. 141 da Lei n9 3.807, 
de26 de agosto_de 1960, passa a vigorar com a· seguinte 
redação~- -

ud) para o pagamento de haveres nas liquidações e 
dissoluções de sociedades e para a expedição de cartas de 
adjudicação ou a~;rematação de bens, salvo quando expe
didas em favor da Fazenda Pública, federal, estadual ou 
municipal e em pfoce5sos trabalhistas, inclusive de aci
dentes do trabalho". 

Art. 89 Ao proprietário, dono da obra, ou condõmi
no de unidade imobiliãría, que terih'a contratado e inicia
do obra de construção, reforma ou acrêscimo de imó
veis, até 20 de novembro de 1966, não se _aplica o dispos
to no item VI do art. 79. da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto 
de 1960. 

Parágrafo único. Aplica-Se o dispÕsto neste artigo aos 
débitos já levantados, confessados, autuados ou em fase 
de cobrança judicial ou extrajudicial. __ 

Art. 99 Não estão sujeitas ao Pagamento de multas 
inclusive monliórías, até-a instalação do Instituto Nacio
nal de Previdência Social, as empresas vinculadas às ins
tituições previdenciáriaS--6xtintas em virtude da criação 
do INPS, situadas em áreas ou localidades do País, onde 
os antigos institutos não mantinh-am órgãos, oU agêÕ.cia 
de arrecadação. 

Art. 10. Caberá ao Ministro do Trabalho e Previ
dência Social resolver os detalhes omissos ou não previs
tos nesta lei e necessáriOs para SUa' boa execução. 

Art. II. Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 12, Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comiss_ões de-Municfpios. de LegisJação So
ciaL de Economia f_d.e_Eiaª!1f__4S,,l 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 57, DE 1983 
(n9 5~816/81, i"la Casa de origem) 

Dispõe sobre o exercício da proflssiio de Econo
mista Doméstico e dá outras provldénclas. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. !9 O exercício; Jio País, da profissão de Econo

mista Doméstico,· observadas as condições de habili
tação e as demais exigêi1ciiS Iegãis, é-a-ssegurado: 

a) aos bacharéis em Ciências Domésticas, Economia 
Doméstica ou Educação Familiar, diplomados por esta-

belecim;entos de ensino superior, legalmente reconheci
dos· 

h) aos diplomados em curso similar no exterior, após 
a revalidação do diploma de acorda com a legislação vi
gente; 

c) aos portadores de licenciatura plena, concluída até 
a data da publicação desta lei, em CiênciaS Doméstii:ãs, 
Economta Doméstico ou Educação Familiar e obtida em 
cursa- superior <levidamente reconhecido, 9ujo cqrrículo 

_ofereça formação profissional adequada, a critérío dõ
órg-:ra- de fiscalização e registra; 

d) aos que, embora não diplomados nos termos das 
alíneas a, b e c deste artigo, venham exercendo as ativi
dades de Economista Doméstica, comprovada e ininter
ruptamente, por mais de 5 (cinco) anos, contanto que 
possuam formação superior en:i ârea de ciências sociais. 

Art. 29 É da competência do Economista Domésti
co, sem prejuízo de outras profissões legalmente habilita-
das: -

I- planejar,.elaborar, programar, implantar, dirigir, 
_coordenar, orientar, controlar, supervisionar, ex.ecutar, 
analisai- e avaliar estudos, trabalhos, programas, planos, 

--- projetas e pesquisas de ECOnomia Doniéstica, incluídos 
os de educação e orienfação do consumidor, para aqui
siçãO 'e uSO de bens de consumo e serviços utílizadas pela 
família e os concernentes ao atendimento das necessida
des hásicas da famflia, na comuni~ade, nas instituições 
públicas e Piívádas, no que se refere à sua formação pro
fissional; 
Ir- integrar com profissionaís-de oUtras áreas especí

ficas; equipes de planejamento, assessoramento, progra
mação, elaboração, implantação, supervisão, direção, 
coordenação, orientação, execução, controle, avaliação, 
análise e pesquisa das seguintes atividades: de extensão e 
desenvolvimento rural e urbano; de projeto nacional, es
fãij")Jãl, regional ou setorial que interfiram na qualidacje 
de vida da família; de administração de atividades de 
apoio às funções de subsistência da famflía na comunida
de; de estabelecimento de parâmetros de qualidade de 
produtOs e serviços de consumo doméstico; de serviços 
de modelagem e produção de vestuário, no que se situe 
no âmbito de sua form3.ção profissional; 

Ilf._ rectonar disciplinas espe~íficas integrantes dos 
curfículos d.o __ curso· de Economia Doméstica e Educação 

--do lar, observadas as disposições legais. 

- Parágr~fo ún-i~o. --o exercici.o das atribuições oonstan-
~ tes d-e5te 'artfg01 condicionado ao currículo efetivamente 

realizado, ressalvada a situação dos, abrangidos pela alí
nea' d do art. l 'i' Qesta lei. 

Arf. 39 t cfireito do Economistã:-boffiéstico b exercí
cio dos cargos de Direção, Chefia e Coordenação de cur
sos de Economia Doméstica nas instituições de ensino 
superior. 

Art 41' O e!{ercício da profissão de Economista Do
méStico reqUer -prévio registro no MinistériÕ do Traba
lho e far-se-â niediante apresentação de documentos 

-~-comprobat6ri6s de" conclUsão de curSos Ou -d~ Cre~_ivo 
- exercício da profissão, rias termOs dO art. 19 desta lei. 

§ {9 Enquapto não forem instalados as Conselhos 
Federal e Regfanais de Economistas Domésticos, cuja 
criação po~ decreto fica auto_rizaQ.a por esta lei, o profis

-siOitafr!u-se-á etilórgão próprio do Ministério do Tra
balho. 

6 29 Ao6s a instalacão doS· Co!1:Si!!h0s refeiidÓs no 
pa~ágrafo ~n;~;i~;:·ã i~~~rição p'rofissional se darâ exclu
sivamente em tais órgãos, obrigando inclusive aos que já 
estiverem anteriormente registrados. 

Art. 5~' O Conselho Fe'deral di;. Educação, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, fixará o currfculo mínimo 
para o curso de Economia Doméstica a Ser observado 
em todo o país. 

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
p~azó-de 90 (noventa) dias. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Co'nstituição e Justiça, de Edu
caçiio e Cultura e Legislação Social.) 

PRÓJETO DE LEI DA CÂMARA N• 58, DE 1983 
(n~ 1.343/79, na Casa de origem) 

Altera a redaçào do parâgrafo único do art. 566 da 
Consolidãcão das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943, assegu
rando o direito de sindicalização aoS empregadoS das 

empresas públicas. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 19 O parágrafo único do art. 566 da Consoli

dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n'~' 5.452, de l9 de maio de 1943, passa a vigorar coma se> 

guinte redaçãa: 

"Art. 566 
Parágrafo único. Excluem-se da proibição 

constante deste artigo os empregados das socieda
des de eConorriia mista e empreSas públicas." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreta-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943) 

• ••• , ' ••••• <.-.- •••••••••••••••••• -••••• -••• ~ ••••••• -•• 

. TITULO 
Da Organização Sindical 

CAPITULO I 
Da Instituição Sindical 

SEÇÃO IX 
Disposições Gerais 

. ..... ·-·; ......... ·'· ......... ~ ................. . 
Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do 

Estado e os das instituiçõeS paraestatais. 

Parágrafo único. Excluem-se da proibição' constante 
deste artigo os empregados das sociedades de economia 
mista e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder 
Público da União, dos Estados e_ Municípios. 

(Às Colnissões de Constituição e Justiça e de Legis
lação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1983 •. 
(NY 2.390/79,' na Casa de origem) 

Dispõe sobre organlzaçio sindical, alterando rn1 

arts. S12, 515 e 530 da Con~lldaçio das Leis do 
Trablaho, aprovada pelo Décreio-Jel n~' 5.452, de J9 
de maio de _1943. 

O Congresso Nacion-al decreta: 

Art. )9 Os aÍts. 5J2, 515 e 530 da Consolidação das 
Leis do_ Trabalha, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
}9 de maio de 1943, passam a vigorar acrescidos dos se:
guintes dispositivos: 

"Art. 512- ......... .,_,-.. ..... ~· •...••..•. 

' '-' ·~· • • ':''' • '.~. • • • • • ':-_• • • •,•' •"--• • ~· •·• • • • • • I • • • 

Parágrafo_ único. As associações que não aten
derem às exigências dos arts. 515 e 530 <festa Çonso

_lida~Õ, nca:m i.nlPeciidas de receber auxílios, sub
venções, empréstimos ou financiamentos de órgãos 
-oficiais. 

Art. 515- -......... ~--·····=·····-···-·-·· 
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d) obediência ao prescrito no art. 530 da pre
sente lei. 

Art. 530- .....•.....•............•.•..• 
·rx- os que_--tenham exercido cargo eletivo na 

entidade, por qualquer tempo, na gestão imediata
mente anterior, bem como os seus parentes consan
güíneos ou afins _até o 31' grau, os por adoção e o _ 
cônjuge.~· 

Art. 211 Esta lei entrã. em vigor na dãta de sUa- pul:ilt
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrãdo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS CO:IS DO i:RA!lALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de l~' de maio de 

1943) 

TITULO V 
Da Organização Sindical 

CAPITULO I 
Da lnstituiçilo Sindical 

SEÇÃO I 
Da Associação em Sindicato 

Art, 512 Somente as associações profissionais cons
tituidas para os fins e na forma-do artigo anterior e regis
tradas de acordo com o art. 558 poderão ser reconheci" 
das como sindicatos .e investidas nas prerrogativas defi
nidas nesta Lei. 

SEÇÃO II 
D~ Reconhecimento e Investidura Sindif:al 

Art. 515 As associações profissionais deverão satis
fazer os seguintes requiSitoS para serem reconhecidas 
como sindicatos: 

a) reunião de 1/3 (um terço), no mínimo, de empre
sas legalmente constitui das, sob a forma individual ou de 
sociedade, se se tratar de associação de empregadores; 
ou de l/3 (um terço) dos que integrem a mesma catego
ria ou exerçam a mesma profissãO liberal, se se tratar de 
associação de empregados ou de trabalhadores ou agen
tes autónomos ou de profissão liberal; 

b) duração de 3 anos para o mandatO da diretoria; 
c) exercício do cargo de presidente por brasileiro na

to, e dos demais cargos de administração e representãção 
por brasileiros. 

Parágrafo único. O Ministro do Trabalho e Previdên
cia Social poderá, excepcionalmente, reconhecer como 
sindicato a associação __ cujO númérõ-de assoCiados seja in
ferior ao terço a que se refere a alínea a. 

SEÇÃO IV 

Art. 530 Não podem ser eleitos para cargos admi
nistratíVos ou de representação económica ou profissio
nal, nem permanecer no exercíCio desses cargos: 
I- os que não tiVerem definitíVã:ITlinte apiovadas as 

suas contas de exercício em cargoS de administração; 
II- os que houverem lesado o património de qual

quer entidade sindical; 
UI- os que não estiverem, desde 2 anos antes, pelo 

menos, no exercício eTefiVõ da atividade ou da profissão 
dentro da base territorial do sindicato, ou no desempe~ 
nho de representação econômica ou profissional; 

IV- os que tiverem sido condenados por crime dolo
so enquanto persistirem os efeitos da pena; 

V----;- os que estiverem no gozo de seus direitos políti
cos; 

VI- os que, pública e ostensivamente, por atos ou 
palavras, defendam os princ1pios ideológicos de partido 
político cujo registro teilha sidO Cassaao-;-Oii de asso
ciação pu entidade de qualquer natureza cujas- atividades 
tenham sido consideradas contrárias ao interesse nàc_io
nal e cujo registro haja sido cancelado ou que tenha sido 
seu funcionamento suspenso poi" autoridade competente; 
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VH - mâ conduta, devidamente comprovada; 
VHI- os_que tenham sido destituídos de cargos ad

ministrativos ou de representação sindical. 
' o o • •~ .-<;:v:-. • • ; • -==-~ • • ; • ,:,--. :, • •~"' •'• -, .:_ • • • _;:., • ~~ ~-;_-;-• • ;=c: • 

(Às Comissões de Constituição e Justiça'e deLe~ 
gislação Social.) 

- PROJETO D.E LEI D~ CÃMARA N• 60, DE 1983 

(N'>' 2.355/79, na Casa de origem) 

Altera a redaçio do art .. 3'>' da Lei n'>' 5.859, de 11 
de dezembro de 1972, a fim de garantir ao empregado 
doméstico o direito à gratiflcaçio natalina instituída 
pela Lei n'>' 4.090, de 13 de julho de 1962. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'>' -O art. 3'>' da Lei n"' 5.859, de I I de dezemb[Q 
de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art~ 3'>' O empregado doméstico terâ direito a: 
I- férias anuais remuneradas de 20 (vinte) dias 

útefs, após cada período de 12 (doze) mese~_Q.~_tr~
balho à mesma pessoa ou família; 
----ll"- gratificação m:i.talina, na forma da Lei n~ 
4.0'10,-de 13 de julho de 1962." 

Art._ 2'>' -Esta lei eOtra em vigor na daiâ de sua pllblí-
cação. 

Art. 3'>' _ Revogam~se a~ disp~sições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962 

--- Institui a gratificação de Natal para os trabalhado
res. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decre_ta e eu 

· _sanci®o a segui_nte Lei: 
Art. .1'>' No mês de dezembro de cada ano, a todo 

empregado será paga, pelo empregador, uma gratifi
cação salarial, independentemente da remuneração a que 
fizer jus. 

§ I 9_ A gratificação corresponderá a I/ 12 avos da re
muneração devida em dezembro, por mês de serviço, do 
ano correspondente. 

§ 2'>' A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de 
tfãbalho será havida como mês integral para os efeitos 
do parágrafo anterior. 

ArL 2'>' As faltas legais e juStificadas ao serviço não 
.serà·o- deduzidas para os fins pl'Cv1st"âs-ri0-§ l'>', do art~ l'>' 
desta lei. 

Art. 39 Ocorrendo rescisão, sem justa causa, do con
trato de trabalho, o empregado receberá a gratificação 
devida nos termos do_s §§ J<?e 2'>' do ar_t_, l'>' desta lei, calcu
lada sobre a remuneração do mês da rescisão. 

Art. 4'>' Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em cohtr_ário. 

LEI N• 5.859, DE II DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, 
e dá outras providências. 

_ _o Presidente _da República: 

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

Art. l'>' Ao empregado doméstico, assim considera
do aqu_ele que presta serviços de natureza contínua e de 
finalid_ade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito 
residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

Art. 2'>' Para admissão ao emprego deverá o empre-
gado doméstico apresentar: 
I-Carteira de Traba_lhQ e Previdência Social; 
ll - Atestado de boa conduta; 
III- Atestado de saúde a critério do empregador. 
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Art. 3'>' O empregado doméstico terá direito a férias 
anuais remuneradas de 20 (vinte) dias úteis, após cada 
período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mes
ma pessoa- ou família. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 6!, DE 1983 
(N9 1.145/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre _a aplicação do art. 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n'>' 5.452, de ]'>'de maio de 1943, ao parceiro e ao 
arrendatário agrícolas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Àrt. 19 Aplica-se ao parceiro e ao arrendatário agrí
colas o disposto no art. 543 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de l'>' de 
maio" 1943. 

Art. 2'>' Se descumprido o disposto no art. l'>' desta 
lei, fica o proprietâi:io da terra em que residir o trabalha
dor (ou em que este trabalhe) obrigado a recompor a si
tuação desse trabalhador conforme a que vigorava anteS 
do pleito sindical, independentemente das demais comi
naç-ões-legais específicas, constantes da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Art. 3'>' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-_ 
cação. 

Art. 4'>' Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHÓ -
(Aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de l'>' de maio de 

1943) 

TITULO V 
D_a Organização Sindical 

CAPITULO I 
Da Instituição Sindical 

SEÇÃO VI 
DQs Direitos dos Exercentes de Atividades 

oU Pfofissões e dÓs Sindicalizados 

Art. 543. O empregado eleito para cargo de admi
nistração sindical ou representação profissional, inclusi
ve junto a órgão de deliberação coletiva, não poderâ ser 
impedido _do exercício de suas _funções, nem tran~ferido 
para lugar ou mister que lhe dificÜlte ou torne impossível 
o desempenho das suas atribuições sindicais. 

§ l'>' O empregado perderá o mandato se a transfe~ 
rência for por ete solicitada ou voluntariamente"açeita. 

§-2'>' Considera-se de licença não remunerada, salvo 
assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tem
po em que o empregado se ausentar do trabalho no de" 
sempenho das funções a que se refere este artigo. 

§ 3'>' É vedada a dispensa do empregado sindicaliza
do, a partir do momento do registro da sua candidatura 
a cargo de direção ou representação sindical, atê l (um) 
ano após o final ao seu mandato, caso seja eleito inclusi
ve como suplente, salvo se cometer falta grave devida
mente apurada nos termos desta Consolidação. (Nota: 
Redação dada pela Lei nv 5.911, de 27-8-73.) 

§ 4'>' Considera-se cargo _de direção ou representação 
Sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de 
eleição prevista em lei, equiparando-se-lhe o decorrente 
da designação pelo Ministêrio do Trabalho, no caso do§ 
5'>' do art. 524 e no art. 528 desta Consolidação. 

§ 5v _Para os fins -deste artigo, a entidade sindical co
municarâ por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e 
quatro) horas, o dia e a hora d_o registro da candidatura 
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do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, 
fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo 
sentido. O Ministério do Trabalho fará no mesmo prazo 
a comunicação no caso da designação referida no final 
do§ 49 

§ 6~' A empresa que, por qualquer modo, procurar 
impedir que o empregado se associe a sindicato, organize 
associação proflssionaf ou STn-dical ou exerça os direitos 
inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à pena
lidade prevista na letra a do art. 553, .sem prejufzo dare
paração a que tiver direito o empregado. 

(Às Comissões de Constituição e JustÍça e deLe
gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 
1"'-Secretário. -

São lidas as se&uin(es 

Em 9 de junho de 1983 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alínea. "a", do Regi
mento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa 
a partir do dia 10 de junho de 1983, para hl:~ve viagem a9 
estrangeiro, em carãter particular. -

Atenciosas saudações. - Octávio Cardoso. 

Brasília, 9 de junho de 1983. 
Exmo. Sr. 
Senador Nilo Coelho 
DD Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Cumpro o dever de comunicãr a V. Ex• que me devo 
ausentar do país, a partir do próximo sábado, li, para 
presidir a delegação brasileira à IV ASSEMBLE-IA 
CONJUNTA DOS PARLAMENTOS EUROPEU e 
LATINO-AMERICANO, em Bruxelas. - -

Aproveito o ensejo de renovar a V. Ex' meus protestos 
de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, Nelson carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As comuni· 
cações lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores s.obre a Mensagem n"' 102, de 
1983 (n"' I76f83,_na origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senaçlo a escolh~ _9o Senhq~ Sérgio 
Corrêa Affonso da Costa, MiniStro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Em_
baíxador do Brasil nos Estados Unidos da Amêrica. 

Item 2: 

Discussão, em- turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 103, de 
1983 (n"' 177/83, na origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Senhor George 
Álvares Maciel, Ministro de Primeira' Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil à Organização das Nações Unidas. 

As matérias constantes da Ordem do Dia da presente 
Sessão, nos termos da alíne& .... h" do art. 402 do Regi
mento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

~fllÃRIO QOCQNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Solicito aos s·rs. funcionários as providências neces
sárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimen
tal. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 37 minutos 
e volta a ser pública às 18 horas e 47 minutos) 

O SR. P:RESlúENTE (Nilo Coelho)- Está re~berta 
a sessão. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, designando, para a sessão ordinária de 
amanhã, a seguin~e 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação Finai (ofere-cí
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 512, de 
1983), do Projeto de Resolução n~ 38, de 1982, que_ auto
riza a Prefeitura Municipal de Ponta Porà, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 23.000.000,00 (vinte e três milhõés de cru-

___ zeiros). 

2 

Discussão, em turno único, da Redação final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 513, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 48, de 1983, que auto
riza o governo do Estado da Paraíba a contratar ope
ração de empréstimo externo no valor de DM 
IO.OOO.OOO,OO (dez milhões de marcos alemães), destina
do a9 programa. "Pequena Irrigação a Nível de Proprie
dade". 

3 

Discussão, em turno único, da Redaçào final (Úf~reci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 514, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 49, de 1983, que auto· 
riza o Governo do Estado de Sergipe a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 75.548.815,00 (setenta e 
Cinco milhões, quinhentos e quãrenta e oito mil, oitocen
tos e quinze cruzeiros). 

4 

Discussão, ern turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 515, de 
1983), do Projeto de Resolução n~ 59, de 1983, que sus
pende a execução dos arts. Jc,o 49 e 5"' da Ld n"' 270, de 2 de 
dezembro de 1977, do Município de Orindiúva, no Esta
do de São Paulo. 

5 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n"' 516, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 60, de 1983, que sus
pende a execução do art. 2"' da Lei n"' 1.060, de 26 de de
zembro de 1978. do Município de Pompêia, no Estado 
de São Paulo. 

O SR. PRESlDENTE(Nilo Coelho)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
No 19, DE 1983 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e regula_mentares e tendo em 
vista o que consta do Processo n"' 005596-82.3, Resolve: 

Art. l"' Redistribuir, nas classe§_ "B': ... "C" 'if. "D", da 
Categoria Funcional de Assistente de Plenãrios do 
Grupo-Atividade de Apoio Legislativo, os ocupantes das 
classe~, "A".~. "B" e Especial da Categoria Funcional de 
Agente de Portaria, do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Art. 29' É aprovado, sem alteração do total de car
gos, o Quadro D-emonstrativo da lotação e a relação no-
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minal da Categoria Funcional de Assistente de Ple
nários, constantes dos Anexos I e II deste Ato. 

·Art. 39 Para efeito de progressões futuras aplicar-se
á as disposições da Resolução n"' 146, df: 1980. 

Art. 49 Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comjssão Diretora, 26 de maio _de 1983. -
Nilo Coelho- Moacyr Dalla -Jalson Barreto- Henri
que Santillo - Lenoir Vargas - Milton Cabral - Raf~ 

mundo Parente. 

ANEXO I 

Lotação da Categoria Funcional de Assistente de Ple
nários, do Quadfo Permanente do Senado Federal. 

.. CJs.sse Especial" 

N"' de funcionários 
N"' de funcioriários 
N~ de funcionãrios 

N"' de funcionários 
N"' de funcionários 
N"' de funcionãrios 
N"' de funcionários 

N9 de funcionários 
N"' de funcionários 
N"' de funcionários 
N"' de funcionários 
N"' de funcionários 

N"' de funcionários 
N"' de funcionários 
N~ de funcionários 
N"' de funcionários 

N"' de funcionários 
N"' de funcionários 
N"' de funcionários 
N"' de funcionários 

Classe HD" 

Classe ''C" 

Classe uB" 

Classe "A" 

ANEXO II 

- Ref. NM-30 
-Ref. NM-29 
-Ref. NM-28 

-Ref. NM-27 
-Ref. NM-26 
-Ref. NM-25 

58- Ref. NM-24 

-Ref. NM-23 
- Ref. NM-22 
-Ref. NM-21 

73 - Ref. NM -20 
-Ref. NM-19 

-Ref. NM-18 
-Ref. NM-17 

63- Ref_ NM-16 
-Ref. NM-15 

-Ref. NM-14 
-Ref. NM-13 
-Ref. NM-12 
-Ref. NM-11 

Qul!dro Pei-manente 

Grupo- Atividades de Apoio Legislativo 
Categoria Funcional: Assistente de Plenários 
Código: SF-AL-NM-0!4 

Çlass~_. uD" 
-Referência NM~24 
n"' de ocupantes: 058 

01. Nelson Batista 
02. Francisco Parente Farias 
03. José Gomes da Silva 
04. Abelardo Rodrigues Siqueira 

- ~05. Antonio Evangelista Vaz 
06. Pedro Artur Botelho da Costa 
07. José Rodrigues de AI-aújo 
08. Gidália Soares 
09. Leão Gonçalves 
10. Artur Martins Reis 
11. Maria Xavier Viana 
12. Manoela A velar Mello 
13. Hilda Rodrigues Soares 
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14. Elza Moreira da Silva 
15. Francisca- Ferreira de Lima 
16. Maria-do Carmo Santos Ferreirii 
17. Alair Julião da Silva 
18. Milza Gomes da Silva 
19. Edvaldo Batista Lima 
20. Dalci Fernandes Couto 
21. Maria Sales GO.Y_Vêa 
22. Rosa Catarina Ferreira 
23. Dejanira Aguiar-dos Saritos 
24. Maria da Conceição Alves Batista 
25. Paulo Sei;~_as 
26. Luiz Grangeiro Sampaio 
27. Manoel José de Oliveira 
28. Manoel Domingos Neto 
29. Severina Mendes Medonça 
30. Antonio Carlos GOm-es -da Costa 
31. J o sê Reinaldo G:omes 
32. Ana Pereira Cardoso 
33. Florisvaldo Teixeira de Souza 
34. Maria Silva Casemiro 
35. Luiza da Silva Neiva 
36. Neide Pinto de Almeida 
37. Lindalva Umbelina_ Ferreir.a 
38. Adelita Envangelista dos Santos 
39~ Rosa Ribeiro da Silva 
40. Maria Guerrilde Correia da Silva 
41. Armando Brito 
42. Raimundo Francisco Alves de Souza 
43. Sebastião Pedro Ferreira 
44. Antonio José CUStódio 
45. Julieta Pereira da Silva 
46. Raimundo Alves de Carvalho 
47. Geraldo Afonso Pinto 
48. Francisco Azevedo Aguiar 
49. Antonio Eduardo de Lima 
50. Antonio Gonçalves de Oliveira 
51. José Pereira Neto 
52. Damião Nunes 
53. S_everino Iz_idoro da Silva 
54. Deusdete Gonçalves da Silva 
55. João Pereira dm; Santo_s 
56: José Ribamar Silva 
57. Teresa Alves da Con~ição 
58. Katia Rossane Ribeiro. 

Grupo- Atividades de Apoio Legislativo 
Categofla Funcional: Assistente de Plenários 
Código: SF-AL'NM-014 

Classe"C" 
Referência NM-20 
n'~ de ocupantes: 073 _ 

01. Milânia Reis de Carvalho Santos 
02. Maria de Lourdes Rodrigues 
03. -Antonio Pereira da Silva 
04. Angelina Silva Gomes 
05. Emília Saraiva de Oliveira 
06. Maria José Ribeiro 
07. Abenina Alves Sales 
08. Dalmi Vieira GonÇalves 
09. Maria do Socorro LQureoço 
10. Irene Ferreira Borges da Silva 
II. Sidney de Jesus Silva Vianna 
12. V alter Silva de Oliveira 
13. Alberto da Cruz Gonçalves 
14. Nascimento Ferreira Gomes 
15. Alcides Rodrigues Porto 
16. Antonio José Tavares de Oliveira 
17. Abdon Vitória de CarValho 
18. Luíz Marreiros Julião 
19. Lourival Cardoso Fagundes 
20. Joaquim Rodrigues da Silva 
21. Joaci Mendes de Souza 
22. Josê Antonio Tavares de Oliveira 
23. Demervaldo Josê de Souza 
24. Antonio da Costa Sobrinho 

DIÃRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II) 

25. Antonio Martins Gomes 
26. Alexandrina Pinto de Oliveira 
27. José Salviano Sobrinho 

· 28. Vicente de Paula Pereira da Silva 
29. Elizabeto Matias dos S:iritos 

· 3o~ZêiliidB. -AlVes R:imalho 
31. Cleber de Oliveira 
32. Mauro Lúcio Cardoso 
ji- José Nogueira Alves Filho 
34, Andrelina Corrêa do Vale 
35. Marconi Buriti de Souza 
36. Valdetário Silvério do Nascimento 
37: -LiiCia da Cruz B_arbosa, 

--38. Guilhermina Ferreira de Melo 
39. Vera Brígida Campos 
40. Ieda Patriota Costa 
41. Laurinda Costa TeiXeira 
42. Onofra Maria da Silva 
43. Diva Menezes de_ .Oliveira 
44. ·~ritó Valtér Braia 
45. Edlt-h Cardoso de úiiVeira 
46." f Ocl AmânCio Nê to 
-47. Ozaide Vieira Alves 
48. José Seraflm dos Reis 
49. Maria José Soares Santana 
50. Antonio Cortes da Rocha 
51. João Roberto Pires 
Si Údila Rodrigues Costà Gomes 
53. José Guirriarães Ã vila 
54. Maria Eudócia Torres 
55. Raimundo Nonato 
5.6. Maria Albertina Barbosa 
57. Florisvaldo Miranda Damascena 
58. Sebastião Armando Marcelino 
59. Isaias Alves de Castro 
60. Benedito de Azevedo Barbosa 
61~ Justiniano Soares de Andrade 
62. FrarlciSco Severino do Nascimento 
63. Josê Pires Neto 

~~4.-Fra-~-4He ae_Aguiar 
-65--:-Mãnoei Moraes de- Queiroz 

--66. Antonio Vieira Tosta 
- 67. _Antonio Estevão Lima 

68. Eduardo Ferreira Gomes 
69. Maria Cristina _Moz 
-70. Maria Gislene da Silva 
71. -Elena Cunha Rodrigues 
72. João Batista Vieira 
73. Vanilde Pereira da Oliveira 

Grupo- Atividades de Apoio Legislativo 
Categoria Funcional: Assistente de Plenáriõs 
Código: SF-AL-NM-014 

Class~."B" 

Referência NM-16 
n9 de ocupantes: 063 

01. Carmelíta da Silva Martins 
02. Antonio Avelino Bispo 
03~ Olívio Alves dos Santos 
04. Francisco Soares Martins 
OS. Eva de Souza Barroso_ 
06. Geracina Maria de Jesus 
07. Rosalina Alves Emiliana 
08. Manoel George Cassimiro 
09. Luiz Carlos Gervásio 
10. Altamira Alves de Oliveira 
11. Raimundo Rafael Guedes 

· [7". Cele_s_tino .Alves dos Santos 
13. Anália Rosa dos Santos 
14. L-uiz Ferreira 
15. Raimunda dos Santos Mendonça 
16. Wantuil José de Oliveira 
!?.José Neves 
I~- Maria Romana Ribeiro 
19. Raimundo Nonato de Lima 
20. Josê da Paz Julião 

21. Iolanda de Sou2;a Moura 
22. Antonia Alexandre de Sá 
23.-Creusa Pereira da Silva 
24. João Ferreira de Mesquitã 
25. Catarina de Souza Nasciffieilto' 
26. Ivanilda Marques da Silva 
27. Terezinha Sampaio Grangeiro 
28. José Silva Ferreira 
29. Gileno Oliveira Conceição 
30. João Martins da Silva 
31. José Ferreira Costa 
32. Dionésia de Barros Silva 
33. José AfÔnso Carneiro dos Santos 

Junho de 1983 

34. Cecília Teixeira Alves da Conceição 
35_Emanuel Ferreira do Nascimento 
3-6~-Teresinha Lusa de _Souza 
37. Paulo Oliveira Ribeiro 
38. Luzia de Souza.~ Godoy 
39. Maria Cleonice da Silva 
40. Maria Vicêncii Soares 
41. Maiia- Salomé Vieifa Silva 
42. Zacarias Alves Si<i_ueira 
·43. Quitéria Francisca d~ Menezes Silva 
44: Luiz Antonio dos Santos -
45 . .Jorivé de Fátima da Silva Araújo 
4(í. Cõieta Fernanaes da Cunha 
47. Antonio Ribeiro da Cunha 
48. Albetisá" -de Jêsus Neri 
49. Divina Bo"rges de Santana 
SÓ. Fi-ailciSCã-RodrigUes de Oliveira 
51. Ivone Ferreira Reis 
52. Leci Gabriel da Rocha 
5.3. ManOel Alves de Araújo 
54. M_argadda da Conceição Souza 
55. Jandira Amélia Pereira de Almeida 
56. José Pedro de Almeida 
57.-Valdemar Bezerra de Azevedo 
58 •. Josefa Marcelino de Oliveira 
59: Aparecida Divina Pinto 
60. Maria das Do"res Silva de Carvalho 
61. Maria Pires de Carvalho 
62. Maria Duarte do Amaral 
63~ FranciscO Catingueira Leite. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 20 DE 1983 

A ComissãO Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e regulamentares e tendo em 
vista o que consta do Processo n" 005596~82.3, Resolve; 

Art. 19 Redistribuir, na classe ·~s" da Categoria 
Funcional de Assistente de Plenários, do Grupo -Ati
vidades de Apoio Legislativo do Quadro de Pessoal 
CL T, os ocupantes dos empregos da Categoria Funcio
nal de Agente de Portariã do Grupo -Transporte Ofi
cial e Portaria, do mesmo Quadro de Pessoal. 

_ Art. 2<:> 1! aprovado, sem alteração do total de cla
ros, o Quadro Demonstrativo da lotação e a relaç_~o no
minal da Categoria Funcional de Assistente de Plei'lários 
do Grupo- Atívidades de Apoio Legislativo do Qua

dro d_~ Pessoal CLT, constantes dos Anexos I e II deste 
Ato. 

Art. 3~> Pa_ra efeito de progressões futuras, aplicar
se-à as disposições da Resolução n9 146, de 1980. 

Art. 4~> Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação.~ 

Sala dã ComissãO Diretora, 26 de maio de 1983_:_
Nilo Coelho- Moacyr Dalla- Jalson Barreto- Henri

-qUe Santillo - Lenoir valrgas - Milton Cabral - Rai
mundo Parente. 

ANEXO I 

LOtação da Categoria Funcíonal de Assístente de Ple
nário_~~ -~ó QUadro de-Pessoa~_CLt __ do Senado Federal. 
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"Classe Especial" 

N~> de funcionái-ios 
N~> de funcionários 
N"' de funcionários 

N" de funcionários 
N~> de funcionários 
N~> de funcionários 
N~' de funcionários 

N'i' de funcionários 
-N9 de funcionários 
N{l de funcionários 
N~> de funcionários 
N~> de funcionários 

Oasse "D" 

Classe "c" 

Classe "B" 

-Rt::f. NM~JO 
-Ref. NM:29 
__: Ref. NM:2s 

-Ref. NM:27 
-Ref. NM-26 
-Ref. NM-25 
-Ref. NM-24 

-Ref. NM:23 
-Ref. NM-Z2 
-Ref. NM-2I 
-Ref. NM-20 
-Ref. NM-19 

N~> de funcionários 
N~" de funcionários 
N'i' de funCionários 

-Ref. NM-I8 
.:_ Ref. NM-17 

07- Ref.-NM-I6 

N~> de funcionários 
N~> de funcionários 
Nl' de funcionários 
N"' de funcionários 

Classe "A" 

ANEXO li 
Quadro de Pessoal CLT 

-Ref. NM-I4 
-Ref. NM-13 
-Ref. NM-I2 
...:.. Ref. l'~iM-ú 

GRUPO- Atividades de apoio Legislativo 
CATEGORIA FUNCIONAL: Assistente de Plenários 
CÓDIGOS: SF-AL-NM-I4 

Classe "B" 
Referência N M -16 
n'f de ocupanfe'S:-·07--

01. Raimundo Oliveira de Car\ialhO 
02. Marcela Alves Ferreira 
03. Maria Dulce Pereira de Santana 
04. Antonio Alves Neto 
05. José Ribamar Oliveírã. 
06. Miriam Pereira Victor 
07. Pedro Américo do.s Santos Costa 

ERRATA 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de 11' a 31 de maio 
(art. 293, inciso_IJ, do Regimento Interno). 

Na publicação feita no-DCN (Seção II), de4-6-83, pá
gina 2211, na parte referente a Projetas Aprovados e En
caminhados à Promulgação. 

Onde se lê: 

Projeto de Resolução n~' 39,_ ~e_l~83 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspellde a exe~ução do [3~" 
do art. 26 da Lei nl' 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, 
do Estado do Rio de Janeiro, no tocante às expressões 
" ... de dois cargos de magistério, ou". Sessão: 30:5-83. 

Leia-se: 

Projeto de Resolução n"' 39, de 198J (Comissão de 
ConstitUição e Justiça), qUe sUS-pende ã execução do§ 39-
do art. 26 da Lei n"' 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, 
no tocante às expressões ..... de dois cargos de -maiis-
tério, ou". SdSâo:-30..5-83.- - --- ---

ERRATA 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de ]I' a 31 de maio 
(art. 293, inciso II, do Regimento Interno). 

Na publicação feíta no DCN (Seção IJ), de 4-6-83, pá
gina 2212, na parte referente a Projetas cujo prossegui-

I;>!ÃRlO DQ ÇONG~~SS:O NAGIQNAL (S~ção iff 

menta da tramitação foi aprovado pelo Plenário (art. 
368, § 111 do Regimento Interno). 

Onde se lê: 

Projeto de Deáeto Legislativo n9 11, de 1979 (nl' 
llf79, na Câmara dos DeputadoS), que aprova o texto 
do AcOrdo de Cooperação Econômica, Científica e· Téc
nica enrre- o GoVerno da República Federativa do Brasil 
e -o Governo Militar Federal da República Federal da 
Nigéria, aSSinado em Brasília, a ib de janeiro de 1979. 
sessão: 26~5-83. 

Leia-se: 

Projeto. de Decreto Legislativo n9 13, de 1979 (n9 
11/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e TéC
nica entre o GoVei-no da República Federativa do Brasil 
e o Governo Militar Federal da República Federal da 
Nigéria; assinado em BrasHii,-a-10 dejineifo de 1979. 
SesSão: 26-5-83. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO ESPEOAL 

Criada para revogar ou sub.!ltituir a Lei n'1 6.620, 
de 1978, que alterou o D!=creto-lei n9 898, de 1969. 

6'- reunião, realizada em 18 de maio de 1983 
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de mil nove-

centos e oitenta e três, às dez. horas, na Sala de reunião 
da ComiSsão de Legislação Social, presente oS Se~ores 
Senadores Murilo Badaró (Relator), Aderbal Jurema, 
Jutahy Magalhães, José Ignãcio e Nelson Carneiro (Pre
sidente), reúne-se a Comissão Especial, criada para revo
gar _ou substituir a Lei n? 6.620, de 1978, que alterou o 
Decreto-lei n"' 8:98, de 1969 .. 

Deixam de ':?mP~~_ece~ R<?~. ~!J!1Y~jy_~~if~99_ gs Se
nh~_reS se_íi~40r~s-JÕ.sr:WOs e Eec!rQ Simon. -·· .. - _ 

HavendQ_núm_ero regimental o Senhor Presidente, Se
nador N els_on _Carneiro, decl?ra abertos os trabalhos, 
_dándo ?,_palavra ao ilustre Ministro da Justiça, Depu:ta

- do_ Ibrahim A{ti:_Ackel. 
Iniciando a sua explanação o Senhor Ministro da Jus

tiça agradece ao Senhor Presidel).tç pela oportunidade de 
comparecer à ComisSão, colaborando com a sua grande 
e inusitada experiência no campo das Leis penais brasi
leiras~ 

Sendo formuladas no início deste século e Pmmulga
das em 1940, com a sofisticação tecnológica de um modo 
geral, exatamente por isso que há dois allos e meio 
estuda-se no Ministperio da Justiça, pela elaboração dos 
códigos e leis penais capazes de orientar a resposta p_enal 
brasíleira neste final de sé_culo. 

Refere-se ao .J\:li!!Ístro -FranciSco CampoS:- qu~ -em 
1940, unificou õs prOússos penaiso em-todos o-País, edi
tando uma lei nacional. 

Na época não havendo necessidade de elaboração le
gislativa foi aproveitado o_ Código de Pro~o Penal do 
antigo Distrito Federal, fez-se algumas adaptações e 

-editou-se _um Código Nacional. __ 
Este código de Proc_esso Penal do_

0
Distrito_federal, 

_:;que data rriais ou m.eTios de !926, e até hoje rege ajuStiça 
criminal no País. 

Concorda o Senhor Ministro que a execução da pena 
no Brasil, funciona dentro da ilegalidade e cita que em 
matéria de Direito Penal, Direito Judlciário Pena} e de 
Execução da Pena, o Brasil ~ão é,adiantada nessa ma
téria, pelo contrário, muito atrasaàa. -

Passa-se então à fase de interpelação que se sucede pe
los Senhores SC:nadores Humberto Lucena, Fábjo Luce
na e José Ignácio. 

Finalizando o Senhor Presidente, Senador Nelson 
_Carneiro, agradece a brilhante exposição feita pelo ilus

tre Ministro da Justiça e aos n:tembr:os da Comissão eçl.e
- _ te.rrrlina, __ qUe -a~ not?S _t~quigrãficas tão lÕg<? revisadas, 

- sc;:jam pUblicadas em anexo à presente Ata. 
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- Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e 
para constar eu, Nadir da Rocha Gomes, Assiste;llte da 
Comissã~, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, irá 
à- publicação. 

ANEXO À ATA DA M REUNIÃO, DA COMIS
SÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR OU 
SUBSTITUIR A LEI Nt6.620. DE 1978, QUE AL
TEROU O DECR!;TO-LE! N• 898, DE 1969, DES
TINADA A OUVIR O SENHOR MINISTRO DA 
JUSTIÇA IBRAHIM AB!-ACKEL - QUE SE 
PUBUCA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR NELSON CAR
NEIRO 

RELATOR: SENADOR MVR!LO BADAR6 
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!

GRÁFICO DA REUNIÃO). 

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)- Havendo 
número regimental, declaro aberta a reunião. 

Tenho- ã honra de dar a palavra ao Sr. Ministro da 
Justiça, lbrahím Abi-Ackel. S. Ex'- foi convocado para 
pf6siai 't:sctarecimentoS, dando a sua contribuição aos 
trabalhos que aqui realizamos, não só pelo seu título de 
Ministro da Justiça, mas, especialmente, pela sua larga 
tradição de homem acostumado a examinar os textos le
gais e verificar a incidência, justa ou injusta, das determi
nações legais Sobre os delitos que ocorrem no País. 

Mais na qualidade de eminente criminaliSta do que de 
Ministro da Justiça, S. Ex' é convocado a esta Comissão 
para -pãrtfcipar destes trabalhos. Por isso mesmo, o tra
baJho de S. Ex,, como não poderia deixar de ser, será o 
mais "isento possível, porque é um trabalho de um cientis
ta, um patriota interessado em dar ao País uma legis
lação condigna, no momento político em que- viVemos e 
nas esperanças _que o povo tem. 
-Com estas palavras, Sr. Ministro lbrahim Abi-Ackel, 

conced_o-lhe a palavra, para que V. Ex• exponha, se dese
}ar, os traços do seü trabalho e, depois, então S. Ex• terá 
a fineza de atender às solicitações que lhe forem formula
das. 

O SR. JBRAHIM ABI-ACKEL- Muito obrigadp a 
V. Ex'-, Sr. Presidente. 

Compareço a esta Casa do Congresso Nacional, con
vocado para discorrer a respeito da Lei de Segurança 
Nacional. Nã.o t~nho condições para (inaudível) da Co
missão_, nem para estabelec_er por antecipação quais ps 
passiveis pontos de vista dessa eventual reforma. Tam
bém não _coq_heço os depoimentos anteriores prestados a 
esta Comissão, nem opiniões específicas de seus 
membros, a respeito deste ou daquele artigo do capítulo 
da Lei de Segurança Nacional. Hão de entender, portan
to, os Srs. ouvintes. que nada mais me restaria, até como 
rn_etodologia de exposição, do que uma digressão sobre 
9-5 pontos mais salientes da Lei de ~egurança Nacional, 
não como diplori-ta -a!lólnalo ou atípico, dentro do qua
dro dos nossos Institutos Criminais, mas como parte do 
conjunto de instituições destinadas à contenção do cri
me. 

De modo geral, as leis penais brasileiras fOram formu
ladas no inicio dest!,! século. A despeito de promulgadas 
em !940 e d.e serem aJgumas delas diplomas irretocáveis 
no fundo e na forma, falta-lhes· a c-ontemporaneidade 
que lhes permitiriam enfrenfar com êxitO ·as manifes
tações_do crime, que se transformou, principalmente ao 
longo da década de 1970, pari passu com a sofisticação 
tecnológica de um modo geral. Exatamente por isso, pra
ticamente todo o np_sso __ tempo no Ministério da Justiça 
tem sido tomado, há dois anos e meio, pela elaboração 
de códigos e leis penais capazes de orientar a resposta pe

-nai brasileira neste finai de século. 
Não tenho necessidade, numa Casa de Legisladores, 

de. acentuar a intensidade, largueza e profundidade das 
modificações saciais e econômicas operadas. Melhor do 
que ninguém esta Ca~a refle~e exatamente as nuanças e 
os ma~ da$ transformações sociais. O que ocorreU foi 
que, enquanto o Pais se desenvolve e se transformava e 
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enquanto o crime deixava-de ser um impulso pessoal de
corrente de carga criminosa, maS Incluída na esfera da 
psicopatologia forense, para se transforriui.-rem fenôme~ 
nos de gangues e quadrilhas com o aperfeiçoamento de 
todos os seus meios de execução, as nossas leis penais 
respiravam a sociedade ainda pastoril e agrária com as 
modalidades e crimes que lhes eram inerentes, 

Levamos à consideração do Senhor Pr~sidente da Re
pública, no dia 9 do corrente mês, aquilo que nos parece 
a mais importante das reformas legislativas__e_mpreendi
das no Brasil nestes últim9s._decênios, que é a reforma do 
Código Penal naquilo em que é necessãrio insfihiir Uina 
politica criminal em nosso País, mudando os institutos-, 
fornecendo ao juiz medidas alternativas à pena privativa 
da liberdade, mas dotadas de eficiente poder corretivo_ e 
pedagógico, para atacar frontalmente o problema da su
perlotação carcerãria, pai e mãe de todos os traços per
versos d_o sistema prisiorial. Um Código de Processo Pe-
nal que espana as antigaidades,_as teias de aranha, os hã
bitos praxistas do final do século passado, que vincam 
Ainda muito profundamente o nosso Processo Penal. 
Aliás, a respeitO- de processo penal, convém afirmar que 
não temos um processo penal elaborado especialmente 
para todo o Brasil. No regime da ConstitUição de 1981, e 
até 1940, até o Estado Novo, as leis processuais eram da 
competência dos Estados membros e mudavam ao sabor 
das circunstâncias, mudavam conforme a importância 
do réu.._ Mudou-se o processo neste País de tal forma que 
seria impossível acompanhar a evolução não no sentido 
da sua adaptação técnica e científica às conquistas do 
Direito Judiciário Penal Inte_rnacional, mas às conquis
tas dos membros das classes privilegiadas que impunham 
às Assembléias Legislativas modificações e acert_os que 
viriam facilitar o julgamento de seus presos. 

Em 1940, o Ministro Francisco Campos· unificou os 
processos penais em todo o País editando uma lei nacio
nal. Ocorre que, como era necessário elaborar com pres
sa a lei e a despeito de não haver, na ocasião, a necessida
de de elaboração legislativa, aproveitou-se o Código de 
Processo Penal do antigo Distrito Federal e, com algu
mas adaptações, foi editado como um código nacional. 
Pois é esse Código de Processo Penal do Distrito Fede
ral, que data, se não me enganõ; de 1926, que está regen
do até hoje a justiça criminal em n_osso País. 

Não é necessário, então, muitas justificações para os 
defeitos, a lentidão, as distorções, a ausência da resposta 
penal adequada, a ausência de prOgnose nas sentenças, a 
falta de conteúdo nas projeções judiciârias do_ nos~o 
País,, está explicado, pelo simples fato de estarmos sendo 
regidos por um conjunto de dísposições legais adaptado 
do DiStritO Federal e ampliado para todo o Pafs. 

O Código de Process_o Penal que remetem~s ao Presi
dente da República moderniza e siril:plifica,- atualiza as 
nossas instituições judiciârias e :Permite a criaÇão de um 
verdadeiro sistema-Cfüninªl em_ nosso País, se, porventu
ra, os estudos de Direito em noSSO País rião contint.iã.rem 
se dissolvendo na sua seriedade, como tem ocorrido, 
através da expedição maciça de diplomas ao termo de 
um curso em que se encontra apenas a antiguidã.de dos 
serviços prestados pela eventual freqUência às suas cadei
ras. 

Fundamentalmente, porém, a reforma penal proposta 
ao Presidente da República se situa na Lei de Execução 
Penal. Desde 1872 que na Inglaterra se iniciou um movi
mento no sentido de operar transformações no Sistema
carcerário niundial. Homens dotados de bo-m senso de
ram início, nesse Congresso de Londres, a uma nova 
ciência, não ao Direito Penitenciário, como erroneamen
te se diz, mas a um novo ramo_n_o elenco das disciplinas 
jurídicas que se chama Direito de Execução Penal. Tudo 
que se diz a respeito- de ressocialização do condenado, 
eficãcia da pena privatiVa de prisão; de defesa_social 
através da justiça penal, tudo issO-é uma fã.lácia, porque 
falta-nos, no Brasil, a despeito da antiguidade dos recla
mos, uma Lei de Execução Penal. Nós não temos um Sis
tema Penitenciário, temos algumas poucas penitenciâriiis 
que dispensam a uma minoria fnfima da população car
cerária tratamento penal adequado, com respeito aos 

DlÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II). 

seus direitos, com disciplina imposta ã.trãVés de textos e 
expressos, e com trabalho, esportes e ensino: Mas 90"% 
da massa carcerária do País encontra-se confinada em 
celas superlotadas exatamente como em 1872, ou talvez 
um-Sêclilo- a:nfes_:-NessaS celas a intimidade é _inevítãvel e 
profunda, portanto, corruptura do caráter na medida em 
que mistura cidadãos de formação moral, de inteligência 
e sensibilidade literalmente diversas e até contrastantes. 
Face à perda paulatina de trabalho transformOu-se o as:. 
salto sexu-al, estup-ro dos homens em celas superpovoa
das como um comportamento permanente. 

Em suma, a execução da pena, no Brasil, processa-se 
dentro de um hiato de ilegalidade. Quem lê a nossa lite
ratura especializada tem a ilusão de que o Brasil é um 
País adiantado em matéria de Direito Penal, de Direito 
Judiciário Penal e de Execução da Pena. O Brasil não é 
adiantado nessa matéria. muito pelo contrário, muito 
atrasado. Tudo quanto se tem posto em letra de forma 
não tem nenhum compromisso com a eficácia das coisas, 
porque está apenas no capítulo da líteratura especializa
da, o que traduz até um hábito muito comum da nossa 
formação intelectual._ Eduardo Prado, certa vez, acho 
que em "A Ilusão Americana", afirmou-que temos a ten
dência de dar como resolvidos todos os problemas que 
colocamos em letras de forma. 

Os problemas penais e processuais brasileiros estão 
colocados em letra de forma. Os problemas penais e pro
céssu-ais brasileiros estão colocados em letra de forma de 
mane_ira perfeita. Mas na prãtica, na execução o que há é 
o cartácio Colonial, em cujos autos não se re5pira a densi
dade do drama humano que ali dentro se encerra: Juízes 
assoberbados de trabalho, sem a especialização neces
sária. O Juiz no Brasil é remetido de uma Vara Cível 
para uma Vara Criminal, para uma Vara deúrfãos, para 
úffiã Vara de Falência.(:, um enciclopedista do DireitO. 

-Polídas q"ue não iêm forma-ção policial, e Portanto 
-não são educados para abordagem do ser humano, e, 
fundamentalmente, uma execução penal que na prática 
se reduz ao seguinte: rio Inomento em que batem- nas cos
tas de um prisio"neiro OifpOrtõC:S do cárcere, ele está auto
maticamente despojado de todos os direitos inerentes à 
-sua condição humana. A sentença condenatória privou-
-o exc!Usiva·me"ilte ao dífeíto da liberdade, do direito de ir 
e vir, mas permaneceram íntegrõS o seu direito à idéia, 
aO penSãmeritO, à sua liberdade religiosa, o seu direito ao 
trabalho, o seu direito à alimentação, o seu direito ao 
vestuário-, o seu direito à higierie, à sã.lubridade, ao ensi
no, ao ·estudo, em suma, a todo e qualquer esforço para 
realizar as suas potencialidades humanas. Como se tiata 
de um preso colocado à disposição do Estado e que deve 
·ser reeducad_o para ser devolvido à sociedade, a fim de 
ilão mais delincj_tiír, o CUmprimeiitã dessa potencialidade 
paSsa a ser uma conveniência social e nãÕ apenas Uni di
reito humano. E nós fazemos com que essa conveniência 
social, que é ai:l mesmo teriipo- um direito humano, se 
COr-rompa e se diSsolva, porque permitimos que 
executando-se pena dentro desse hiato de ilegalidade, em 
que existe apenas o arbítrio e a violência e o capricho, re
tiremos desse ser humano todo e qualquer resquício ca
paz de-mariter a dignidade pessoal. Essa violência e esse 
capricho não são atributos especiais e nem priVilégioS da 
administração carcerâria. Ela tanto se exerce da parte 
dos-gUardas do pi'e5ídio, como se-exerce ainda, com mui-

, io- mais vigor, da parte dos companheiros de prisão. 
Existe uma sociedade Pecllliar dentro dos cárceres, com 
sua linguagem específica, pouco intelegível para o não 
inici:úfo. Existem meios de comunicação muito mais- cifi
-cazes do que o alfabeto Morse, através das paredes e das 
grades. Existe o código de honra e o penal interno, atê 
com pena de morte, que é inapelavelmente aplicada nos 
casos de delação e naqueles em que o preso recusa-se a 
utilizar membros de sua família para a introdução no 
presidio de substâncias entorpecentes e -de armas. Este 
mundo está sendo enfrentado, com muita disposição de 
ânimo, e através de um conjunto de preceitos adequados, 
Por Um p·rãjetO- de lei de execução penal que respira o 
pensamento, praticamente, ·unânime do mundo jurídico 
brasileiro na área do direito penal e do judiciáfio penal. 
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Se o Senhor Presidente da República entender conve-
niente de mandar o projeto ao Congresso Nacional, e se 
o Congresso puder votá-lo em tempo que nos permita 
executá-lo nos nossos presídios, não tenho nenhuma dú· 
vida em afirmar que grande parte dos traços perversos 
da comunidade carcerária brasileira terão desaparecido 
em pouco espaço de tempo. Mas isto depende de uma 
elaboração legislativa, que sei lenta e dtficil, na medida 
em que o Parlamentar deseja conhece! todos os rriean
dros a respeito do qual ele estã decidindo. 

Essa digressãO a respeito da reforma do sistema penal 
brasileiro vem a propósito no verdadeiro início da minha 
exposição, que é o seguinte. Dentro de um quadro em 
que se processa com tal disposição de ânimo e com tal 
abrangência e profundidade a reforma de todo um siste-
ma penal brasileiro, é tempo, realmente, de discutirmos~ 
com precisão-;-a Lei de segurança Nacional. Ela é uma lei 
penal como qualquer outra, ela não responde por per
centagem ínfima da população carcerãria em nosso País. 
Acredito que não exista-meia dúzia de presos em decor
rência da Lei de Segurança Nacional em nosso Pais. Ob-
servei que alguns sorrisos irônicos foram feitos durante 
esta informação. Gostaria de discutir. Se :;~.lguém tiver 
uma estatística a respeito, estou pronto a confrontá-la 
com as minhas. Não existe sequer meia d(izía de pessoas 
presas no sistema carcerário brasileiro em razão da Lei 
de Segurariça Nacional. Mas nem por isso deixa de ser 
uma lei penal, e como tal, permanentemente, submetida 
a um esforço de atualização e de aperfeiçoamento. A 
nossa Lei de Segurança Nacional tem suas origens nas 
Ordenações do Reino, Com variações diversas e denomi
nações distintas, sempre houve uma Lei de Segurança 
Nacional em todas as fases da História. O Digesto· já 
continha manifestações inuito expressivas a respeito dos 
atentados contra o Estado. Na Codificação-de Justinia· 
no, os delitos de natureza politica já eram previstos. E é 
claro que eles se atinham muito mais à pessoa do rei, do 
imperador, do que propriamente à figura do Estado. 
Mas isso não era um defeito da Lei de Segurança Nacio
nal do tempo, era um defeito da própria concepção do 
Estado, posto que em tempos remotos a figura do rei se 
confundia com o próprio poder divino, porque era tido 
como uma expressão material disso. Confundia-se muito 
também o delito de lesa-majestade, que era, afinal de 
contas, um delito contra a segurança do Estado, com o 
delito_ de heres\a. Eram nonnas penais em aberto, e por
tanto, vagas por excelência, que permitiam ao aplicador 
larga margem de liberdade no sentido de atingir pessoas. 
Nos delitos pertinentes, por exemplo, à heresia, a defesa 
tõrilava-se eXtremamente difíc11 porque a acusação era 
imprecisa. Não necessito citar o exemplo de Galileu, le
vado às barras da Santa Inquisição sob o risco de morrer 
queimãdo porque infringira a uma lei da fisica consagra
da pela religião, segundo a qual era a Terra que se movia 
em torno do SoL O exemplo de Galilei se é conhecido em 
razão de sua justa fama, serve para demonstrar como, ao 
tempo, delito de natureza religiosa e delito de lesa
majestade confundiam-se na imprecisão dos conceitos. 
confundida como era a autoridade real com a escolha di
vina, da qual ele próprio se originara. Os delitos quanto 
ao Estado foram sendo precisados nos textos escritos, na 
medida em que o direito penal comum começou também 
a encontrar manifestações mais escorreitas, até que as 
primeiras codificações, que datam do século XVIII, con
sagraram, nos textos escritos. o princípio fundamental 
da direífu -penal contemporâneo, que é o do nullum cri
men nulla pena sine legi, exemplarmente traduzida para o 
português através do conceito que "não hã crime sem lei 
anterior que o defina". O Direito Penal estã, portanto, 
no seu conceito de evolução, em relação direta com a de
finição do delito e com a antecipação deste. _Quanto mais 
clara, escorreita e precisa a definiçãrrdo delito, mais pre-
cisa a acusação e, evidentemente, mais precisa-à defesa. 
Aliâs, a modernidade dos tempos inverteu o processo. 
Hoje quanto mais imprecisa a acusação, muito mais fácil 
a defesa, posto que in dubio pro reu. O conceito inverteu
se. 
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A Lei de Segurança Nacional iniciou-se em nosso Pais 
independente, depois de abolidas as Ordenações do Rei
no, na Carta. do ImpériO de 1824, que atribuía ao Impe

, radar prover a tudo que for concernente à segurança in
terna e externa do Estado, na forma da Constituição. O 
Código Crimiilal de 1830, que é uma conseqJiêfida ime
diata da independência do Pais, e que nasc~u em decor
rência da Otrta de 1824, dedicava a metade dç um título 
aos crimes contra a existência pO!íticà do Iffipêrio. -· 

Nesse título havia dispositivos legais que definianl os 
crimes contra a independência, a integridade e a dígnina
dade da Nação, dispositiVos que tratavanlde Crlffies con
tra o Chefe do Governo e; finalmente, dispositivos quê 
capitulavam a tentativa de destruiçãO da cOnstituição 
politica do Império ou da forma de Ooverno estebaleciM 
do. As penas previstas no Códio Criminal de 1830 eram 
extremamentes severas, mas não cogítilvam da Pena de 
morte, que só veio a ser inti-odUZida no Brasil após a"CoM 
lônia, em ratão de guerras externaS, e a lei que pela PriM 
meira vez a previu após a·Tndeperidência data de 13 de 
setembro de 1881. A Constituição Republicana consideM 
rava as forças de terra e m3r-inSütulções nacionãiS-i:ier~ 
manentes, destinando-lhes a defesa da Pátria no exterior 
e a manuntenção das leis no interior. A Coristituição Re
publicana de 1891 integrou o Congresso NacioDal-lla . 
participação dB.s inedidas necessárias destinadas a pre-
servar a integridade do Território nacional e a paz inter
na. lsto quer dizer que a Constituição do Império, Cons
tituição Republicana de 1891, já tinha a preocupação de 
extermar, através de texto elaborado pelo do Congresso, 
delitos contra a segurança do Estado praticados no exte
rior, ou com concurso de forças do exterior, e delitos 
contra a segurança do Estado praticados no interior. Foi 
a primeira vez que se teOtou essa dissociação em nosso 
País, dissociação esta que numerosas outras Consti
tuições de outros países modernos, também um certo 
tempo tentaram estabelecer, mas que, em razão dos 
meios de comunicação e de acontecimentos históricoS fa
cilmente desctitiveis, acabaram por se confundi/ pratica
mente num único C só cOnCCíto. Esta Carta ConstituC1õ# 
nal de 1891, que, como se sabe, -foi emendada em 1926, 
foi acrescida, nesta Emenda Constitucional de 1926, de 
algumas modificações, como a declaração dos direitos, 
que ainda não constava dos nosssos textos contitucio
nais, e que fazia referência à segurança e à defesa nacio
nais. Creio que posSo poupar a Comissão os detalhes e as 
citações dos artigos. Com o Decreto nll 847, de J 1 de ou
tubro de 1.890, entrou eril vígof 0 Código Penal da Re
pública, que continha também um título do Livro 2, des
tinado aos crimes contra a existência política da Re
pública: tratava dos crimes contra a independência, inte
gridade e dignidade da Pátria; dos crimes contra a Cons
tituição da República e forma de seu Governo e dos cri
mes contra o livre exercício dos direitos políticos. 

O .Governo provisório de 1930, a ConstituiÇão- de 
1934, e a Constituição de 1937, por traduzirem um perío
do de escassa representatividade popular e até de supres
são dela, e por estarem também muito caracterizados 
como um período de prevalência e de idéias pouco c"om
patíveis com o regime democrático, não -me pafecem dig
nos de citação, porque neste período, em razão da I~ten
tona Comunista, da Intentona ífl.teirâlista C da guerra 
externa, da Segunda Grande Guerra Mundial,_os dispo
sitivos de contenção do crime-contra a segúriulça naCio
nal foram reforçados, e, se compôs, pela primeira vez, 
um Tribunal de Segurança Nacional, que t~nha_ como 
competência exclusiva e específica;- o- julgaffierlto deSs~ 
delitos. Não é uma época da qual se possa extrair uma 
lição para .eventuais modificações de uma Lei de SCgu
rança. Nacional que se deseje realmente democrática. 
Com o advento da Constituição de 1946, entrou em vi
gor a Lei nll 1.802, que definiu os crimes contra o Estado 
e a Ordem Política e Social; revogando expressamente 
toda a legislação editada ao tempo desse: período de ex
ceção.- Assim, um só diploma passou a defmir todas ili
ceidades contra o Estado e a sua Ordem Política e Social, 
conforme se depreende no artigo J9 da citada norma le-
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gál: "São crimes cont~a o Estado e a sua Ordem Política 
e Social os crimes definidos nos artigos desta lei." Os ar
tigos desta lei podem ser reduzidos da seguinte forma: 
con:stitulãirl açõ-es criminaiS, passíVeiS de repreSsão pela 

1 lei, -o serviço Oficial, a e:ritpresa ou serviço que implicasse 
ai!Vidide fundàmental à vida coletiva, como tal conside
radas Para os efeitOs da lei as relatiyas à energia, trans
POrtê, ali~entação e s~úde, e indústria básica ou essen
ciã(t defesa nacional, ass-in1 dCc-íãr'àda em lei. Previa, 
também, a expulsão de estrangeiros incursos e:tn qual
quer dispositivo de lei, sem prejuízo das penas a que esti
vessem sujeitos. QU<indo se-tratasse de naturalizado, tal 
situação jurídica seria cassada por sentença, em ação or_
dinária pi-Omovida pela União, seguindo-se a expulsã~. 
Pelo artigo 42 ficou estã.belecido Que à Justiça Militar 
competia o processo- e julgarUenio dos seguintes crimes 
-esta a lei decorrente da Constituíçàó de 1946:-''tentar 
submete o território da Nação Ou parte dela à soberania 
de Estado estrangeiro; desmembrar, por meio de movi
mento armado ou tumultos planejados, o território na
cional, desde que para impedi-lo seja necessário proceder 
a operação de guerra; mudar a Ordem Política ou Social 
estabelecida na Constituição, mediante ajuda ou subsí
dio de Estado estrangeiro_ ou de organização estrangeira 
de caráter internacional~ atentar contra a vida, a incolu
midade e a liberdade". A norma descreve várias autori
dades públicas, contudo, só seria competente a Justiça 
Militar, nos casos em que a vítima fosse militar, deste 
modo destaque-se dentre elas aqueles cujos cargos eram 
privativos de mHítar: Chefes do Estado-Maior Geral, 
Chefe do Estado-Maior do Exército, da Marinha, da Ae
ronáutica, comandantes_ de unidades militares federais 
ou estaduais, ou Polícia Militar do Distrito Federal. 
Co_nstituir ou manterem a partidos, associações em ge
ral, ou mesmo particular, milícias ou organizações do 
tipo militar de qualquer natureza ou forma, armada ou 
não, com ou sem farda_mento, caracterizadas pela finali
dade combativa e pela subordinação hierárquica; pro
mover ou manter no território nacional serviÇo secreto 
destinado à espionagem; fornecer, mesmo sem remune
ração, a autoridade estrangeira civil ou militar, ou es
trangeirOs, informações ou documentos de caráter estra
tégico eriillitar ou de quaiquer modo relacionados com a 
defesa nacional; utilizar-se de qualquer meio de comuni

·cação para dar indicações que possam pôr em perigo a 
defesa nacional; possuir ou ter sob sua guarda ou a sua 
disposição, importar, comprar ou vender, ceder, ou em
prestar, ou permutar por conta própria ou de outrem, 
câmara aerofotográfica sem licença da autoridade com

. petente; conseguir transmitir ou revelar, para o fim de 
empionagem político ou militar, documento, notícias ou 
informação que em defesa da segurança do Estado ou no 
seu interesse político interno ou internacional, deva per
manecer secreto. Todos os demais delitos previstos da lei 
eram de competência da justiça ordinária, com recup;os 
para o Supremo Tribunal Federal. VitoriQso o movimen
to revoluciOJ1.ário de 1964, seguidas modificações foram 
introduzidas nos textos pertinentes às leis da segurança 
nacional. Houve o Ato Institucional nll 2, _que deu nova 
redação ao § 111 do art. I 08 da Constituição de 1946, _O 
mesmo ato institucional, no § 111 do artigo 8Q, fixou a 
competência da Justiça Militar para processar e julgar 
todos os crimes previStos na Lei n11 1.802. A Constituição 
de janeiro de 1967 não operou grandes transformações 
na matéria, introduzindo.apenas como inovaçào__o recur
so ordinário ao Supremo Tribunal, cujas decisões profe
ridas pela justiça- Castrense, nos casos expressos em lei 

- -Contra civis, Governadores e Secretários _de Estado. Em 
Ü de março de 1967, entrou em vigor o D~reto-lei n\" 
314, que revogou a lei anterior, a de n\"1.802, compondo 
no seu texto todo o quadro dos crimes contra a seguM 
rança nacional, a ordem política e social. Como ino
vaçãO legislativa no assunto, houve por bem o menciona
do_ decreto~Iei, em suas disposições preliminares, apre
sentar uma parte conceitua], posteriormente reproduzida 
por todas as demais leis que a sucederam. Não é da índo
le da lei penal brasileira a existência de textos conceituais 
no seu corpo, mas as leis penais, seguindo tradição1 a 
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meu modo de ver mUito mais idônea do que a das nações 
européiaS, partem do princípio, deixado por Bernardo 
Pereira de Vasconcelos no Código Criminal de 1830, de 
que a lei penal não conceitua, não descreve, a lei penal ti
pifica e estabelece ascensão correspondente, Isto é, a lei 
penal brasileira, sob o ponto de vista penal dogmático, a 
fim de que tenha eficâcia jurisdicional, ela deve conter 
apenas preceito e sanção. Por isso diz o Código PeD.aJ 
Brasileiro: matar alguém, pena 6 a 20 anos. Se o crime: ê 
cometido, aí vem as circustâncias qUalificadoras do cri
me, e então agrava a pena. Se o crime é cometido, vêm as 
circunstâncias atenuantes, ou relevante valor moral ou 
social, e permite ao juiz diminuir a pena. São leis secas, 
precisas, mais próximas do princípio· do nullum crimen 
nulla pena sinelege, do que outra legislação penal hodier
na. 

Mas a Lei de Segurança Nacional é a única lei penal 
brasileira em que existe uma parte conceitual. Esta parte 
conceituai tem sido causa de grandes confusões. Porque 
as pessoas pouco afeitas ao trato da matéria lêem a parte 
introdutória conceituai na suposição de que ali se este
jam definindo crimes. Crimes são apenas aqueles tipifi
cados e acompanhados de sanção específica. A parte 
conceituai pode, portanto, ser substancialmente reduzi
da, ou até dispensada, sem que a Lei de Segurança Na
cional sofra, na sua índole, na sua substância, nenhuma 
modifiCação de vultO. Então_, tem~se visto em discussões 
sobre a matéria uma tremenda carga sobre a parte con
ceituai, na suposição de que se estâ atacàlldo a lei. Supri
mida a parte Conceituai, que ao ver de alguns, ou "de mui
tos, constitui um rísco para a vida do cidadão, nada se 
modifica na Lei de Segurança Nacional. As tipificações 
continuam as mesmas e as sanções rigorosamente as. 
mesmas. Trata-se, aqui, de um caso típico de técnica le
gislativa. 

Poupo aos Senhores membros da Comissão quisquer 
digressões a respeito da matéria, posto que se trata dele
gislação moderna de todos conhecida. Esse decreto-lei 
foi modificado, e, de modificação em modificação, che
gamos à· atual Lei de Segurança Nacional. 

A atual Lei de Segurança Nacional abrandou as penas 
previstas na figislação anterior. O-quadro que possuo é 
extenso, mas gostaria de lhes dar alguns exemplos de 
como a legislação atualmente em vigor abrandou as pe
nas prevístas nã. -legislação imedfatamente posterior ao 
movimento revolucionário de 1964. 

i>~la legislação anterior, o art. 14 previa uma pena de 
reclusão de 2 a 5 anos, pela lei atual, para o mesmo deli
to, uma pena I a 5 anos. O art. 25 da legislação anterior 
previa para determínado dilito sanções de 5 a 15 anos, a 
atual, O«? ~rt. 23, de 2 a 12 anos. O art. 28 da legislação 
anterior, reclusão de 12 a ]0 anos, o art. 26, para o m~ 
mo delito, na legislação atual, de 2 a 12 anos; o art. 42 da 
lei anterior, 13 a 8 anos, o art. 39 da a tua! legislação 2 a 8 
anos; o art. 43, 2 a 5 anos, o art._40, correspondente, na 
legislação atUal, de 1 a 5 anos, o art. 46, reclusão de_S a 
10 anos, o correspondente art. 43 da legislação atual, de 
l a 6 anos. Aiêm desses abrandamentos podem ainda ser 

_cQnstatados na quase totalidade das demais figuras pe
nais, que vou deixar de ler, mas que são mais 23 delitos 
tiveram sensivelmente abrandadas as sanções da Lei de 
Segu_~ança Nacional em vigor. Deixo_dereferir as quali
dades específicas da Lei de Segurança Penal, no que diz 
respeito à Impossibilidade da concessão da suspensão 
condicional da pena, do sursis, que transplantamos da 
legislação frances~. e também das dificuldades inerentes 

_à concessão do livramento condicional. 
_ Creio com isso ter ~ado uma vaga noção do que existe 

em nossQ País a respeito da Lei de Segurança Nacional. 
Mas não_ posso concluir essas observações iniciais sem 
m_e._r_eferir à legiSlação estrangeira referente à matéria. 

A Suiça guarda, no seu Código Penal, na parte alusiva 
aos crimes contra. o Estado, artigos inteiramente idênti
cos aos existentes na Lei brasileira n\" 6.620, de 1978, isto 
é, a Suíça tem no seu Código Penai disposições-de lei a 
respeito de crimes contra a segurança do Estado, idênti
cas à lei cujas penas foram abrandadas no Brasil pela le-
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gislaçã.o posterior. f: mais severa .do que nós, nas pt::nas e 
nos delitos. 

O Código Penal helénico mostra sobr~ o assun!,_o_ dis
posições de rigoroso teor, de rigorosa identidade de teor. 
A França- que ê de certa forma desbravadora de todas 
as regras de defesa dos direitos humanos :---- possui um 
Código Penal contendo tipos abertos que derivam prin
cipalmente da vontade de proteger o Estado contra a li
berdade individual, quando delirante, irresponsável e ir
refreada, sob a legislação francesa. Tipos abertos signifi
ca imprecisão de conceitos_, __ significa margem maior de 
acusação, significa liberdade maior de positivação den
tro do gênero, da espécie de delito. Isso, na legislação 
francesa. 

O Direito Penal francês, o belga e o grego tipificam _e 
punem, severamente, o atentado no campo político, ex
pressão que em si, por sua imprecisa definição, guaida 
um tipo penal aberto. Até os atas preparatórios, que na 
nossa Lei de Segurança Na<::ional_não são -punidos, não 
são sancióllados, nesses pafses e maiS na Bélgica estão in
cluídos com precisa definição normativa e grave sançãO. 

O mesmo Código Penal belga, no capítulo destinado 
aos crimes contra o Estado, no ~rt. !91, pune com tipici:.. 
dade absolutamente aberta, com larga margem de acu
saçãO, "o fato de propagarem intencionalmente as infor
mações ine-xatas, ou_-ni.mores aptos a criarem a ansiedade 
e o medo entre os cidadãos, ou perturbar a confiança 
pública, ou abalar a confiança do público, contrârio à 

. moeda oficial ou às Forças Armadas do País". Isso, no 
C6di8:o Penal belga, o tipo mais aberto de previsão de 
delitos de que se tem notícia. A simples ameaça: de vio
lência é unida com severidade pelo Código Penal belga, 
como se constata no art. 134, que tenho em mãos para 
discussão-. 

O art. 235 do Código Penal sufço tipifica comô ilícitO, 
.. todo ato que tenda a derrub.ar: ou modifiçar pela violên
cia o regime políticO estabelecido no País". 

Numa seqüência de citações- meramen.te-exemplificati
_yasJ--P-ock,s_e__a.p_o_ntar_ jgualm~ot~ _O: Jl_r_l._ f-75 _ !ÍQ_ ç_ç,_qjgº 
Penal suíço, como outro dispositívo de tipo aberto, com 
expressões genéricas, ao erigir em delito "todo ato que 
mesmo sem violência, mas que iniciado de forma ilícita 
-vejam bem a imprecisão -tende a perturbar ou mo
dificar a õi-Oem fUi1ôada sobre a ConStituição da confe
deração ou de um cantão", 

Na mesma conceituação, no 'mesino-,-diapasão, po
deríamos citar o artigo 89, do Có.digo Penal francês. E os 
artigos 135 e 138 do_ CódigO Peri3.1 belga, que, semelhan
temente, punem o fato de provocar a formação de agru
pamento, ou de se conformar as suas instruções, ou, ain
da, de aderir a uma tal associação, oU de _as_so~iar suas in
trigas, objetivando, em concluir, a prá_!!~_de atentados 
contra a segurança exterior ou interior do Estado. Não 
me deterei mais na citação de países estrangeiros, embo
ra tenha aqui exemplos muito- eloqüentes a respeito da 
severidade_ das leis_ americanas e inglesas, principalmente 
as espanholas, para voltar ao tema da Lei de Segurança 
Nacional. 

Ao citar exemplos estrangeiros de extrema eloqUência, 
e ao tne dispor a discutir 011tras legislações, mostrando 
os respectivos artigOs ·ae lei, que punem com severidade, 
através de tipos penais abertos, e-não através de tigoro
sas conceituações penais, os delitos contra o Estado, não 
estou buscando justifiCativa- para--enclausurar ~ _ Le_i de 
Segurança Nacional numa espécie de halO sagrado, iffi
penetrâvel ao desejo reforrriisfã do legislador brasileiro. 
Eu quero apenas acentuar que a Lei de Segurança Nacio
nal, muito ao contrãrio_dQ que pensam alguns pensado
res apressados, não é nenhuma invenção tupiniqrifm, 
não tem nenhuma origem nos caprichos de nenhuma au
toridade do Governo brasileiro. e tão velho quanto o 
mais velho artigo de lei penal conhecido no mundo. E 
dentre as codificações de Lei de Segurança Nacional do 
mundo, absolutamente não se caracteriza nem pelo ex
cesso das sanções, nem pela imprevisão dos tipos, nem 
pela existência dos tipos abertos de conceitua~o e nem 
por excessos ditatoriais. 
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Há um movimento no Brasil para mudar a Lei de Se
gurança Nacional. Não sei bem que artigos, não bem em 
que tipo de sanções que talvez se considerem exagerados. 
Deixo bem_ claro, perante esta Casa do Congresso Nacio
nal, expressão da vontade do meu País, que nós não nos 
furtamos absolutamente a essa discussão, que estamo~ 
prontos a defrontá-la com humildade e lucidez, mas de
sejosos de que ela deixe os páramos azulados das genera
lidades _e d_as imprecisões, isto é, que ela deixe de ser uma 
discussão em tipo aberto para cair na realidade das dis
posiçõeS, das suas origens antológicas, das suas ju-stifica
tivas filosóficas, da sua correspondente sanção, para que 
então; quem-sabe, pÕssamos prestar um serviço ao noss-o 
País, modifLcando uma lei penal a mais, dentre as muitas 
que estão sendo modificadas em nosso Pais. 

Creiõ que são essas as considerações prelimiriareS que 
podia faze-r, certo como estou de que os Srs. membros da 
Comissão irão agora mç su.bmeter às penas e sanções da 
sua inquirição. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

b sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - As Pal
mas refletem a alegria com que esta Comissão acaba de 
ouvir a brilhante exposição de V, Ex•. Isso não impede, 
porém, que surjam restrições. 

A palavra está franqueada aos Srs. Senadores que 
queiram formular alguma indagação ao Sr. Mi_nistfo da 
Justiça. 

Coilcedo a palavra ao Líder da Oposição, Senador 
Humberto Lucena, 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Ministro, 
cumprimentando-o pela sua presença nesta Comissão, 
eu gostaria de dizer que ouvi quase toda a sua e:"!:posição, 

"que fez um histórico detalhado de todo o processo legis
lativo referente aos crinies contra a segurança nacional, 
para terminar com um estudo d_e Direito Comparado. 
_Esta Comissão, segundo me parece, por requerimento 

do Senador Nelson Carneiro, foí críada com UlJl objetivo 
-determinadõ, qual fosse o de não conclüir por üma pro
posição que revogasse, pelo menos revisse, reformulasse 
substancialmente a atual Lei de Segurança Nacional, 
que, como sabe V. Ex•, tem sido objeto de uma grande 
polémica. E para nós da Oposição, que lutamos, como 
V. Ex• também o faz, pelo constante aperfeiçoamento 
das instituições democ;râticas, signifiCa aínda um resquí
cio de autoritarismo, prãticainente uma lei de exceçào. 
CClmO nós -diríamos que outras também a acompanha
riam no elenco de lei dessa natureza, como é o caso da 
Lei das Inelegibilidades, como é o da Lei de Greve, da 
Lei dos Estrangeiros, da Lei de Imprensa, da Lei Falção. 
Então, a nossa luta é justamente para, se não revogar, 
pdo menos reformular todos esses diplomas, de forma 

·-que possamos chegar àquele democracia que o Senhor 
Presidente da República jurou, na sua posse, que instala
ria no Brasil. Só através, pelo menos de uma reformu
lação profunda desses diplomas legais, é que nós pode
mos atingir realmente no Brasil o verdadeiro Estado de 
direito democrático. 

O que me parecia oportuno, era ouvir de V. Ex•, como 
Ministro da Justiça e, por conseguinte, o responsável nú
mero um pela ordem jurídica do Pais, que V. Ex' nos dis
sesse ao seu ver, ao ver do GoverriO, quais seriam os pon
tos que poderiam ser reformulados na Lei de Segurança 
Nacional. Em primeiro lugar, sabe V. Ex• que nós teriaM 
mos que partir de uma reforma constüucioria1 para reti
rar do Superior Tribunal Militar a competência para jul
gamento .. dos crimes praticados por civis. A Dão ser 
quando se tratasse de crimes capitulados no Código Pe
-nai Militar, essesjã são da competência específica da jus
tiça militar, O fóruin adequado para o julgamento desses 
crimes passaria a ser a Justiça Comum. 

De outra parte, na tigislaçào ordinária; eu: por exem
plo, levantaria para V. Ex•, de passagem apenas, alguns 
artigos que têm sído mais questionados. 

Em primeiro lugar, por dizer respeito de perto ao inte
resse da liberdade de imprensa, que sei que V. Ex• cultiva 
de perto, V. Ex• sabe que hã uma luta nacional contra a 
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vigência do artigo 14 da Lei de Segurança Nacional que 
diz: 

·''Divulgar, por qualquer meio de comunicação 
social noticia falsa, tendenciosa, ou fato verdadeiro 
truncado ou deturpado, de modo indispor, ou ten
tar lndisp9r o povo as autoridades constituídas." 

O que se pretente é justamente a revogação desse dis
positiVo, pãra qUe fãtos dessa natureza possam ser devi
damente enquadrados na Lei de Imprensa que é a lei 
própria que deve reger a conduta do jornalista. E sabe V. 
Ex•, melhor do que ninguém, como Ministro da Justiça, 
quantos jornalistas estão_ a[ presos no Brasil inteiro 
agoardando julgamento uns, jâ com o proceSso termina
do no STM, e outros aguardando julgamento. Ainda há 
poucos dias, visitei como Líder do PMDB no Senado, 
três ou quatro jornalistas no Presídio Frei Caneca, do 
Rio de Janeiro, e lá os encontrei cumprindo uma pena de 
2 anos e 8 meses, por terem publicado justamente notí
ci.as_ que foram enquadradas nesse artigo f4 de Segu
rança Nacional. E o que me parece mais sério é que eles 
me-disseram que, inclusive, solicitaram da Justiça Milí
iar o -direito da r)dsao albirgüe, mas não o consegui
ram ... 

O SR. IBRAIM ABI-ACKEL - Não existe na ligis
lação prisão ãlbergue, agora é que nós estamos criando 
isso. 

O SR. H~'-/M-BERTO LUCENA- Não conseguiram, 
sob a alegação de que eram elementos perigosos, de alta 
periculosidade. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Não, deve haver 
equívoco, Senador, não existe a prisão- albergue na le
gislação brasileira . 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu estou referindo 
a V. Ex• o que ouví dos presos. E eles então alegavam 
que, enquanto isso, Crimil1cSoS comuns, homicidas co"m 
mais de 30 anos, teriam tido esse pedido atendido. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Não, não é verda
de, V._Ex~- há de me permitir. Senador, perdoe-me até 
por interrompê-lo. Mas V. Ex• afirmar que um condena
do a 30 anos de prisão obteve prisão - albergue é de

-mostrar o mais completo desconhecimento do nosso sis
tema pinal. Nem com três anos de prisão, por crime do
loso se obtém prisão- albergue. No Brasil não se obtém 
piisão albegue de forma alguma, porque ele só existe na 
Proposta que enviei ao Presidente da República, ela não 
existe rlas nossas leis, 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Bom, eu estou di
zendo a V. Ex• o que ouvi dos presos que visitei no Rio 
de Janeiro. 

De oUtra parte, o art, 19 da Lei de Segurança Nacio
nal, qué estabelece: "Ofender publicamente por palavras 
·ou eScrito, chefe de Governo -de nãÇão estrangeira", É 
outro ponto também que eu colocaria perante V. Ex•, 
como também o art. 33:' "Ofender a honra ou a dignida
de do Presidente ou do V ice-Presidente da República, 
dos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos De
putãdos, ou do Supremo Tribunal Federal, dos Minis-
tros de Estados e de Governadores dos Estados do Dis
trito Federal e dos territórios". São trêS Po"iltOS, pelo me
nos porque o art. 52 evidentemente, para ser alterado de· 
penderia de reforma constitucional, que diz respeito jus
tamer1te-a-õ--processo e julgamento -dos C rimOs contra a se
gurança, são da competência exclusiva da Justiça Militar 
e- reger-se-ão pelas disposições do Código de Processo 
Penal Militar. 

Enfim, Sr. Ministro ap-enas proCurei exemplificar al
guns casos, para ouvir de V. Ex• quais as prOpostas con
cretas, se é a que V. Ex• tem para reformulação da lei. 

O-SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• me perdoe 
uma vez mais a interrupção que lhe fiz, foi o impeto de 
esclarecê-lo. 
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Em primeiro lugar, não fu"i -cõriVocado pela Comissão 
para trazer proposta concretas, eu vim para me submeter 
à discussão do tema, e aqui estou para fazê-lo. Em se
gundo lugar, gostaria de chamar a atenção do nobre emi
nente Líder da Oposição do senado, Pa-ra uma circuns~ 
tância qUe me intriga muito. A opinião nacíonal ê diaria- _ 
mente tocada por informaÇões segundo as quãis ê preci-
so modificar as nOssas leis, ou determinadas leis, porque 
elas têm origem ditatorial, elas emanam de um sistema 
tirânico de Governo. 

Eu lhe digo o seguinte: Q CódigO Pe.Õi:ti brasileiro Vigo
rou de 1940, que vigora atê hoje, é originário da ditadura 
de Estado Novo. O Código de Processo Penai é de 1941, 
uma obra do Estado Novo. A Lei de Registras Públicos 
é do período ditatorial do Estado Novo, a Lei de RegisR 
tro de Patentes é desse mesmo período. Também da Re
volução de 64 para câ, em per(odo de exceção, foram 
baixados algumas disposições de lei, editadas até_ com 
decurso de prazo. Mas nada impede ao Congresso NaR 
clonai de substituir essas leis por outras que ele, na sua 
soberania, venha a elaborar. Nada impede que o ConR 
gresso Nacional substitua as legislações originárias dos 
tempos de ex.ceção por outras marcadas pela timbre da 
mais ampla, e democráticas discussões. Por que não o 
fez? Por desídia? Não. Porque, a despeito da sua origem, 
a despeito de terem nascido em regime de exceção, são 
boas e excelentes leis. O Código Penal de 1940 é uma das 
melhores codificações penais do mundo, e, decorridos 40 
anos, continua a ser perfeita, tanto que ao inodificâ-lÕ, 
tivemos a preocupação de não alterar dispositivo algum 
que não tivesse sido alcançado pela modernidade dos 
tempos. 

V. Ex• verifica,- Por outro lado, que eu não posso conR 
cardar, eu não acredito que· a opinião sensata do País 
possa concordar com um·a ·revogação total de uma Lei de 
Segurança Nacional, porque deixaria de ficar na esfera 
punitiva os mais graves delitos que se podem conceber: a 
espionagem, a traição, determinados atas de sabotagem, 
corno, desvios de aeronaves, atas de subversão violenta 
da ordem, que não cabem dentro da tipificação do CódiR 
go Penal Comum. E eles se tornariam açõ~ lícitas. Eu 
não creio sinceramente que algum paíS moderno possa 
dispensar uma. Lei de Segurança Nacional, quer dizer. 

'uma lei que tipifique convenientemente as condutas lesi· 
vas·ao interesse do Estado. Nós podemos discutir os in

·teresses do Estado em si. Nós podemos discutir com toda 
a amplitude, com o maior respeito, sobre se um determi
nado comportamento é apenas o exercfcio exagerado de 
um direito inerente à liberdade do cidadão, ou se ele 
atenta contra a soberania do estado. Tudo isso estâ bem, 
devemos fazêRlo com a maior independência, mas revo
gar urna Lei de Segurança Nacional não está no campo 
das discussões sérias, em país nenhum do mundo. V. Ex•, 
me disse que a Nação questiona toda a Lei de Segurança 
Nacional, a ponto de propor a sua revogação, e ve_jo que 
V. Ex• foi generoso comigo, porque, a despeito da pro
fundidade e extensão de todo esse debate, V. Ex• só me 
propôs três artigos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu apena$ exem
plifiquei, para saber o pensamento de V. Ex•. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Eu quero discutir 
com a maior clareza, com o texto na mão. Vamos enfren
tar o problema como dois advogados. V. Ex• citou três,_ 
perPoe-rne, os menos importantes da Lei de Segurança: 
NaCionaL 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas, eu queria 
pelo menos saber de V. Exf a opinião do Governo quan
to :aos menos importantes. 

O SR. fBRAHIM ABI-ACKEL- O Governo não foi 
convocado foi convocadO" o" Ministro da Justiça. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas, V. Ex• é o 
Ministro da Justiça, está aqui para isso. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- O presidente, mui
to adequadamente, anunciou que eu aqui estava mais 
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como um modesto cultor das ciências jurfdicas do que 
como Ministro da Justiça. Porque, para anunciar como 
Ministro da Justiça urna modificação, V. Ex' há de ad
mitir que eu deva ter atrâs de mim uma decisão de Go
verno. 

O SR. HUivÚ3ERTO LUCENA-- Mas_ eu não estou 
querendo que V. Ex• chegue a tanto. E apenas coloquei 
esSeS três pontos, que são três pontos não questionados 
sempre pelo PMDB, porque o PMDB tem uma posição 
defmida sobre isso, inclusive estã com uma Comissão 
que Vai concluir o seu trabalho internamente: dentro do 
Partido, para ser aqui trazido pelo nobre Senador Pedro 
Simon. Mas esses três pontos são questionados_ perma
nentemente pela imprensa, pela sociedade. Então, um 
diz respeito à imprensa, outro diz respeito à ofensa a 
honra de chefe de estado estrangeiro, vários parlamenta
res têm sido inclusive enquadrados na Lei de Segurança 
por isso, qUando deveriam ser processados pelo Código 
PenaL 

Então, eu apenas queria, que pelo menos, sobre esses • 
três quando, não que V. Ex• desse uma posição do Go
verno, mas que V. Ex' se pronunciasse, para ver atê onde 
nóS poôeremos -chegar depois. 

- O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Eu querQ chamar 
atenção para os três artigós que foram suscitados. 

Eu acho que, realmente, numa possível reformulação; 
se viermos a reformular a Lei de Segurança Nacional, 
que seria -d-esejável dentro de um clima de mútua com
preensão, eu acho que os delitos, todos os delitos de im
prensa que digam respeito à honra do cidadãos, devam 
ser deslocados para urna lei de imprensa, que, por sua 
vez, há de ser tambêm atualizada de forma que as suas 
Sanções não sejam apenas quimeras, 

Acredito, estou falando em tese, _o_s jornalistas aqui 
presentes, _a querri V. Exf já_ prestou o preito da suª' sim R 

- -- pátii,-hTO- de mereCer de-ffiim ta!D_ºêffi hq1Jienagetn da 
siriCi:ridilde, acredito, repito, que todas as coisas no mun
do racional têm suas explicações, nada ê gratuito numa 
lei, elas decorrem de fatos. Preceito dec_orre sempre de 
fato, da necessidade de se enfrentar um fato. 

Creio que a -razão pela qual se inseriu na Lei de SeguR 
rançá Nacional delitos de imprensa, se deu pelo fato de 
que a Lei de Imprensa, significava _impunidade total, 
porQue nuncã se COndenou ninguêm pela Lei de Impren
sa. -Então, o excesso de liberdade, como ê muito comum 
na vida humana, gerou o excesso da reação. Quando nós 
temos que buscar um centro compreensível para todos 
que defendam o direíto da imprensa de exercitarRse com 
liberdade e independência, a fim de corrigir os males e 
proflígar os erros do Governo e da sociedade, mas cujos 
excessos Sejam Compreendidos dentro de uma esfera pu
Ilifiva adequ~d~~ equitibrada, mas -efetiva. 

Então, -eu estou -de acordo. Não apenas remeter à 
atual, mas reformar também a Lei de Imprensa, que é 
urna lei que respira muito o ambiente da Constituinte de 
46 e que jâ também não corresponde à modernidade dos 
tempos. ..........._ 

O art. 19, V. E~. r~fere-se a uma tipificação legal que 
prevê o processo pela Lei de Segurança Nacional por 
ofensas a Chefe de Estado estrangeiro. Ora, se todos os 
delitos contra a honra passam para a esfera de Uf!la lei de 
imprensa, desde que feitas através de publicações, a con~ 
dição de Chefe de Estado deveria merecer, quando mui
to, uma agravante, porque é_ atentatória ao interesse na
Cional. Chefe de Estado quC aqui vem não vem passear, 
vem tratar de interesses que são também do nosso inte
resse. 

Mas, quanto a. ofensas ao Chefe d-a Nação, V. Ex' hâ 
de me desculpar. Eu não encontro, e procurei, antes de 
aqui vir, pela carência de tempo que tenho, procurei uma 
só legislação, uma só, um exemplo só, que extra1sse as 
ofensas à honra do Chefe de Estado das leis assegurado· 
ras da permanência dQ Estado, e confesso a V. Ex~ que 
não a'achei. Como a Pesquisa não foi completa, é possí
vel que em algum país de importância secundáría, V. Ex' 
venha a achâ-la. Nos pafses citados como padrões de 
bom comportamento democrático, a ofensa ao Chefe de 
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Estado sempre foi, é, e continua sendo, um delito punível 
com sanção grave, em todas as legislações de segurança 
do Estado do mundo contemporâneo. 

- p SR . .PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A palavra 
continua livre. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O Sena
dor FábiO Lucena com a palavra. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Ministro, primeira
mente para pedir desculpas a V. Ex~ por terRme retarda
do, mas eu justifico que estava presidindo à reunião da 
Comissão de Serviço Público Civíl da União, onde está
vamos analisando um projeto oriundo do Poder Ex.ecuti
vo, a respeito dos cargos dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, e, em conseqUência, não tive a honra de assis
tir à sua exposição, mas, leitor assfduo das suas decla
rações aos jornais e- consumidor dos seus discursos na 
Câmara dos Deputados, eu tenho uma visão global do 
ponto de vista de V. Ex' a respeito da Lei de Segurança 
Nacional. 

Sr. Ministro, o que parece o aspecto inais grave da Lei 
de Segura_nça Nacional são aqueles sete primeiros artigos 
que concluem por dizer que o juiz ou o tribunal, ao apli
car a Lei de Segurança, ater-se-â ao enunciado da concei
tuação do que seja Lei de Segurança Nacional. 

E logo no art. 2~', a Lei de Segurança estabelece os cha
mados objetivos nacionaJs permanentes: a soberania, a 
defesa interna e externa, o clima de insurreição, etc. Eu 
estou, lamentavelmente, sem o texto à mão, mas V. Ex• o 
conhece. 

Ora, há uma contradição flagrante entre os pressupos
tos fundamentais dos objetivos nacionais fixados na Lei 
de Segurança e a competência da autoridade que fixa os 
objetivos da segurança nacional. Quem fixa esses objeti
vos é o Conselho de Segurança Nacional, que o Presi
dente da República, o Vice~Presidente e os Ministros de 
Estado. Sendo esses objetivos nacionais permanentes, 
presume-se, até pela tecnologia gramatical, que depende 
única e exclusivamente do Conselho de Segurança a alte
ração desses mesmos objetivOs. 

ora, não tendo sido esses objetivos fixados pelo poder 
competente, que é o poder de quem deveriam promanar, 
isto é, o Congresso Nacional, parece-me que esses objeti
vos fixados pelo Conselho de Segurança não refletem os 
objetivos desejados pela Nação, uma vez que não pro
manaram da Nação através de seus representantes na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

Esta é a primeira e a mais grave contradição da Lei de 
Segurança, que condiciona o juiz e os tribunais a lhe da
rem, até, uma dúbia interpretação. 

Recentemente, por exemplo, o Supremo Tribunal Fe
deral, no lapso de apenas um mês, deu duas interpre
tações a um só dispositivo da Lei de Segurança, ao 
aplicáRia, No ano passado, o Deputado Genival Touri· 
nho foi condenado por crime capitulado na Lei de Segu
rança por ofensa à honra do Presidente da República e à 
honra de três Ministros militares. Este ano, entendeu o 
Pretória Excelso que os crimes contra a honra capitula
dos na Lei de Segurança devem ser julgados conforme o 
prescrito- no Código Penal-brasileiro. 

Ora, quando um tribunal da maior respeitabilidade, a 
nossa Corte Suprema, chega a essa interpretação dúbia e 
a_ essa duplicidade de aplicação do mesmo texto legal, 
condenap.do _um rt_u_, anteriormente, com fundamento na 
Lei de Segura~ça, e deixando de condenar outros a se
guir, transplantando a cominação legal para o Código 
Penal, é evidente que a Lei de Segurança, por si só, por si 
própria, ela se impõe. V. Ex! não diz a uma revogação, 
mas a uma revisão profunda, a uma revisão absoluta, 
porque ela não encontra mais adequação no mundo jurí
dico da nossa at~alidade, dos tempos novos a que sem
pre alude V. Ex~. 

Eu não anotei os artigos a que se referiu o eminente 
Uder do PMDB, Senador Humberto Lucena. Eu, recen-
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temente, sob a orientação sábia, c_ompetente e conselhei~ 
ra do nobre Senador Nelson Carneiro, eu apresentei um 
projeto de lei revogando quatro dispositivos da Lei de 
Segurança Nacional: os artigos 14, 33, 50 e 52. 

O Art. 14, sabe V. Ex•, trata dos crimes de imprensa, e 
V. Ex• acaba de afirmar que nunca se condenou ninguêrn 
com base na Lei de Imprensa, que esta Lei seria uma he
rança ainda da Constituição de 1946. Ora, Sr. Ministro, 
eu me permito, data Yenla, discordar de V. Ex• porque a 
Lei de Imprensa em vigor na Constituição de 46 deve ter 
sido anterior à Constituição, porque era de 1939, ela foi 
totalmente reformulada no Governo do Marechal Cas
tello, Branco e começou a vigorar no dia em que o Presi
dente Costa e Silva assumiu o poder, no dia 15 de março 
de 1~67, e um ano e nieio depois a Junta Militar editou 
modificações à Lei de Imprensa e editou uma segunda 
Lei de Segurança. Vale dizer, duas (eis de segurança em 
menos de dois anos. Eu seria generoso na_m~_dia aritmé-
tica, uma tei de segurança por ano. Quer diz~c,_Q_urªnte a 
fase CrUel em tempos regimentais que o nosso País atra
vessava. 

O ;ii'[ 32 se refere ex~ta,ment~ ao decisório. do Supre
mo Tribunal Federa(, a que aludí_hã poucos minutos. 

E o art. 50, Sr. Ministro, é aquele famoso artigo cuja 
aplicação depende do bom ou do mau humor .Qo Minis
tro da Justiça. Não do jurista Ibrahim Abi-Ackel, mas 
do Ministro da Justiça. Se o Ministro tiver corp. bom hu
mor, deixa de mandar apreender edições de jornais, de 
revistas e, até por presunção, de que um jornal possa co
mCter um delito previsto na Lei d_e SeguranÇã, o Minis
tro, se tiver de mau h.Lunpr, pode determinar a apreensão 
de jornais, de revist~s. de filmes, de gravações, etc. V. 
Ex' vê que num momento em que a aplicação de uma lei 
depende do humor da autoridade, da disposição, diga
mos assim, com que ele acorda, começa a trabalhar, uma 
vez que os jornais são despertadores da sociedade, V. Ex' 
vê se-isso não depende de um fator materiat, se depende 
de um fator eminentemente subjetivo, Cciino-é o caso da 
vontade, do humor, a que me referi, V. Ex• hã de c_onvir 
que esse-artigo- não tem mais eficácia, não tem juStificati
va lóg-ICa" de permanecer na Lei de Segurança Nacional. 

Por outro lado, o artigo 52 é aquele famoso artigo que 
pernlite a qualquer delegado decretar a prisão cautelar 
do indiciado para "simples averiguação", c_om a agra
vante de poder prorrogar o tempo da prisão,-C: estabele
cendo, Sr. Ministro, que a prisão deva ser comunicada 
reservadamente à autoridade competente. Quando a 
Consú(Uição, sabe Y:._ Ex• melhor que eu, determina que 
esse cornunicado seja expresso e no prazo de 24 horas. E 
a Constituição manda que o juiz relaxe a prisãO se ela for 
considerada ilegal~ E quanto a esse relaxamento, a Lei de 
Segurança no arL52, silencia total, completa e absoluta
mente. 

Eu indagaria, Sr. Ministro, mais ao jUrista, mais ao 
advogado, se V. Ex• estivesse no Congresso Nacional 
como Deputado Federal ou como senador, pelo seu pró
prio Partido, e tendo vfvido a experiência ministerial que 
está vivendo, V. Ex' concordaria com a permanenda 
desses qüatro artigos, somente des-ses quatm, na Lei -de 
Segurança Nacional? 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Senador Fábio 
Luc_ena, eu felicito V. Ex' pela precisão com que Colocã -a 
matéria. É exatamente assim que devemos discutir as 
leis, abstraídos daquela aura de generalização que mui
tas vezes é uma jUstificativa para o"põuco conhe:cimento 
dos seus membros.--~- -

Por uma razão pessoal, vou inverter a ordem de ci
tação de artigos de V. Ex', para lhe dar uma explicação 
de natureza pessoal. Espero que V. Ex• a aceite como um 
tributo de verdade. O atuat Ministro da Justiça jamais 
fez apree"nsões de qualquer jornal em razão çl.o seu mau 
humor. Também nunca permitiu que qualquer jornal 
que devesse ser apreendido circulasse em razão do seu 
bom humor. 

O SR. FÁBIO LUCENA-:..._ Na minha cidade, o atual 
Ministro da Justiça já proibiu a circulação de. dois jor
nais. O jornal A Crítica e o jornal A Noticia._ 
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O SR. IBRAliiM ABI-ACKEL ~Mas, não foi em 
razão de m_au ou bom humor. Foi em razão do péssimo 
humor dos que escrevem nos jornais e que pensavam que 
através dos desastres do seu ffgado; talvez estragados em 
outras atividades que não propriamente-as literári:â.s pu
dessem subverter a ordem, insultar esposas de autorida
des públicas e fomentar uma guerra ii1tefn8. no Estado. 

V. Ex• fez a pergunta, por favor aguarde a resposta. 
Foi solicitado por todo o Amazonas para fazer essas 

apree~sões porque os jornais continham agressões à 
honra de pessoas. A velha pedra 90 da literatura brasilei~ 
ra era cantada em tipos garrafais no Amazonas, numa 
disputa de estraçalhamento de honras~peSSoais que, num 
determinado momento, afetou a paz s_ocial e era preciso 
pôr termo àquilo. Foi apreendida uma edição do jornal 
O Pasquim, que na sua capa continha, a pretexto de co
memorar humoristicamente o aniversário do GOverno, 
um bolo de aniversário no qual se projetavam figuras ex
tremamente ofensivas a pessoas que, por encarnarem a 
respeitabilidade e a soberania da Nação, -devem ser Pre
servadas não da crítica mas do achincalhe, Foi apreen-di
da por mim uma edição de um jorn_al comunista que, no 
momento em que pretendia realizar uma reunião proibi
da em São Paulo, fazia publicidade ostensiva, em toda a 
primeira página, da reuniãO proibida. Quase· faltou aos 
promotores comunistas do conclave remeter o convite 
pessoalmente a cada Ministro de Estado. Era uma pro- -
vocação. O que eles queriam era o empastelamento do 

_ jornal, ou, segundo soube, queriam que nós destinásse
mos tropas destinadas a cercar o recinto e a promover 
desorôens através da violência. Eu preferi suprimir o 
convite. São de~agradãveis imposições na vida de um ho
mem-público que ele tem que cumprir porque tem di.imte 
de si uma lei, não o seu bom ou seu mau humor. A legis
lação anterior obrigava que o Ministro da Justiça, uma 
vez realiz_ada a apr~ensão, comunicasse imediatamente à 
autoridade judiciária competente, para que essa autori
dade judiciária ajuizasse da conveniênCia da juridicidade 
do ato, e o mantivesse ou não. Esse parágrafo qUe -obf-i
-ga.viro-Ministro da Justiça submeter o seu ato à conside
ração da Justiça foi, anteS da-minha gestão, revogado. E 
o dispositivo que hoje permanece é este, quer dizer, cum
pre realmente ao Ministro da Justiça assumir o ónus, a 
responSabilidade de determinadas apreensões que cir
cunstâncias de fato e riscos muito bem calculados 
obrigam-no a fazer. 

Quero dizer a V. Ex• que hã nesse fato da apreensão 
dos jornais um aspecto para o qual as pessoas não aten
tam. O Ministro da Justiça tem a faCuldãâe de mandar 
apreender os jornaiS, quando atentatórios a determina
dos princípios, isto está muito bem especificado na lei. 
Mas o Ministro da Justiça responde pessoalmente pelos 
prejuízos que causa com esta apreensão. Se ele, em razão 
do seu mau. humor, for excessivo, responderá amanhã do 
próprio bolso, através de sentença judicial, pelos prejuí
zos que causou. Basta ess_e risco para que o Ministro não 
haja nem com bom, nem com mau humor na matéria, e, 
-Sim, com muita prudência. 

Quanto ao artigo !4- a esse artigo já me referi. Há 
pos-sibilidade, sim, de se deslocar para uma lei própria os 
deHtos de imprensa que não envolvam a soberania e a in
-depelldência do País, que sejam meras agressões à honra, 
que, em suma, se situem dentro d_o capítulo dos delitos 
oontra_a honra- a calúnia, a injúría e a difamação. 

O art. 32, Sr. Senador, não é responsável pelas deci
sões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das 
quais envolvendo uma d:â.s mais emiri.entes expressões da 
vida pública do meu Estado e que antes, durante e depois 
do processo sempre mereceu do eventual Ministro da 
Justiça as maiores demonstrações de apreço. Mas, esta
mos vivendo um período muito natural na vida_ de_ um 
tribunal, de variação de jurisPrudência. Deus me livre 
das jurisprudências _estáveis, dogmáticas, imodificâveis. 
A Jurisprudência é que mantêm vivo o Direito, a juris
prudência é que moderniZa o Direito, porque, cotiio a 
lei, é também uma fonte de Direito. Então, V. Ex•, quan
do critica o Supremo Tribunal Federal porque tomou 
duas decisões contraditórias ... 
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O SR. FÁBIO LUCENA - Não. Permna-me? Eu 
não _critiqUei o Supremo Tribunal Federai. Eu citei dois 
fatos cqncretos. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• quando re
gistra a circunstância de que o Supremo Tribun_al Fede
ral num caso aplicou a lei de segurança nacional, e nou
tro caso, que V. Ex• diz que é idêntico, mas cujos matizes 
não estão aqui postos nos autos para saber se são, mas 
acredito em V. Ex', V. Ex.• diz que em caso análogo, ele 
remeteu à lei de imprensa ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Ao Código Penal. 

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL- Ao Código Penal, 
bendito seja o Supremo Tribunal Federal, porque, atra
vés da sua jurisprudência criadora, está cumprindo o seu 
dever, que é de inovar permanentemente e aperfeiçoar 
permanentemente as instituições. Então, nós estamos 
dentro da normalidade ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pennita-me, isso porque 
Olfffiembros do Congresso Nacional têm fórum privile
giaao, eles são julgados e processados ordinariamente 
pelo Supremo. 

O SR. IBRAHIM ABI~ACKEL- Parabéns, V. Ex• é 
um bom advogado, quando eu ia admitir·o·argumento, 
V. Ex• antecipou-se. t: claro que foi em razão do fôro es· 
pecial. 

O SR. FÁBIO LUCENA - E no caso dos que não 
têm privilégios, dos que são levados às _auditorias milita
res? Será, Sr. Ministro, que os Juizes Militares-, reSpeitá
veis, honrados por todos os títulos, mas que nunca se 
sentaram em bancos de escolas jurídicas, será que eles te
rão o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Fede
ral? Onde estão os homens mais cultos, do mais elevado 
sab_er jurídico da Nação, será que eles terão es$es mes
mqs entendimentos? Nesse caso, não teremos jornalistas 
presos, condenados por Tribunais Militares. Essa é que é 
inconglu_ênciq da lei. Louvo-me o _S_upremo. Agora, 
amaldiçoe-se esse dispositivo da lei de segurança. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Nós-não estamos 
aqui para amaldiçoar nem louvar, nem para abençoar, 
nós estamos aqui para humanamente, e não com a mão 
divina, que manda para o céu ou para inferno.-atraVés de 
uma mera indicação, nós estarhos aqui para buscar mo
dos e meios de prestar um serviço a este País, qual seja o 
de um possível aperfeiçoamento da Lei de Segurança 
Nacional. Desculpe-me, mas V. Ex.' confundiu as ma
térias. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
hoje, é imperativa, quando ela entra na Súmula, ela ê 
fonte de tei, e leí, portanto ela é fonte de lei. O que o Su
premo decidir tem que ser cumprido por toda a hierar
quia judiCiária brasileira, sob pena de falsidade da deci
são, até que essa jurisprudência seja mudada. 

O SR. FÁBIO LTJCENA- Pois não; Sr, Ministro, o 
Supremo tem jufisprudência firmada sobre os crimes de 
imprensa. Entende o Supremo que os crimes cometidos 
pela imprensa devam ser julgados peta Lei de Imprensa. 
No entanto, o Superior Tribunal Militar, estâ processan
do, com base na Lei de Segurança Nacional, e por fato 
praticado através da imprensa, vários jornalistas deste 
País, inclusive o Ditetor de O Estado de S. Paulo. Então, 
este impéi"io,- esta ímperatividade, esta força coercitiva 
que deveria ter a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, alegada por V. Ex•, ela não está sendo materia
lizada dentro da hierarquia dos órgãos do Poder Judi
ciârio. Não hierarquia de insubordinação, mas hierar
quia recursal. O tribunais inferiores não estão obedecen
_do à jurisprudência da mais Alta Corte. 

O SR. IB~HIM ABI-ACkEL- Vem sim, Porque é
nula a decisão contrária à jurisprudência. 

O SR. FÁBIO LUCENA- t nula atéchegat ao Su~ 
premo. Até lá, o processo já decorreu. 
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O SR. IBRAHIM ABI:ACKEL- Res judlcat prove
rifat habetur V. Ex• me perdoe, mas a discussão foi intei
ramente deslocada. V. Ex• estâ apenas me dizendo que o 
Superior Tribunal Militar está indisciplinado em face do 
Supremo. Isso não tem nada a ver com a Lei de Segu
rança Nacional. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, em face da Lei de 
Segurança Nacional ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - E não sei o que 
quer dizer "em face da lei". 

O SR. FÁBIO LUCENA- Em conseqüência da Lei de 
Segurança Nacional. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Também não em 
conseqüência, porque ete Podia 1nsubordinar-se usãndo 
qualquer lei. Eu não desejo dar liÇões a V. Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA- MãS eu faÇOQue~o que 
V. Ex• me dê lições. - · 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Pois então vou-lhe 
dar uma: aconselho que em casos como esse se peticione 
ao Conselho Federal de Justiça, a quem incumbe aplicar 
sanções: aos magistradõS- QUe -desObedecem a juríSpfu--
dência. Não a mim. --

V. Ex~ fez referência ao art. 50, e a respeito desse eu já 
dei as minhas explicações. Quanto ao art. 52, acho que 
V. Ex' está coberto de razão. Não se admite, realmente, 
em legislação alguma, que o delegado de policia POssa 
fazer uma prisão, tenha ela o nome que tiver, m~edi"ante a 
simples comunicação à autoridade competente. Começa 
que a .. autoridade competente" ê muitO vago, pode ser 
até a autoridade superior de natureza também polÍcial. 
Quando_ o que se deve exigir na lei é que o delegado te:
nha condições de efetuar a prisão. A supressão da livre 
circulação _de um suspeito, ou de um autor de _um delito, 
é fundamental para que ele até nem destrua, nem possa 
destruir os vestlgios de provas do delito cometido, ou 
não possa estabelecer o consilium rraudis capaz de asse
gurar a sua impunidade pela ausência de provas. A capa
cidade do delegado de prender não deve ser suprimida 
em nenhum Processo Penal, mas é necessã.rios estabele
Cer que a prisão seja imediatamente comunicada não à 
autoridade competente mas ao Juiz competente. E que 
lhe sejam assegurado as audiências necessárias com-o seu 
advo_gado. Nessa parte V. ex• tem razão. -Quanto a Ques
tão do Supremo; V. E:IC.' me perdOe; V. Ex' colocou, data 
Venia~ de maneira indevida, uma atitude de insubmissão 
do Superior Tribunal Miliüu COritra -o Supremo. E. ma
téria disciplinar da magistra-tura, que nada tem a ver com 
a Lei de Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Continua 
franqueada a palavra. (Pausa.) 

Tem a palavra o nobre Senador José lgnácio. 

O "SR. JOSl:: IGNÁCIO - Sr. Ministro âa Justiça:
inicialmente, quero facilitar V. Ex' pela exposição clara, 
precisa, concisa, objetiva o que demosntra ter conheci
mento da matéria. Respeito muito V. Ex.•, inclusive pela 
preocupação que tem revelado em mudar a fisionomia 
do sistema perial brasileir_o, e V. Ex•, administrativamen
te, em várias oporturiidades, tem oferecido a sua partici
pação efetiva para contribuir, do melhor modo possível, 
para que o Estado minore as suas dificuldades materiais 
que ele tem enfrentado, no plano carcerârio. 

O SR. IBRAHIM Abi-Ackel - muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. JOS€ IGNÃCIO- Quero felicitu a v. Ex•, 
mas tenho as minhas ponderações a fazer sobre especifi
camente o nosso tema da palestra que ê a Lei de Segu
rança NacionaL Inicialmente, também com ·relação às 

. dificuldades do_ sistema penal, a necessidade de 
readequá~lo às realidades, nacionais, espari.ar. como diz 

DIÁRI<;> QO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

V. Ex•, a poeira que o cobre, as teias de aranhas-que o 
cobre, leis que deitam raízes no Brasil agrário. V. Ex.• nos 
colocou um quadro, e aí nós falaremos sobre a Lei de Se
gurança Nacional. V. Exf os colocou um quadro em que 
parece, eu me lembro até de uma figura do Senador San
tiago Dantas, quando ele dizia que o legislador, em cer
tas momentos, s_e vê como o geógrafo ou o cartógrafo da 
época dos grandes descobrimentos: os fatos novos surgi
ram, atropelaram as leis, e há uma necessidade de uma 
readequação de toda a lei revestir a legislaçlão, 
adaptando-a às realidades novas do Pais. V. Ex•, Sr. Mi
nistro da Justiça, no que toca à Lei de Segurança Nacio
nal, V. Ex• certamente, e não fez, me parece, exceção, 
quando falou da reforma do sistema penal brasileiro, a 
Lei de Segurança Nacional estaria incluído aí também. 
V. Ex~. inclu~ive, não fez muito se_gredo disso, mas, disse 
V. Ex• o seguint~; nada é gratuito numa lei. Parece que 
sim, pelo men~s-em tese deve ser assim. V. Ex• certamen
te haverá de concordar que na Lei de Segurança Nacio
nal há os excesso~, as demasias que resultaram do pró
prio clima que excitou aqueles, que no laboratório d_o 
Executivo, teCeram o texto da lei. E V. Ex' disse uma ou
tra coisa: que a Lei de Segurança Nacional, e isso é um 
aspecto doutrinário ínte"i'essante, não pune os atas pre
paratórios. 

OSR_IBRAHIM ABl-ACKEL- E verdade. E disse 
isso. porque queria exemplificar. Em face dos códigos 
belga e francês esses códigos punem os atas prepara
tórios. 

o·s:R~ iÕSÉ IGNÁCi<J~...:..:._~MaS V. Ex• citou as Orde
nações do Rei-no. Realmente, hã coisas na Ordenação 
doS Reirlos, qUe- nós ago-fa irã.Zemos aqui para a Lei de 
Segurança N acioilaL 

OSR. IBRAHlM ABI-ACKEL- Eu gostaria de ou
vir Uma. 

O SR. JOSb IGNÁCIO - -Võu dizer unia só, que, 
aliâs, é até curiosa. Hã um texto nas Ordenações dos 
ReinoS-que- diz o seguinte: "Dormir com freira. Pena, taL 

Ora, o professor Heleno Fragoso ficou noites e noites 
para, depois concluir, que quem dorme com a freira, 
quem dorme mesmo, não pode ser punido. Então, o fato 
é que as leis ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Queria que V. Ex•, 
agora, me dissesse, pelo amor da verdade, onde, na nossa 
Lei de Segurança Nacional, estã punido com pena de pri

__s_ão o fato de dormir com freira. 

O SR. JOSE-IGNÃC!O- Eu vou chegar~ lã. Qual
quer coisa que parece ... 

O SR. IBRAHIMK ABI-ACKEL - Parecemos e se
melha-ricaS Oão existem na Lei Penal. Este é um direito, -é 
o que se·sabe ou não se sabe. 

O SR. JOSI?. IGNÁCIO - Pediria a V. Ex• que me 
deixasse cOricluii-. -

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Com o maior pra
zer. V. Ex• me:_desculpe. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO - Em termos de prejufzo 
para a cidadania, e estamos colocando em nível alto essa 
discussão, eu citei esse exemplo porque V. Ex• me per
guntou uma figura nas Ordenações, em que o tipo que 
não era nem exa~amente assim, -o preceito não fOsse pre
ciso e a sanção vieSse a ser aplicada por decorrência da 
elasticidade do preceito, as dificuldades de aplicar o pre
ceito. Então-, eu citei esse exemplo. Mas vou-me referir 
esp~-c~ficamente .à Lei_ de-S_e~rança, quando V-. Ex• diz o 
Seguinte: a-lei não purle atos preparatórios. R~almente, 
na aparência não pune. Mas veja Ex•, Sr. Minístro Abi
Ackel, o art. 21 da Lei de Segurança Nacional diz o se
guinte: "Tentar subverter a estrutura política e social vi
gente no Brasil..." Muito bem, esse .. tentar subverter", é 
claro. 
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O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Não tem nada que 
ver com ato preparatório, desculpe-me V. Ex• 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO- Eu sei. Por favor, eu não 
pedi lições a V. Ex•, neln pretendo dar lições a V. Ex' En~ 
tendo V. Ex•-como um eminente jurista, mas não preciso 
e dispenso as lições de V. Ex' 

O art. 21, assim como os arts22, 23, 24, e descreve a fi~ 
gura do crime, "tentar subverter a ordem ou estrutura 
política". Esta tentativa, Sr. Ministro, não é a tentativa 
que nós temos no nosso Direito Penal Comum, em que 
nós percorremos todo o iter criminis, saimos da cogita
tio, e ingressamos, então na execução, e só aí há tentati
va. Aí sim, n6s temos nitidamente a figura da tentativa 
que só pune momento em que se inicia a execução. Mas 
aqui não, esse "tentat subverter", quando da aplicação 
pelo juiz não tem esse sentido, não é aplicado assim. Pro
mover insurreição armada. Promover insurreição arma .. 
da é tudo. Estou descendo a detalhes, não pretendo que 
V."-Ex' traga aqui a solução para esses problemas, mas 
me parece que é aqui que devemos focalizá-los. "Promo
ver· insurreição afinada" não deíxa claro o momento em 
que inicia a execução do ilícito, porque só é punido como 
V. Ex~ sabe, e nem eu pretendo dar lições a V. Ex•, só é 
punido o ato criminoso quando o agente ingressa na fase 
de execução. Então, prOmover insurreição armada. Ago
ra, se hoje na legislação comum a autoridade surpreende 
um bando em preparativos para um assalto a um banco, 
ingressam no apartamento, surpreende aquele bando 
com sacolaS, armas e tudo mais. Esse ato não é punido, 
não há pena para isso, ê um ato preparatório. Mas aqui 
não; aplicada a Lei de Segurança Nacional, promover in
surreição armada, nós teríamos não a figura da tentativa 
necessária que se precisaria se configurar, a tentativa não 
se exiSiria, por(j_ue tudo é tentativa. Ou melhor, se elaste
ceria o conceito da tentativa e nãã se exigiria que o agen
te ingressasse no momento da execução para promover 
insu-rreíção ·armada, porque tudo, eliminada a fase de co-. 
gifação, todas as <iutras etapas do iter crimlnl seriam pu
nidas. Então, atas preparatórios são efetivamente puni
veis, porém; aqUi, a lei não dispõe claramente a respeito 
do assunto. 

uPraticar atos destinados a provocar guerra revolucio
nária ou subversiva." Então, a prâtica de atas destina
do_s, isso é tudo. Quer dizer, não hã como, saindo da co
gitação, tudo mais é fase de execução; porque praticar 
atas destinadOs, a imprecisão aqui é total. E finalmente, 
"impedir ou tentar impedir". Se nós deixâssemos "impe
dir", então, haveria um momento em que o agente in
gressaria na fase da execução, mas "tentar impedir", não 
é aquela tentativa do início da execução, não. 

Finalrilente, Sr. Ministro, com relação ao art. SO. A lei 
não Pune atas preparatórios. Realmente, esse dispositivo 
não é exempfo di refutação ao que V. Ex• diz. Mas esse 
dispositivo prevê claramente uma forma de punição, em
bora V. Ex• tenha dito que há responsabilidade da auto
ridade administrativa pelos seus atas praticados em ex
cesso, mas não há como se deixar evidente que há uma 
forma de punição de caráter material, há um prejuízo 
riúúérí.ãl-QUe d~orre da ação do Ministro da Justiça ao 
-s-eu- próprio alvedrio. Ele entende que se constitua ou 
possa a vir a se constituir, certamente fundamentada ad
ministn:itívamente o seu ato, mas não com o fundamento 
que expresse 6 seu convencimento, de modo convincente 
para toda a Nação. O que temos aqui é a permissão para 
que o Ministro da Justiça provoque prejuízos a terceiros 
sem que a ação judiCial se faça sentir. 

E, fin:ilmente, aquelas referências feitas pelo Senador 
Fá~io Lucena, com relação a esses- artigos iniciais da Lei 
de Segurança Nacional, mas que nós teríamos que, para 
melhor examinar a matéria, dispor de mais tempo. Mas, 
um aspecto final é com relação ao processo e julgamen
to. Esses aSpectos do pfocesso de julgamento sà.o drac~
nianos, são esmagadoramente violentos. E isso aqui, es
sas disposições podeni. e devem ser eliminadas de um tex
to de uma futura Lei de Segurança Nacional. Eu penso, 
como V. Ex~, que nós não podemos ter um Estado des-



2334 Sexta-feira 10 

provido de um instrumental necessário para assegurar a 
sua segurança. Agora, o que vejo também é que toda a 
legislação estrangeira que citou, V. Ex•, por qualquer cir
cunstância, deixOu de fazer referência, sempre, aqui essas 
disposições estão embutidas em códigos penais, e certa
mente a matêria processual~ que- estarã eni Outro tipo de 
legislação, na legislação_ adjetiva, não serâ tão draconia
na quanto essa que se insere no texto da Lei de Segu-. 
rança Nacional que abarca aspectos substantivos e adje-
ti vos. 

Era isso que queria dizer, e me coloco à disposição de 
quem estuda o texto da lei, pertenço inclusive a uma Co
missão, para oferecer alguma su'gestão ao Poder Executi
vo, mas buscaria que do Executivo viesse também essa 
preocupação que tem orientado as figuras do Parlamen
to, no sentido de oferecer à Nação uma fórmula alterna
tiva para a substituição do texto desta lei. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Senador, V. Ex• 
fez um à vol d'oiseau sobre a lei e suscitou vârias ques
tões, o que torna difícil a re~posta ponto por ponto. Mas 
tentarei fazê-lo. V. Ex• disse que o processo de julgamen
to da Lei de Segurança Nacional é draconiana e deve ser 
extirpado. Quero assegurar a V. Ex• quede tudo que te
nho lido na Lei de Segurança Nacional não hâ prejuízo 
para defesa. A amplitude do direito de defesa assegurado 
na nossa Constituição está transposto para a Lei de Se
gurança Nacional. A única- exceção é essa da prisão arbi
trária porque considero arbitrária por Que desconhecida 
da autoridade judici_ãriã., _ 

Quanto ao processo da defesa, ele está amplamente as
segurado tanto quanto nos processos comuns. Os advo
gados têm a mais ampla participação na produção da 
prova. Tanto isso é verdade que no julgamentos do Su
perior Tribunal_ Militar fund_ados em denúncias na Lei de 
Segurança Nacional, as absolvições têm __ sido muit(s_simo 
mais numerosas do que as condenações. Isso significa 
que o direitõ de defesa, nesse processo de julgamento que 
V. Ex• profliga está assegurado. 

V. Ex• tenta, muito habilmente, confundir ••tentativa" 
com ••atas preparatórios". Eu, nem de longe, desejo to
mar uma posição da qual se possa tirar conclusões que 
eu esteja à dar lições_._V. Ex• se lembra certamente da_s 
disposições do nosso C_ó_djgo Penal, que conhecemos de 
cor, de tanto que o utilizamos a.o longo da vida: Diz-se o 
crime tentando não se cosurna por circunstância alheias 
à contade do agente. Não é neceSsário, na tentativa que 
todas os elementos constitutivos ou necessários à consu
mação do crime estejam contidos. Mas o crime não se 
consuma por circunstância alheia à vontade d_o agente. 
Por exemplo- V. Ex• não receh_erâ mal, eu preciso me 
deter um pouco para deixar claro que tentativa não tem 
nada a ver com ato preparatório. Uma pessoa saca da 
arma como dolo evidente, dirige-a inequivocamente con
tra determinada pessoa, aciona o gatilho com a intenção 
evidente de matá-la, e a arma falha, a cápsula não defla
gra. Estamos diante de um crime tentado, isto é, houve 
dolo, início e fim de execução, mas não consumação por 
circunstâncias alheias à vontade do agente. E: o que diz o 
Código Penal. Então, esse é o crime tentado, é a tenta ti• 
va. Poderíamos citar centenas de outros exemplos. 

O ato preparatório é aquele segundo o qual, para ficar 
dentro do mesmo tipo de ação humana, o ato prepara~ 
tório é aquele do indiv[duo que poderíamos conceituar 
como aquele do indivfduo que, tomado de ira, isto é de 
grande dolo, de grande intensidade de dolo, toma da ar
ma, ou compra uma arma para uma determinada finali
dade, compra os cartuchos, para essa finalidade, carrega 
a arma, coloca-a dentro do c~rro, e, no momento em que 
se defronta com a vítima que ele escolheu, ele é tomado 
de um momento de lucidez e não toca nessa arma que 
fica no cofre do carro. El~ praticou todos os atas prepa
ratórios, mas não tentou o crime. 

Creio que estes dois ~xemplos põem termos às dúvidas 
de V. Ex• 

O SR. JOS~ IGNÃ._ClQ_~Não lenho dúvida. V, Ex• 
me permite? 
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O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Pois não, com 
todo o prazer. 

O SR. JOS!l!GNÁCIO- Então, como V. Ex• class
sifiCiiriiCorrio ato preparatório ou como tentativa os atas 
daqueles que se preparam para uma ação armada, estão 
num apartamento próprio, são surpreendidos pela polí
cia, com todo aquele instrumental para a ação armada, 
inclusive dOCumentos já dan-do conta da ação deles. 
Comõ'y.-E_!.• enterideri3. isso? -

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• não descre
veu o ato preparatório. Descreveu a tentativa, que não se 
consumou,_po;que a polícia chegou. 

O SR. JOS~ IGNÁCIO- V <;ia V. Ex•, Sr. Ministro; 
estou colocando um assunto sério, V. Ex• sa,_IJe disso e· in
clusive é Sabtdo que não sou um homem que se obstina 
no seu ponto de vista, gostaria, inclusive, em face do que 
V. Ex~ disse, que V. Ex• me provasse, mas isso também 
nãO-seria uma obrigação de V. Ex~. apenas estamoS ãqui 
para iSso, para que possamos saber .. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex' tem que me 
permitir que prossiga. V, EX• suscitÕu nUmerosas ques
tões. Acho que dei um exemplo, no meu modo de ver, 
elucidativo, do que ê ato preparatório, do_ que é tentati-
v a. 

V. Ex• se insurge contra a expressão "promover ares
sureição arm-ada". Essa é uma questão que os penalistas 
de todo o mur~do discutem permanentemente, sem con
tudo encont_rar soluções adequadas. Vem de Betio_l a pri_
meira afirmativa de que o dir~ito penal ~em _f]luito de sua 
eficãci<i na precisão-da fingüagem. Essa é uma das razões 
pelas quais sou um desencantado com o estudo do direi
to no País, que não leva a sério um úriico fil.Struffiento dé 
ação do jurista, do advogado, que é uma capacidade de 
transmitir pensamento, a arma do advogado é a palavra, 
escrita, falada, não é mais nada do que isso. 

Então é preciso muito cuidado com as expressões, por
que elas encerram além de sua significação gramatical, 
significações jurfdicas inteiramente diversas, muitas ve
zes mais abrangentes, outras vezes mrus restritivas. 

V. Ex• encontra no Código Penal do Brasil, que é um 
código penal exemplar, palavras que também se presta
riam aõ mesmo tipo de crítiCa que V. Ex• vem fazendo. 
Por exemplo: Constitui crimé puníVel induzir àlguém ao 
suicídio. A palavra induzir, gramaticalmente, tem uma 
significação de quase imprecisão. O que quer dizer, afi
nal de c_ontas, induzir? Mas juridicamente, à vista da 
doutrina, ela tem um sentido específico, senão não -esfã
ria no código. E: o que significa também "promover in
surreição armada", promover no sentido de agir, promo
ver no sentido de colocar em movimento, pro movere, co
locar em movimento alguma coisa com determinado fim. 
São expressões que têm sentido jurídico e que não po
dem ser examinadas à vista do seu valor puramente se
mântico, são expressões jurídicas. 

V. Ex• colocou uma questão muito interessante, que é 
a questão das ordenações filipinas, sob a alegação de que 
algumas delas estão reproduzidas na nossa Lei de Segu

-rança N-aCi.o-rial. EvidCõterilente que nã.á eStão; eStamos 
alguns séculos longe das ordenações fiJipinas. V. Ex•, 
não sei a que pretexto, citou o exemplo bizarro, e atê 
agradável, do delito de dormir com freira. V. Ex• sabe 
que no direito antigo, até medieval, não só Português, 
não só da Península Ibérica, como do resto de todos os 
paíse~.-C:lirôpeus, ·o coito coin pessoas religiosas era tido, 
na legislação, como coito danado e púnível- eram eSSas 
as expressões das ordenações. E o filho originário desse 
colúbio tinha uma condição miserável na sociedaPe, por
-que ele era mais do qu~ adulterino, mais dO que natural, 
mais estigmatizado do que o adulterino a matre, muito 
mais estigmatiZado do que o _adulterino a. patre, muito 

-pior do que o filho infame dO Condenado, mais dõ- qUe o 
espúrio, porque ele era filho de coito danado e punível, 
para quem se fechavam todas as portas, o filho sacrílego 
da legislação civil ordinária do reino de todo o mundo 
ocidental. 
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Enião, nunca aS ordenações do reino falaram em dor
mir com freira: Quem repetiu isso aqui usoU uma exPres
sãO popular para amenizar, porque o que as or'denações 
proibiam era o coüo com freira ou frade. Não era dor
mir. A expressão dormir é muito re(:ente, nem a literatu
ra romântica dos anos 30, de Victor Hugo para cá, con
tém a expressão dormir. Dormir é um eufemismo do 
tempo da televisão. 

"V. Ex• vê: o que tem isso com a Lei de Segurança Na
cional? Rigorosamt::nte nada. Mas V. Ex• colocou muito 
bem, no início das suas alegações um problema de fun
damental importância, para a percepção da modernida
de de uma lei penal: é a sua relação com o tempo. Tnten
ciorialmente, situei a questão do filho sacrílego, do filho 
de coito daru~do e punível, para tentar demonstrar que as 
leis penais evoluem na medida em que evoluem os con~ 
ceito_s m'!rais no tempo. 

Na legiSlaÇão antiga, principalmente a oriental, as pe-
nas, elas estavam muito eivadas do .. olho por olho", 
·'dente por dente". Ao parricida sC arllputã.Va o braÇo, ao 
ladrão se amputava a mão, ao responsável pelo delito de 
sacrilégio, qu_e_duvidava da onisciência e da onipotência 
de Deus, amputava-se a língua. As penas foram sendo 
humanizadas, em nome da própria ciência do direito pe
nal, ao longo do tempo, até que adquiriu, à margem da 
polêmica doutrinária a este respeito, atê que adquiriu o 
caráter, ao mesmo tempo, repressivo e preventivo e recu~ 

~ perativo dos tempos atuais. 

EÕ.tão, uma lei penal de 1940 não serve em 1983. E: 
possível que uma Lei de Segurança Nacional de 1967 não 
sirva em 198_3. Temos que discutí-la,_ porque a discussão 
_dela constitui requisitÕ fundamental para a sua adapa
tação às exigências moraiS do nosso tempo. Não pode
IDos mais colocar riã lef perial bfaSifeira os artigos do Có
digo Criminal de 1830. Não podemos fazer da execução 
penal aquele espetáculo de suplfcio do corpo. Tudo mu
da, e na lei penal muda com a maior rapidez. 

Poderia diier a V. Ex•, até com humildade, que abraço 
a verdade, quando a encontro. As colocações feitas- cOri
tr_a a lei, que m~arece incompatíveis com o eSpírito do 
tempo, ciue têm algUm caráter cãprichoso, que realmente 
não_ tenham se!"Jtido para necessidade de defesa das insti
tuições e da soberania, da independência- do nossO País, 

-pr~c~sam s~r modificadas, erradicas, reconceituadas. O 
que não possO -aceifar é essa postura românticá do "va
mos abolir a Lei de Segurança Nacional". Muito bem, 
então fUrtar rrieio quilo de batata dá prisão, trair a Pátria 
não é mais crime. 

Tarribêm não posso aceitar a discussão nos termos im
precisos -e vagoS, nebulosos, com que habitualmente o 
problema tem sido_encarado. Ouvi atê referências à filo
sofia da Lei de Segurança Nacional, é preciso mUdara fi
~osofi!l da Lei de Segurança Nacio_nal. Toda Lei penal só 
tem uma filosofia, a-filosofia repressiva, todas, em todos 
os tempos, ê uma filosofia repressiva. 

O que tem a filosofia da re(:Uperação é a execução pe
nal, não é a lei penal, são as confusões que se fazem. E. a 
lei da execução é que recupera, a lei penal pune, foi feita 
para punir. Para perdoar, para anistiar, para agraciar 
existe a graça, o indulto e a anistia; a lei penal é feita para 
punir. Punir evidentemente dentro daqueles requisitos 
fundamentais; prova da materialidade do delito, prova 
da autoria do delito, circunstâncias agravantes, circuns
tâncias especiais, circunstâncias atenuantes. etc. 

Sr. Presidente, creio que não deva mais tomar o tempo 
da Comissão, embora esteja no dever de prestar tantas 
contas quantas sejam de mim exigidas numa Casa do 
Congresso Nacional, que, como sabe V. Ex•, exprime a 
devoção, o compromisso do meu destino, o meu afasta
mento desta Casa é um dos afastamentos que, eu espero, 
téinpofãiíOS dã vfdã, posto que a minha preocupação é o 

-reto-rno a-·elã:- -

Eu agradeço a V. Ex• e a todos os membros da Comis
são; a todos os jornalistas que me honraram com a sua 
atenção e peço desculpas àqueles a quem, em um certo 
instante, atropelei; é o desejo de ser preciso, é o desejo de 
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esclarecer, não é, absolutamente, o desejo de impedir ou 
coarctar a manifestação. 

Eu agradeço, dizendo que as colocações foram muito 
adequadas, muito precisas, e creio que nós aqui fizemos 
algumas conquistas, nós já temos alguns pontos de vist~ 
comuns que podem, servir, amanhã, para uma reformu
lação possível da Lei de Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Sr. Miflii~ 
tro, cumpre-me agradecer a V. Ex~ e ao meus ilustres co
legas o brilho que deram a esta reunião. Mas hã um pon
to que eu gostaria de assinalar e espero que a Comissão 
conte com a sua colaboração. O nObre Senador José Ig
nãcio fez referência; mas não se deteve nele: muitas das 
disposições a que V. Ex:• se referiu, buscando na legis-
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lação estrangeira. figuram no Código Penal belga e o Có-
- digo Penal francês e no Código Penal suíço. Seria uma 

contribuição valiosa se essa Comissão pudesse deslocar 
para o Código Pena!, que V. Exf. acaba de enviar ao Po
der Executivo, aJgumas dessas disposições que figuram 
nessa Lei de Segurança. Talvez fosse essa uma contri
buição que reSUltasse a mais, das outras que V. Ex• trou
xe a este debate. 

A Comissão reinvindica o direito de guardar nos seus 
arquivos a-exposição que V. Ex• trouxe escrita e que não 
pôde ler toda, porque constitui, sem dúvida, uma precio
sa lição para quantos estudam DireitO Penai e também 
uma çlemonstraçào de interesse com que V. Exf, não só o 
crip1inalista mas o Ministro da Justiça, se interessa pela 
remodelação da Lei de Segurança Nacional. 

Sexta-feira lO 2335 

Ao agradecer a V. Ex• a gentileza do seu compareci
mento acredito que a Comissão tem, já agora, embora V. 
Ex• não o tenha dito, alguma das diretrizes que o Gover
no aceita na modificação da Lei de Segurança Nacional. 
A perspicácia do nosso ilustre Relator, Senador Murilo 
Badaró, certamente anotou as coincidências entre os 
pontos de vista aqui postos pelos ilustres Senadores e as 
r~post.as dadas por V. Ex' 

E cumpre-me apenas concluir dizendo que V. Ex', 
realmente, saiu temporariamente do Congresso Nacio
nal, porque o Congresso Nacional é a sua tribuna, é o 
seu destino, é a sua vocação. 

Muito obrigado a V. Ex• 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião As 12 horas e 30 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 90• SESSÃO, EM 
10 DE JUNHO DE 1983 

!.1- ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.2- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

127, de 1983, de autoria do Sr.-s-;
nador Nelson Carneiro, que dispõe 
sobre o direito à meia intrada nos 
espetáculos de diversão que especi~ 
fica. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR MÁRIO MAIA
Autonomia política dcis_ municí~ 

pios considerados áreas de Segu
rança Naclonal. 

SENADOR JORGE KALU
ME- ''Batalha do Riachuelo" 5.29 

SUMÁRIO 
aníversâdo do Coriêio Aéreo Na~. durante as travessias fluviais ou la-
cional. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder- Nota da Di
reção Nacional do PMDB sobre as 
recentes medidas económicas ado
tadas pelo Governo, 

1.2.4 - Leitura de projetos 

custres. 

1.2.5- Comunicação 

Do Sr. Senador Amaral Peixoto, 
que se ausentará do País. 

!.l-ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de 
-Projeto de Lei do Se.:nado n~> Resolução nl' 38/82, que autori~a a 

128, de 1983, de autoria do Sr. Se- Prefeiturá ~unidpal de Ponta Po~ 
nadar Humbert-o Lucena, que aJte. rã, Estado de Mato Grosso do Sul, 
ra o art. 15 da Lei n9 6.649, de 16 de a contratar operação de crédito no 
maio de 1979, que regida a locação valor de _Cr$ 23.000,000,00. Apro
urb<:~.na e inclui dispositivo na -Lei Vãda. À promulgação. 
n9 6.426, de 17 de ]unho de 1977, - Redação finai do Projeto de 
que estabelece base para correção Resolução n~> 48/83, que autoriza o 
monetária e dá oUtras providên~ Governo do Estado da Paraíba a 
das. contratar operação de empréstimo 

-Projeto de Lei do Senado n"' eXterno no valor de DM 
129, de 1983, de autoria do Sr. Se~ -- To.OOO.OOO,_OO (dez milhões de mar

-n-adar Gastão Müllbr,_ que obriga cos_ alemães), destinado ao progra
os passageiros e· trípllrarifeS de effi- ma· "Pequena Iiri@ção a Nível de 
barcações a usar colete salva~ vidas, Propriedade". Aprovada, após usar 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 11 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 90• Sessão, 
em 10 de junho de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidéncias dos Srs. Moacyr Dafla 
e Almir Pinto 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Rai
mundo Parente- Gal vão Modesto- Alexandre Costa 
- João Castelo - Alberto Silva --Helvídlo Nunes -
João Lobo- Almir Pinto- Virgílio Távora- Martins 
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha -
Aderbal Jurema - Guilherme Palmeira - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto - Josê Ignãcio-- Moacyr 
Dalla - Roberto Saturnino -- Gastào Mfiller - José 
Fragelli - Marcelo Miranda - Álvaro Dias - Lenoir 
Vargas- Carlos Chíareflí- Pedro Simon- Octavio 
Cardoso. 

O Sr. Presidente (Moacyr Dalla)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. t'>'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 525, DE 1983 
Da Comissio de Redaçilo 

Redação final do Projeto de Resoluçio n~t 58, de 
1983. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'>' 58, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Itaueira (PI) a elevar em CrS 13.391.000,00 
(treze milhões, trezentos e noventa e um mil cruzeiros) o 
montante _de sua divida· consolidada interna. 

Sala das Comissões, lO de junho de 1983.- Lomuto 
Júnior, Presidente -José Lins, Relator- Alberto Sllva. 
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da palavra o Sr. Humberto Lucena. 
À promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n9 49/83, que autoriza o 
Governo do Esta_d_o de Sergipe a 
contratar operação de crédito no 
valor de CrS 75.548.815,00. Apro~ 
vada. À promulgaçãu. 

SENADOR H~LIO GUEIROS 
-Atraso que estaria ocorrendo no 
pagamento dos salários dos empre
gados da Jari Florestal. Á.bors}a_
-gem dis medidas- a-dotaq_as_ ,e~lo 

Governo na área eêõilôrilica. 

2- DISCURSO PROFERIDO 
EM SEsSÃO ANTERIOR 

Do Sr.: ltamar_Eran_co, pronun
d~do na sessão de 'Z-6.::83-

3- RETIFICAÇOES 

- Redação final do Projeto de 
Res.otução n9 59/83, que suspende 
a execução dos arts 39, 49 e 59 da 
Lei nY ·210, de 2 de deztmlbro de 
1977, do Município de Orindióva, 
no Estad_o de São Paulo. Aprovada. 
Ã promulgação. 

SENADOR VIRG[L/0 TJ
VORA - Comentários sob-re-- a 
nota divulgada pela direção do 
PMDB sobre as mudanças introdu
zidas pelo Governo na poHtica eco
nómica. 

- Ata da 74~ S-essão, realizada em 
25-5-SJ: . . -

Ata da 79~ Sessão, realizada em 
31-5-83. 

4-ATO DO PRESIDENTE 

N• 80, de 1983 - Redação fínal do Projeto de 
Resolução n9 60/83, que suspende 
a execução do art. 21' da lei n9 
1.060, de 26 de dezembro de 1978, 
do Município de Pompéia, no Esta~ 
do de São Paulo._Aprovada. À pro
mulgação, 

SENADOR NELSON CAR
NEIRO- XI Jornada Latínoame-
ricana de Direito Tributário. 5- INSTITUTO DE PRE

VID€NCIA DOS CONGRESSI8-
SENADOR RAIMUNDO TAS 

PARENTE-IO'? aniveisãrio -da 
EMBRAPA. Ata da reuriião extraordinária do 

Conselho, realizada em 26-5-83. 
1.4-DISCURSOS APÓS A 

ORDEM DO DIA SENADOR LOURIVAL BAP-
TISTA - Artig-o pUblicado pelo 6-ATAS DE COMISSÕES 

SENADOR ROBERTO SA- jornal "A Tarde", de autoria do 
TURNJNO, como Li der-- _jornalista Peàro Tomás Pedreira, 
Considerações sobre o elenco de sobre a vida e a obri:t -do historiador 

7- MESA DIRETO~ 

8- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

medidas anunciadas pelo Governo Ubaldo Osório. 
na área económica. 

SENADOR LOMANTO JV
NIOR- Dia Internacional doCa
cau. 

1.5-DESIGNAÇÃO DA OR
DEN DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

9- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

ANEXO AO PARECER No 525, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 58, de 
I983. 

Faço saber que o Senado_Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Cons_tituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira, Esta· 
do do Piaui, a contratar operaçio de crédito no valor 
de Cr$ 13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e no
venta e um mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 'i' ~a Prefeitura Municipal de ltaueira, Estado 
rlo Piauí, nos termos do art. 2"' da Resolução n'i' 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operaçito de crédito no valor de Cr$ 
13391.000,00 (treze milhões, trezentos e noventa e um 
mil cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, me
diante a utilízação -de recursos do Fundo de Apoio ao 
DesenvolVimeil.fo ·sociitl - FAS, destinada à implan
tação de guias e sarjetas, naqUele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Cetftral do Brasil no 
respectivo processO; 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 526, DE 1983 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 53, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A Comissão ap"i·esenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 53, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu-

nicipal de Terenos (MS) a elevar em Cri 3.352.000,00 
(três !Úilhões, trezentos e cinqUenta e dois mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada int.erna. 

Sala das Comissões, lO de junho de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator-José Lins. 

ANEXO AO PARECER No 526, DE l983-

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 53, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE I983 

Autoriza a .Prefeitura Municipal de Terenos, Esta
do de M!ltO Grosso do Sul, a contratar operação de 
créditct no valor de Cr$ 3.352.000,00 (três milhões, 
trezentos e cinqUenta e dois mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

;Art. l'i' É a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado 
=--dd Mato Grosso do Sul, nos temi os do art. 2'i' da Reso

lução n9 93, de 11 de outubro de _1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 3.352.000,00 (três rililhões, trezentos e cinqUenta e 
dois mil cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção 
de uma unidade sanítâria na lpcalidade de Colônia No
va, naquele Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaçã-o. 
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PARECER No 527, DE 1983 
Da Comissio de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 52, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A Com issao apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 52, _de _19_83, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Pedro Gomes (MS) a elevar em CrS 
39.015.006,19 (trinta e nove milhões, quinze mil, seis cru
zeiros e dezenove centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Sala das Comissões, -lO junho de 1983.- LomantoJú
nior, Presidente- Alberto Silva, Relator- José Uns 

ANEXO AO PARECER No 527, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 52, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura de Pedro Gomes, Estado de 
Mato GrOsso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 39.015.006,19 (trinta e nove milhões, 
quinze mil, sei~:> cruzeiros e dezenove centavos). 

O Sena_do Federal resolve: 

Art. 1 'i' ~ a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, _de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no 
valo~ de Cr$ 39.015.006,19 (trinta e nove milhões, quinze 
mil~ se~ Cfuzeir01>_ e deze_!I.OVe centaVOS), Correspondentes' 
a 16.266,08 ORTNs, considerando o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e 
oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em 
outubroj82, junto à Caixa Económica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Dese_n
volvirnento Social - FAS, destinadas à aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo e construção de unida
des escolar de J9 grau na Vila Marcelino, zona rural da
quele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo _processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 528, DE 1983 
D~ Comlssio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resoluçio n' 51, de 
1983. ' 

Relator: Senador Alberto SUva 

A Comissão apresenta a redação final do ;projeto de 
Resolução n9 51, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Rio Grande do Sul (RS) a elevar em 
Cr$1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqUenta e três 
milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e seten
ta cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sUa dívida 
consolidade interna. 

Sala das Comjssões, lO de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- José LiDs. 
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ANEXO AO PARECER N• 528, DE 1983 

Redaçio final do Projeto de Rcsoluçilo n~> 51, de 
1983. . 

Faço saber que o Senado Federãl aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VJ, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Munltlpal de Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operaçio 
de crédito no valor de Cr$ 1.153.986.270,80 (um bi
lblo, cento e clnqüenta e três milhões, novecentos e 
oitenta e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oiten
ta centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 1:: a Prefeitura Municip81 de Rio Grande, Es~ 
tado do Rio GraO.de do Sul, nos termOs do art. 2~> daRe
solução n9-9J, de ll de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cr$ 1.153...986.270,80-(Lirri-bilhão, cento~ cinqaen~ 
ta e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzen
tos setenta cruzeiros e Oitenta ceõtavos), correspondente 
a 583.880 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cri 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cru
zeiros e quareta e um centavos) vigente emjulhof82,jun
to à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul, 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco N acio
nal da Habitação- BNH, dentro do Programa de Com
plementação Urbana --CURA, destinada à execução 
integrada de obras referentes a projetas específicos de 
Sistema Viãrio, EsgotOS Pluviais, Iluminação Pública, 
Saóde e Educação e Recreação e Lazer, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECERES N•s 529, 530 E 531, D.E 1983 
PARECER N• 529, DE 1983 

D.a Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 
83, de 1982 (nt 181/82:, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo i aprovação do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Plrapora (MG) a contratar 
operaçio de crédito no valor de Cri 218.094.000,00 
(duzentos e dezoito ruilhões, noventa e quatro mil cru
zeiros). 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Com a Mensagem n~' 83/82, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de_ Pirapora (!VJ;G_), que 
objetiva contratar, junto à Caixa Ec-onómica do Estado 
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fmanceiro 
do Banco Nacional da Habitação, as seguintes operações 
de crédito: 

Canu:terfsticas das operações: 

OPERAÇÃO!: 
A - Valor: Cr$ 181.745.000,00 (CõrreSp"Ondente 

a 125.000 UPC de Cr$ 1.453,96, em JAN/82; 

B-Prazos: 
1 - de carência: até 36 meses, cOntados a partir 

da última liberação dos recursos; 
2.- de amortização: até 360 meses; 

C- Encargos: 
1-juros: I% a.a. durante a carência e até 1,6% 

a.a. após a mesma; 
2 - correção monetária: trimestral, conforme as 

variações da UPC; ~ -
3 - segurOs previstos pelo Sistema Fínanceiro de 

Habitação (SFH); 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

4- taxa de administração do BNH: 1% sobre 
cada parcela liberada; 

O- Garantias: primeira e especial hipoteca dos 
lotes de terreno e das habitações a serem construíM 
das, bem como a vincuiãção de quotas do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 

E - D~stlnação dos recursos; construção de 500 
unidades ·habitacionais de interesse social, com va
lores unitáriàs limitados ao mãximo de 300 UPC, 
destinadas a trabalhadores com renda de até 3 sa
lários míiiimos, aos quais o financiamento sCrá 
transferido após a comercialização de tais imóveis. 

OPERAÇÃO 11: 
A- Valor: Cr$ 36.349.000,00 (correspondente a 

25.000 UPC de CrS 1.453;96, em JAN/82); 

B-Prazos: 
1 -de carência: até 36 meses, contados a partir 

da última liberação dos recursos; 
2- de amortização: até 360 meses após a carên~ 

cia;-

C - Encargos: 
I -juros: l% a. a. pelo repasse; 
2 - correção monetária: trimestral, conforme as 

variações da UPC; 
3 -seguros previstos pelo Sístema Financeiro de 

Habitação (SFH); 
4- taxa de administração do BNH: 1% sobre 

cada parcela liberada; 
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); 
E--:- D_estinaçã.o dos recursos: execução de obras 

de .infra-~strutura urbana necessãria à çonstrução 
das 500 -unidades habitaciOnais, objeto da Operação 
I. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, por entendê-lo técnico, eco
nômico e financeiramente viável, não devendo os seus 
encargos gerar maiores pressões na execução orçamen
tária dos próximos exercícios. 

No mérito, o financiamento para construção de mora
diaS destinadas a trabalhadores com renda de até 3 sa
lários mínimos, reveste--se das características essenciais 
que têm levado esta Comissão a se pronunciar pelo aten
dimento de pleitos dessa espécie, até mesmo porque se 
trata de um investimento reprodutivo, de endividamerito 
de carâter temporáriO, uina vez que os compromissos de 
tal empréstimo serão repassados pela Prefeitura aos ad
quirentes das moradias a serem construídas. 

Ademais, devemos assinalar que a operação de crédito 
em teta trabalha com juros positivos. Portanto, não in
flacionãiia, e a margem de poupança real de Pirapora 
most_raMse bas_tar;tte superior ao maior _dispêndio que a 
sua dívida_ consolidada i_nterna apresentará, após a efeti
vação dos empréstimos em apreciação. 
. __ Antç _9 exposto, acolhemos_ a Mensagem nos termos 

do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 66/DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapora 
(MG) a ele'far em CrS 218.094.000,00 (duzentos e 
dezoito milhões, nonnta e quatro mU cruzeiros) o 
montante de sua dblda consolidada Interna. 

O Senado- Federal resolve: 

ArL 1"' É a Prefeitura Municipal de Pirapora. Esta
do de Minas Gerais_. QQS termos do art. 29 da Resolução 
n'i' 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a ele_var o montante de sua dívida consolidada 
interna em CrS 218;094.000,00 (duientos e dezoito mi
lhões, noventa e q_uatro mil cruzeiros) correspondente a 
150.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta e três 
cruzeiros e noventa e seis centavos) vigente emJaileiro de 
I982, a fim de que possa contratar operações de crédito 
no valor global acima, junto a Caixa Econômica do Es~ 
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tado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação_(BNH), destina
das à construção de 500 unidades Habitacionais de inte
resse social e à execução das obras de infra-estrutura ne
cessãrias, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Senro Go
mes, Presidente em exercício - Jorge Kalume Relator
Gabriel Hermes- José Fra.gelli- Affonso Cama.rgo
Luiz Cavalca!)t_e. 

PARECERES N•s 530 E 531, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n~' 66, de 1983, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pirapora (MG) a eleYar em Cr$ 
_218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa 
e quatro mil cruzeiros) o montante de sua díYida con
solidada interna": 

PARECER N• 530, DE 1983 
D~ Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badar6 

O presente Projeto de Resolução, d~ Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a_ Mensagem n~' 83/82, do Senhor Presi
dente da Repóblica, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pirapora a contratar empréstimo no valor de Cr$ 
218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa e 
quatro mil cruzeiros), de!:õtinado a financiar a construção 
de 500 unidades habitacionais de interesse social e a exe
cução das obras de infra-estrutura necessárias, naquele 
município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
art. 211 da Resolução n~ 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não observância dos limiM 
tes fixados no artigo 29 da Resolução número 62, de 
1975, também do Senado Federai. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicãveis à esM 
pêcie, merecendO, por isso, o nosso encaminhamento faM 
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala da Comissão, 18 de maio de I 983. - José Fra~ 
gelli, Piesidente - Murllo Badaró, Relator - HelYfdfo 
Nunes- Alfredo Campos- Hélio guelros- Martins Fi
lho- Joio Calmou- José lgnáclo - Passos Pôrto. 

PARECER N• 531, DE 1983 
D~ Comissilo de Municípios 

Relator: Senador Alfredo Campos 

A matéria sob a nossa apreciação, objetiva autorizar a 
Prefeitura Municipal de Pirapora (MG), nos termos do 
que estabelece o art 29 da Resolução n~ 93, de 1976, do 
Senadq Federal, a contratar operação de crédito no va
lor de Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões e 
noventa e quatro mil cruzeiros), destinada a financiar a 
construção de 500 unidades habitacionais de interesse 
social e a execução das obras de infra-estrutura urbana, 
naquele Município. 

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a atendeu conforme os câno
nes legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada servi~ 
rá para resolver o problema habitacional das classes de 
menor poder aquisitivo e do município em questão. 

Sala da Corrilssào, 9 de junho de 1983.- PaQOs Pôr
to, Presidente - Alfredo Campos, Relator -- Mauro 
Borges - Alm1r Pinto - Jorge Bombausen - J utahy 
Magalhães- Carlos Lyra- Joio Lobo- Benedito Fer
reira. 
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PARECERES N•s 532, 533 E 534, DE 1983 
PARECER N<> 532, D~ 1983 . 

D~ Comissão de Economia, sobre a Mensagem n<> 
141, de 1982, (n9 273/82 - na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede
ral seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ataléia 
(MG ), a elevar em CrS 70.691.880,00 (setenta mi~ 
Jhões, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e oi
tenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal 
de Ataléia (MG), aUtorizada a elevar em Cr$ 
70.691.880,00 (setentã- milhões, seiscentoS e noventa e 
um mil, oitocentos e_oitenta cruzeírosro mQnt_~hte de 
sua dívida consolidada interna, a fim de contratar em~ 
préstimo junto à CaTx.a Econôrriica dó Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financ_eiro do Banco 
Nacional da Habitação (B_NH), valor correspondente a 
42.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 1.683, 14, em abril/82. 

Características das operações: 
OPERAÇÃO 1: 
A- Valor: Cr$60.593.040,00 (correspond~nte a 

36.000 UPC de Cr$ 1.683,14, em abril/82); 
B -Prazos: 
l - de carência: até 36 meses, contados a partir 

da ú!Gma tiberação dos recursos; 
2- de amortização: até 360 meseS; 

C~ Encargos: 
l-juros: 
a- durante a carência: até I% a.a.; 
b- após a carência: até 1,6% a.a.; 
2- correção monetária: trimestral, conforme as 

variações da UPC; 
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH); 
4-taxa de administração do BNH: 1% sobre 

cada liberação; 
D- Garantias: primeira e especial hipoteca dos 

lotes de terreno e das habitações a sere_m construí~ 
das, bem como a vinculação de quotas d_o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (lCM); 

E- Destinaçio dos recursos: construção de 120 
unidades habitaciOnais de interesse social, com va~ 
!ores unitários limitados ao máximo-_ de 300 UPC, 
destinadas a trab~l})adores com renda de até 3 sa~ 
lários mfnimo"s-, -ãbs quaís o finan-ciamento será 
transferido após a comercializ_ação de tais imóveis. 

OPERAÇÃO II: 
A- Valor: Cr$10.098.840,00 (correspond~nie a 

6.000 UPC de Cr$ 1.683, 14, em abril/82); 
B-Prazos: 
1 - de carência: até 18 meses, contados a partir 

da última liberação dos recursos; 
2-.:.._ de amorlizãçãõ:- ãtê 360 meses; 
C- Encargos: 
I -juros: 1% a.a. pelo repasse; 
2- correção monetária: trimestral, conforme as 

variações da UPC; 
3 - seguros previstos pelo Sistema FinariCeifO O e 

Habitações (SFH); 
4- taxa de administração do BNH: 1% sobre 

cada liberação; 
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto 

sobre a CirCUlação de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação dos recursos: execução de obras 

de infra~eStrutura urbana necessária à construção 
das 120 unidades habit.acionais, objeto da OPE
RAÇÃO I. 

Segundo o parecer representado pelo órgão financia
dor, a operação de crédito sob exame é viável económica 
e financeiramente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O processo ê acompanhado do_s seguintes elementos 
principais: 

a) Lei n~' 825_, de 15 de abril de 1982, autorizasJo_ra; da 
operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n~' 122/82) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi~ 
dente da República, comunicando que o Conselho Mo~ 
netário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou~se 
favoravelmente ao pleito formulado confo_rme o art. 2~' 

da Res. n'i' 93, de 1976, do Senado FederaJ; e 
c) Parecer do Banco Centrai do Brasil - Departa~ 

mento da Dívida Pública, favorável ao pleito. 
Considerado todo o endivida_ro.entQ da referida entida

de (intra+ extralimite + operação sob exame), verifica~se 
que seria ultrapassado o teto que lhe fqi fixado pelo item 
I, art. 2~> da Res. n~' 62, de 1975, 

Tr<tta~;e, i:ntretanto, de operações de crêdito à qual, 
por força aas dispOsições contidas no art. 2~' da Res. n~' 
9J;·de 1976~ não se aplicam os Cit3.dos limites (itens I, TI e 
III) fixado no art. 2~> daRes. 62, de 1975, ambas do Sena~ 
do Federal, haja vista que' os recursos a serem repassados 
prOvêm do Banco Nacional da Habitaçã_o, 

Alêm das características das operações e segundo con~ 
clusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção 

-ao -cOmpromisso sob exame O:ão deverá acarretar maio~ 
res pressões na execução orçamentãria dos próximos 
exercícios. 

Atendidas as exigências das nOrmas vi8Cntes a dispo
sições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhi
mento da presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJE'[ODE RESOLUCÃO N• 67, ~E l983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de- Ataléla (MG) 
a elevar em Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seis
ceóiõS-e nove-nta- mil, oitocentos-e oiteDta cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada interna. 

O S~nado Federal res9lve: 

Arl~ 19 E a Prefeitura Municipal de Ataléia, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução n~" 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
zada a contratar operações de ci"êdito, perfazendo o va~ 
l_or de_ Cr$ 2_0.691.880,00 (setenta milhões, seiscen_tos e 
noventa e um mil, oitocentOs e oitenta cr-uzeíi'Os} Cõrres~ 
Pondeiúe a 42.000 UPC, cónsldei'3.do o valor nominal da 
UPC de Cr$ 1.683, 14, vigente em abrilj82~jilrito-ã Caixa 
Econômica do Estaâo_de Minas Gerais, esta na qualida~ 
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNR), destinadas à construção de 120 unidades habita~ 
ciODáis de friteresse-social, e execução das obi-as de infra~, 

"'éStTUtUra rieci!Ssárias, obedecidas as condições admitidas 
pilo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Ar L 21' Esta resolução entra em vig'Or ba dar a: de sua 
publícaçã_o. , -
- Sala da Comissão, 28 de abril de 1985. --Severo Go
mes, Presidente em exercício - Lo manto Júnior, Relator 
-Jorge Kalume -José Llns- Affonso Camargo -
Fernando Henrique Cardoso 

PARECERES N•s 533 E 534, D.E 1983 

Sobre O Projeto de ~ResolUçãO ri9 67, de 1983, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ataléi.a (MG) a elevar em CrS 
70.691.~,00 (setenta milhões; seiscentos e novenfa 
e um mil e oitocentos e oitenta cruzeirOS) o montante 
de sua dívida consolidada Interna". 

PARECER N• 533, DE 1983 

Da Comissilo de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclu~ão de seu pare~ 
cer sobre a Mensagem nl' 141, de 1982 (n~' ~73/82, na 
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Casa de origem) do Senhor Presidente da República, au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Ataléia (MG) a contra
tar operações de crédito no valor de Cr$ 70.691 .880,00, 
correspondente a 42.000 UPCs, no valor nominal de Cr$ 
1.683,14, vigente em abril/82, destinadas a construção de 
120 unidades habitacionais de interesse socíal, e exo
ctição das obras de infra~estrutura necessárias. 
- O pedido de autorização foi formulado nos termos do 

preceituado no parágrafo ó.nico do artigo 21' da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não~observâncfa dos limites fixados pelo 
artigo 2" da Resolução nl' 62, de 28-10~75, também da 
Câmara Alta do Congresso NacionaL 

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica~, 
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vendo óbice à tramitação normal da presente propo
sição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica 
legislativa. 

Sala das Comissúes, 25 de maio de 1983.- Murllo Ba .. 
di.r6, Presidente - Martins Filho, Relator - Helvfdlo 
Nunes - Pedro Simon --Octávio Cardoso - Passos 
Pôrto ~-José Fragelli - Guilherme Palmeira. 

PARECER N• 534, DE 1983 

D~ Gomissilo de Munlcipios 

Relator: Senador AlfredQ Campos 

A matéria sob a nossa apreciação, jâ exaustivamente 
analis?da pela autora do projeto de resoluç_ão, em tela, 
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Ataléia 
(MO), nos termos do que estabelece o art. 21' da Reso~ 
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar ope~ 
rações de crédito no valor de Cr$70.691.880,00, corres~ 
pondentes a 42LOQO_ UPCs, de Cr$1.683,14 cada, vigente 
em abrilj82, destinadas à construção de 120 unidades 
habitacionais de interesse social, e ex:ecução das obras de 
infra~estrutura necessárias. 

A proposição mereceu a aco(hida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ
nones legais, pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do- proposto pelã ComiSsão de Economia da Ca
sa, visto que as operações de crédito a serem autorizadas 
proPiciarão assistência, no campo habitacional, à classe 
operária daquele Município. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala da Corfiissão, 9 de junho de 1983. -Passos Pôr~ 

tO, Presidente - -Alfredo Campos, Relator - Mauro 
Borges- Almir Pinto -Jorge Bornhausen - Jutahy 
Magalhães- Carlos Lyra- Joio Lobo - Benedito Fer
reira. 

PARECERES N•s 535, 536 E 537, DE 1983 
Parecer n'i' 535, de 1983 

D~ ComisSÃo de EconOmia, sobre a Mensagem ql' 
48, de 1983 (n9 69, de 22-2~83, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovaçio do 
Senado Federal, proposta, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha (BA) a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e 
seis mil, quatrocentos e setenta e cinco crul:eiros e 
vinte e quatro centavos). 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Com a Mensagem n9 48/83, o Senhor Presidente da 
República submete à delibe-ração do Senado Federal, 
pleito da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha (BA), 
que objetiva contraraf junto à-Caixa Económica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

Caracterfsticas da operaçio: 

A- Valor: Cr$ 36.406.475,24 (correspondente a 
16.241 ORTN de Cr$ 2.241,64 em seiembro/82); 
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B -Prazos: 
I - de carência: 1 ano; 
2- de amortização: 7 anos; 

C -Encargos: 
I -juros de 6,0% a.a.; 
2- corre~ão moiletâria: 40,0% do índice deva~ 

r:iação das ORTN; 

D- Garantia: Vinculação das Quotas do Fundo 
de Participação dos Municfpios - FPM; 

E- Destinaçio dos recursos: Construção de 
Mercado Púbfico. 

O Conselho Monetáiio Nacional pronunciou-se favo
ravelmente ao pleito, por entendê-lo técnicB. e financeira
mente viãve1, não devendo os seus encargos gerar maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos 
exercíciOs. 

No mérito, o empreendimento a ser financiado_ pela 
presente operação de crédito se enquadra nas normas e 
diretrizes do FASe elevará a qualídade de vida da popu
lação no município beneficiado Pelo-prOjeto: 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Ro
cha (BA), a elevar em CrS 36.406.475,24 (trinta e 
seis milhões, quatrocentos e seis mU, quatrocentos e 
setenta e tinco cruzeiros e vinte e quatro centavos) o 
montJUite de sua dívida consolidada interna. 

O ·senado Federal resolve: 

Art. }9 ~a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, 
Estado da Bahia, nos termos. do art. 29 da Resolução n~> 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada in
terna em Cr$ 36.406.475,24 (tdnta e Seis niilhões, quatro
centos e seis mil, quatroCentos- e setenta e cinco cruZeiros 
e vinte e quatro centavos) correspondente a 16.241 
ORTN, de Cr$ 2.241,64 Cada t.ilna, vigente em setembro 
de 1982, a fim de que possa contratar um emp!"êstliTió de 
igual valor, junto à Caixa Econômica Feàer!i.l,-mediante 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento SOcial- FAS, déstinado à construção de um 
Mercado PúbUco, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1983. -Severo Go
mes, Presidente em exercício---.,- Lomanto Júnior, Relator 
-Jorge Kalume- José Lins- Gabriel Hermes- -~f:
fonso Camargo. 

PARECERES N•s 536 E 537, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n9 68, de 1983, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Barra do Rocha (BA) a elevar em Cr$ 
36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e 
seis mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e 
vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida con
solidada intemat~, 

PARECER No 536, DE 1983 
Da Comissio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador GuUherme Palmeira 

O presente projeto de resolução; da-CÕmissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem nl' 48/83, do Senhor Presidente d~ 
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do 
Rocha a contratar empréstimo no valor de Cr$ 
36.406.475,24 (trinta e seis milhões, gl!_atrpcentos e seis 
mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e vinte e 
quatro centavos), destinado a financiar a construção de 
um mercado público. 

DIÃRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

9 pedido foi formulado nos termos preceituados no 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos 
limites fixados no artigo 2~> da Resoução número 62, de 
1975, também do Senado Federal. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada c_on
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridiCidade e técnica legislativa. 

Sala da Comissão, 25 de maio de 1983.- MurUo Ba .. 
dar6, Presidente- Guilherme Palmeira, Relator_- José 
Fragelli, com restrição _:.. Passos Porto -Pedro Simon 
- Octál'lo Cardoso - Martins Filho -João Calmou. 

PARECER N• 537, DE 1983 
D~ Comissão de Municípios 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O projeto de resolução da COmissão de EcOnomia 
. como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem nl' 48, 

de 1983, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, Estado da 
Bahia, nos termos do artigo 2~" da Resolução n9 93, de ll 
de.o.utubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o mon~ 
tante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e seis 
mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e vinte e 
quatro centavos), correspondente a 16.241 ORTN, de 
Cr$ 2.241,64 cada uma, vigente em setembro de 1982, a 
fim de contratar e:mpréstiiiio de igual valor, junto à Çai
xa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
destinado à construção de um Mercado Público, naquele 
Município. 

2. As condições básicas da op6ração como: valor, 
prazos, encargos, garantia e destinação dos recuisos, es
tão relacionados no processo (parecer do Banco Central 

'do Brasil, folha n~" 05). -

3. Cumpre esclarecer que a Res. nl' 62, de 1975, do 
Senado Federal, fixou os limites para o endividamento 
dos Estados e Municfpios sobre a forma de parâmetros, 
erri função da receita realizada pelo pleiteante no exercí
cio anteriOr. corrigida até a época do exame por parte do 
Banco Central do BrasiL 

_ 4. - Assim, em função desta receita corrigida, s-ão fixa
dos Os limites seguirltes (Res. nl' 62/75): 

I) montante global (70% da receita líquida ~orrigi-
da); ~ 

I!) crescimento real anual (20% da reCeíta líquida cor
rigida); 

III) dispêndio anual máximo (15% da receita líquida 
corrigida); e 

IV) responsabilidade por tftulo (50% da receita líquida 
corrigida). 

5. Posteriormente, co-m: a edição da Res. n' 93, de 
1976, também do Senado Federal, foi criada a figura da 
dívida extra/imite, ou seja, recursos oriundos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, admiriis
trado pela Caixa Econômica Federal; do Banco Nacio
nal da Habitação para vários programas, e do FDU;
Fundo de Desenvolvimento Urbano, administrado, en
tre outros, pelo Banco do Brasil, e pelo Banco da Ama
zônia S.A, todos para serem aplicados pelos governos 
municipais e estaduais. 

- 6. Os recursos oriundos destas fontes não seriam 
considerados para efeito dos parâmetros (itens I, II, UI e 
I_Y). Esta Resolução n9 93, de 1976, é, assim, norma que 

- estfsindo obedecida integralmente em todos os proces
s,os relativos 'a operações internas. 

7. Não qbstante aRes. n9 93, de 1976, considerar ai~ 
guns tip_os de recursos como extralimites, a Comissão de 
Economia, há 4 anos, resolveu solicitar ao Banco Cen
tral do Brasil, em todas as operações com a dívida extra-
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limite, os seguintes elementos e informações para análise 
de pedidos da espécie: 

a) posição da dívida intralimite: 
b) posição da dívida extralimite: 
c) _posição da !=lívida após a operação em exame, seja 

esta intra_ ou extralimlte; 
d) situação dos parâmetros (montante global, cresci· 

menta real anual e dispêndio anual máxinio), face aRes. 
n9 62: de 1975 -(dívida intralimite); 

e) situação dos referidos parâmetros citados no item 
anterior, computada a dívida extralimite eXistente; 

f) situação dos parâmetros após o operaçi:o em exa
me, seja ela intra ou extralimite; 

g) dados relativos ao balanço do exercício antCrior, 
onde a receita é corrigida até a êpoca da exame do pleito; 

h) limites operacionais, onde são fixados; 
hl -montante global (70% da receita liquida corrigi

da); 
h2 - crescimento real anual_ (20% da receita liquida 

co-irlgida); _ _ __ 
--- h3 :- D~spêndio anual mâxim~ (15% _da receita líquida 

corrigida); 
-M=-- Responsabilidade por títulos (50% da receita 

líquida corrigida); 
i) cronogtatna de dispêndios relativos à dívida con~ 

solidada interna - onde são apresentados os dispêndios 
anuais com todas as parcelas da dívida (intralimite +ex
tralimite + operações em tramitação no Senado Federal 
+ operação em exame): 

j) dados relativos ao orçamento do pleiteante para o 
exercício em que está sendo examinado o pedido, onde 
são apresentados todos -c os encargos, despesas, investi
mentos obrigatórios, previsão para amortização da divi
da externa; e, 

k) margem de poupança real, calculada em função 
da receita líquida e do total das despesas certas e inadiá
veis da entidade. 

8. Com a análise efetivada, levando-se em conta to
dos os elementos acima citados, é calculada a capacidade 
d_e endil'idamento e de pagamento de tomador. Para tanto, 
compara-se a margem de poupança real que representa o 
saldo preVisto para novos investimentos com o dispêndio 
anual máximo gerado por toda a dívida existente (indu
sh•e operações em tramitação e sob exame) no período 
dos próximos I O anos, decidindo-se sobre a possibilidade 
da operação. 

9. A. Comissão de Economia, na forma regimental, 
possui,· assim, C0dos os elementos necessários para deci
dir se a operação irá ou não acusar pressões na execução 
orçamentária dos futuros exercfcios (lO anos). 

10. Além dos documentos referidos, constam no 
processado: 

a) mensagem do Senhor Presidente da República; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es

tado da Fazenda, 
c) parecer do Conselh-o Monetário; 
d) parecer da diretoria do Banco Central do Brasil, 

ouvida a Sec-retaria de Planejamento da Presidência da 
República, onde- há referência ao parecer do órgão em
prestador; 

e) ·mapas de controle das operações e de apuração da 
poupança real; 

f) autorização legislativa municipal para a operação; 

I I. Com referência ao pedido em exame, verifica-se 
que de acordo com os registras do Departamento de 
Operações com Titulas e Valores Mobiliários, o municí
pio pleiteante não possui divida consolidada interna. As
sim, com base no art. 29 da Res. n~" 62, de 1975, os limites 
seriam: 

Valor: Cr$ mH 
I - Montante .•..•...•.....•. 38.335,2 
II- Crescimento real anual ..........• ·--10.952,9 
III- Dispêndio anual máximo ........•.. 8..214,7 
12. Com a Operação em Exame, Teríamos as seguin-

tes posições: 
I- Montante Global .................. 36A06,S 
II- Crescimento real anual ........... , . 16.088,3 
III- Dispêndio anual máximo ....... , ... 7.223,3 
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13._ Assim, com a Operação de CrS 36.406,5 mil, teria 
extrapolado o item II do art. 2~ da Resolução n"' 62; dC 
1975. 

14. Entretanto, o orçamento da Prefeitura para o 
ano do exame 1982 - estimou a reali_zação da receita de 
Cr$ 72.500.000,00 (já deduzidas as operações de crêditO) 
e sua margem de poupança real- novos investímentos 
- foi estiiiiada em CrS 21.050.000,00, hem ·superior ao 
maior dispêndio que a dívida_coosolidada _11.presentará 
no período 1983 a 1991, i:Jela incluídas as diVidas intraliM 
mite e extralirri"ite contratadas, autorizadas ~ em trami
tação no Banco Central do Brasil e no Senado Federal. 
Cumpre esclarecer que o disj:lêtldio mâxilno -será de CrS 
7.223.300,00, a ocorrer em 1984, contra uma margem de 
poupança-de CrS 21.050.000,00 (preços de novembro de 
1982). 

IS. Ante o exposto, achamos que a PreftiíiUra Muni~ 
cipal de Barra do Rocba (BA) possui condições para rea~ 
[izar a operação em exame, já que a assurição do com
promisso rião dever·á trazer maiores pressões na exe
cução" orçamentártã-de- seUs futuroS exercícios, razão por 
que somos pela aprovação do presente Projeto de Reso-
lução. • 

Sala da,s Comissões, 9 de junho de 1983. - Passos 
Pôrto, Presidente -Jutahy Magalbies, Relator- Mau
ro Borges- Almir Pinto- Jorge Bornhausen- Alfredo 
Campos- Carlos Lyra- João Lobo -Benedito Ferrei
ra. 

PARECER No 538, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Oficio "S" n9 01, de 1982 (n9 87/81-P/CM, na ori
gem)~ do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal cópias das notas ta
quigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tri
bunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 
n<:> 93.838-9, do EsbÍdo de São Paulo, o qual declarou 
a inconstitucionalidade dos artigos 34 a 38, da Lei n9 
575, de 19.12.75, do Município de Sales de Ollveira, 
daquele Estado. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O Presidente do Supremo Tribunªl Federal,_ para os 
fins previstos no' art. 42, VII, da ConstituiçãO, reineteu 

· ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do 
acórdão. proferido por aquela Augusta Corte, nos autos 
do Recurso ExtraOrdinário nO? 93_.838-9, do Estado de 
São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos 
arts. 34 a 38, da Lei fl9 575, de 19 de dezembrO de 1975, 
do Município de Sales Olivei_ra_,_(j,aquele Estado. 

Consta dos autos que os recorrentes impetraram, no 
jUízo de primeiro grau, mandãndo de segurança contra a 
Prefeitura Municipal de Sales _Olive.ira, insurgindo-se
contra a cobrança da chamada ta~a de co_nservação de 
estradas de rodagem, sob a alegação de inco_nstituciona
lidade dos artigos 34 a 38 da mç:nçionada lei municipal. 

Concedida a segurança no juízo singelO, foi, todavia, 
cassada no juizo de 29 grau, mediante a interposição de 
recurso de ofício e de apelo da municipalidade., que sus
tentou inocorrência de violação constitucional. 

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso ex
traordinário, com fundamento nas letras .. a", .. c'' e "d", 
inciso III, do artigo 119 da Constituição Federal, alegan~ 
do que o acórdão recorrido ofendeu o artigo 18, I, e§ 2<?, 
da Carta Magna; negou vigência aos arts. 77 e parágrafo 
único -e 79 do Código Tributário Nacional; julgou válido 
a questionada lei municipal, contestada em face da lei e 
da Constituição Federal, além de ter interpretado a lei 
federal, em dissídio jurisprudencial com as decisões do 
SUpremo Tribunal Federal. 

A ilustrada Procuradoria Geral da República opinou 
pelo conhecimento e provimento do apelo. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Cordeiro 
Guerra salientou que o Supremo Tribunal Federal, em 
inúmeros precedentes, deixou assentada a iligitimídade 
da cobrança da taxa de conservação de estradas de roda-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

gem que toma como base a djstribuição do custo do ser· 
viçcY em proporÇão â dimensão das propriedades. 

_-concluiu seu voto, citando em abono, julgado para
digma por ele relatado, conheÚndo do recurso e lhe dan
do provimento para declarar inconstitucional o art. 36 
da-Lei-MuniciPal n9 575, de 19 de dezembro de 1975, do 
MuniCipia de Sales OliVeira, São Paulo. Coin o pedido 
de víSta do eminente Ministro Moreira Alves, foi aditado 
o voto do Ministro Relator, com o reconhecimento da 
incon&titucionalidade .dos artigos 34 a 38 da mesma lei 
municipal em questão. 

Erri sessão plenária- de 14 de maio de 1981, o Supremo 
Tribunal Federal, acompanhando o voto do Ministro
Relator, conheceu do recurso e lhe deu provimento para 
declarar a inconstitucionalidade dos arts. 34 a 38 da Lei 
Municipal nO? 575, de 19 de dezembro de 1975, do Mu
nicípio de Sales Oliveira, cõril respectivo -acórdão publi
cado no Dlíirio da JUstiça de 06 de nóveriibro de 1981, 
~om a seguinte ementa: 

"Taxa de conservação de estradas. 
Ilegitimidade da cobrança que tem por base a 

distribuição do custo do serviço em proporção do 
número de hc;ctares das propriedades, por infringên
cia dQ_ar_t. 77, parágrafo único do Código-Tribu~ 
tário Nacional, e da competência Tributária da 
União Federal, art. 18, § 29, da Emenda Constitu
cional 09 _01. 

A inconstitucionalidade dos arts. 34 a 38 da Lei 
Municipal de Sales Oliveira n9 575, de 19.12.1975, ê 
reconhecida - Súm ula 595. 

Reconhecido e provido." 

Antes o exposto, observados os requisitos constitucio
nais e regímentais, formulamos o seguinte 

PROJETO- DE RESOLUÇÃO No 69, DE 1983 

Suspende a execução dos artigos 34 a 38 da Lei q<? 
575, de 19 de dezembro de 1975, do Município de Sa
les de Oliveira, Estado de São Paulo. 

O Senado Fede_ral Resolve: 

Artigo único. t:: suspensa, por inconstitucionalidade, 
-nos termos da decisão definitivi\ do Supremo Tribunal 

Federal, proferida em Sessão Plenâria de 14 de maio de 
1981, nos autos do Rec\lrso Extraordinário n9 93.838~9, 
do Estado de São Paulo, a execução dos artigos 34 a 38, 
da Lei n9 575, de 19 de dezembro de 1975, do Município 
de Sales de Oliveira, naquele Estado. 

Sala da Comissão, 8 de junho de 1983~- Murilo Ba
daró, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Martins 
Filho - Marcondes Gadelha - Passos Pôrto - Guilher

- _ me Palmeira - Hélio Gueiros - José Fragelll- Alfredo 
CamPQs 

PARECER No 539, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Oficio nO? 13, de 1983 (Oficio n9 39-PMC, de 18-4-83, 
na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribu
nal, encaminhando ao Senado Federal cópias das no
tas tãqUtgrãficas e do acórdão proferido pelo Supre
mo TribUnal FeCieral nos autos do Recurso E:draor~ 
diário nO? 94,141-0, do Estado de Sio Paulo, o qual de
clarou a inconstitucionalidade da expressão "ou judi~ 
cial" no art. 90, § 39 da Lei n9 440, de 24 de setembro 
de 1974, daquele Estado. 

- Relator: Senador Guilhenne Palmeira 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal re
meteu ao Senado Fe~eral, para os fins previstos no art. 
42, VII, da Constituição, as cópias das notas taquigráfi
cas e do acórdão proferido por aquela Calenda Corte, 
nos autos do Recurso Extraordinário nO? 94.141~0, doEs
tado de São Paulo, o qual declarou a itlconstituçiÕnali
dade da expressão "ou judicial" no artigo _90, § 39 ~da Lei 
n9 440, de 24 de setembro de 1974, daquele Estado. 

Junho-de 1983 

Analis~ndo-se as mencionadas notas, verificamos que 
a recorren_te, no juízo singelo, propôs ação ordinâria 
contra a fazenda do Estado de São Paulo, com o fim de 
ser declarada a nulídade da execução fisca_l contra ela 
aju~ada. _ ·-- --- _· 

Julgada procedente a ação; com a rejeiçãO da prelimi
nar de carência da ação ordinária, foi, tod_avia, reforma
da a sentença, sob o enfoque de que a apelada renuncia
ra, na execução fiscal, o direito material alegado na anu-
latórh!. . 

Informada, a recorrente interpôs recúrso eXtraordi
nário, com fundamento no art. 119, incisO III, letras ..... 
e "c", da Constituição Federal, ~ostentando que o acór
dão recorrido violou o art. 153, §49, da Cons_tit_uiÇãO Fe
deral, que inadmite e~clusão por lei da _apreciação pelo 
Poder Judiciário de qualquer lesão de dir~ito individual. 

Provido o agravo de instrumento contra a-inadmissão 
do apelo extremo, o emine~te Relator, Ministro·Saa_res 
Mufioz fez remissão ao CÇl~portament~ da Fazenda Es
tadual que não alegou na contestação, nem na apelaÇão, 
que a recorrente tenha renunciado ao çl.~reito material, 
mas que solicitara parcelamento da dívida, que nos ter
mos do dispositivo impugnado implica em confissão ir
retratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qual
quer defesa ou r_e_curso administrativo ou judiCial, bem 
como em desistência dos já interpostos. 

Concluiu seu voto, conhecendo do recurso extraordi
nário e lhe dando proVimento para extirpar do § 39 do 
art. 90,da Leí Estadual ~9 440, de 1974,_~ expressão "ou 
judicial", -cassando o acórdão recorrido.-

Em suma, a Suprema Corte de Justíça reconheceu a 
inconstitucionalidade de um draconiano dispositivo le· 
gal que pretendia transformar um simples pedido de par
celamento de dívida em expressa renúncia a qualquer de
fesa ou-recurSo administrativo ou judicial, olvidando um 
dos preceitos mais significativos da Carta Magna, qual 
seJa· a "'e_d_a~ão de a lei B.fastar o controle judicial, isto é, 
excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão 
de direito individual, contido no § 49 do art. 153, sob o 
título "Dos Di'reitos e Garantias Individuais". 

Por decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal, 
em Sessão Plenária de I O de novembro de 1982, conhe
ceu do recurso e lhe deu provimento para declarar a in
constitucionalidade da mencionada expressão, em acór
dão publicado no Diário da Justiça com a seguinte emen
ta: 

- Controle judicial. Sua inafastabilidade. 
- Lei estadual que atribui ao Pedido de parcela-

mento de crédito fisCal o efeito de confissão irretra~ 
tâvel e de renúncia a qualquer defesa ou recurso ad
ministrativo ou judicial, bem como desistência dos 
já interpostos. Inconstitucionalidade desse dispositi
vo relativamente à expressão "ou judicial", por 
ofensiva ao arL 153, §4<?, da C.F. Recurso extraordi
nário Conhecido e provido. 

Nesta conformidade, observada as exigências consti~ 
tucionaiS e regimentais pertinentes, formulamos o se
guinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 70, DE 1983 

Suspende a execução da expressão "ou judicial", 
contido no § 3<:> do art. 9{1, da Lei nO? 440, de 24 de se
tembro de 1974, do Estado de São Paulo. 

O Senado Feperal resolve: 

Artigo único. :1:. suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
F~erªl, proferida em Sessão Plenária de 10 de no':' 
vembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinârio n<1 
94.141-0, do Estado de São Paulo, a execução da expres
são "ou judicia!", contida no§ 39 do artigo 90, da Lei n\' 
440, de 24 de s~tembro de 1974, daquele Estado. 

Sala das Co-misSões, 8 de junho de 1983.- Murllo Ba
daró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator -
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Helvídio Nunes - Martins Filho - Marcondes Gadelha 
-Passos Pôrto- Hélio Gueiros- José Fragelli --Al
fredo Campos. 

PARECERES N's 540, 54 CE- 542, DE l983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i' 62. de 1981, 
que Haltera 8 redação da alínea r do artigo 482 da 
Consolida~ií.o das Leis do Trabalho". 

PARECER No 540, DE 1983 
Da ComissãO de Legislação SoCial 

Relator: Senador Almir Pinto 

A proposição sob exame, oriunda da Câmara dos De
putados, objetiva alterar a redação da alfnea f do artigo 
482 da Consolidaçã_o das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n" 5.452, de I 'i' de niaio de 1943. · 

Na Casa de origem, a matéria reciebC:u pareêeres favo
rã veis das Comissões de Constituição e Justiça-e de Tra
balho e Legislação Social, nos iermos do SUbstitUifvo 
apresentado nesta última. 

No Senado Federal, a proposição foi distribuída ex
clusivamente à Comissão de Legislação Social. 

Ocorre, porém, que consoante o disposto fl.o art._ Ú>Õ, 
I, item 6, do Regimento Interno, por se tratar de propo
sição que versa matéria de direito do trabalho, sobre ela 
deve pronunciar-se, quanto ao mêrito, a dOu_ta Comissão 
de Constituição e Justiça desta· CaSa. · 

Â vista do exposto, solicitamos a prévia audiência da
quele órgão técnico, reta"tivamente ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 62, de 1981. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1981. - Raimun~ 

do Pà'rente, Presidente --Aimír Pinto, Relator - Amo 
Damiani - J aison Barreto - Gabriel Hermes - Franco 
Montoro. 

PARECER No 541, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Fragelli 

O projeto sob exame, originário d<i-Câmar·a d-Os 'DeP-u-: 
tados, objetiVa rriodificar ·a ·redação da alínea f do art. 
482 do Decreto-lei n'i' 5.452, de l~' de maio de 1943 -
Consolidação das Leis do Trabalho, com o objetivo de 
limítar o alcance da expressão ~·embriaguez habitual ou 
em serviço", apenas aos caSos de···embriaguez habitual 
em serviço". 

A proposição, na forma inicial, pretendia, pura e sim
plesmente, excluir da CLT a ri:fciida norma, que integra 
o elenco de razões ou motivos para a dispensa d~ empre
gado por justa causa. Todavia, entendeu a douta Comis
são de Trabalho e Legislação Social da Outra Casa do 
Congresso, que no alcoolismo, antes de se transformar 
numa doença, é, inegavelmente, um hábito ou um vício", 
por isso ·~não seria prudente que, através da lei, se desar
masse o empregador para enfrentar os perigos e os in
convenientes do alcoolismo". 

Com fundamento nessa assertiva, foi proposta, via de 
Substitutivo daquela Comissão, a alteração no texto da 
referida alínea, que afinal veio a prevalecer. 

Considerando, outrossim, a utilidade: da matéria no 
méritO, e que não existem· óbices quanto ao aspecto 
juridico-constituciónal, nosso Parecer ~ pela sua apro
vação, na forma do Substitutivo aprovado pela Câmara 
dos Deputados. 

Sala da Comissão, 20 de 3bril de 1983_- - Murilo Ba
daró, Presidente - José Fragelli, Relator - Benedito 
Canelas - Hélio Gueiros - João Calmon --José lgná
cio - Passos Pôrto - Marcondes Gadelha. 

PARECER No 542, DE 1983 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Helvidio Nun~s 

Depois de ter transitado por esta Comissão, quando 
foi remetido, para exame preliminar, à congênere de 
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Constituição e Justiça, retorna a este Colegiada o Proje
to de Lei n"' 62, de 1981, originário da Câri1ara dÕs Depu
tados, que "altera a redação da alínea f do art. 482, da 
Consolidação das Leis do Trabalho". 

2~- Na outra Casa do Congresso Nacional a matéria 
recebeu pareceres favorãveis das Comissões a que foi dis- · 
tribuída, cumprindo destacar a emenda que lhe introdu
ziu a Comissão de Legislação Social.-

3. _No Senado, esta Comissão, ao aprovar parecer do 
Senador Almir Pinto, remeteu-a, para efeito do dispoStO 
no art. 100, n"' I, item 6, do Regimento Interno, ao ~xa
me da Comissão de ConstitUição e Justiça, que afirmou, 
além da constitocionalidade e juridicidade, também a 
utilidade da proposição. 

4. Na realidade, o Projeto de Lei n9 62, com are
'daçào acolhida pela Câmara dos Deputados, visa a extir
par a conjunção alternativa ou da redação da alínea f, 
art. .482 da CLT, de tal sorte que ao invês de constituir 
justa causa para rescisão do contrato de trabalho a 

_ "embriaguez habitual ou em serviço", apenas a .. embria
guez habitual em serviço" passará a sê-lo. 

5. Não tivesse _o_ anteprojeto da Consolidação das 
Leis do Trabalho, enviado pelo Ministério do Trabalho, 
em 1979, ao Poder Exe_cutivo, repetido o dispositivo em 
vigor, ou estivesse próxima a votação pelo Legislativo do 
novo diploma do-trabafho, Seria aconselhável o sobresta
mento da proposição_. 

Diante do quadro atual, porérÜ, o parecer é pela con
veniência e oportunidade da aprovação. 

E. o parecer. 
_Sala..da Comissão, 9 de junho de 1983. - Jutahy Ma

galhães, Presidente - Helvídio Nunes, Relator- Jorge 
Kalume - Gabriel Hermes - Pedro Simon - Fernando 
Henrique Cardoso - Hélio Gueiros. 

PARECER No 543, DE 1983 

Da Comissão de Consütuiçào e JustiÇ2l, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara o9 64, de 1981 (n~' 1.874-B, 
tJe 1979, na Casa de origem), que "dá nova redação 
Jto § J9 do artigo 474 do Decreto-lei n"' 3.689, de 03 de 

___ outubro de 1941 - Código de Processo Penal". 

_R~Iãtor_ :_-Sén!:dor Od~c!r Soares 

Procedente da Câmara dos Deputados, o projeto sob 
exame, de autoria do eminente Deputado Marcelo Me
deiros, busca alterar a redação do parágrafo l"' do artigo 
474 do Código de Processo Penal, com o objetívo de con
ferir ao juiz Presidente do Tribunal do Juri a faculdade 
de prorrogar por uma hora e meia hora, respectivamen- _ 
te, os prazos- previstoS rio Caput do mencionado artigo. 

Com efeito, preceitua o artigo 474 que o prazo desti
nado à acusação e à defeSa será de duas horas para cada 

= um, e de meia hora a réplica e outro tanto para o trépli
ca. Assim, o projeto intenta deferir ao juiz a faculdade de 
prorrogar por uma hora e por meia hora, respctivamen
te, atendendo o requerimento das partes e quando conve
niente ao perfeito esclarecimento da causa. 

Quanto ao aspecto jurídico-constitucional que nos 
cumpre apreciar, o projeto nos parece devidamente com
patibilizado, inclusive com a técnica legislativa. 

Quanto ao mérito, igualmente de competência especí
fica desta CorriisSão, nlanifestamo-nos favoravelmente. 
na medida em que a n:-ensie_çis tem como substrato facili
tar o desempenho das partes, notadame:nte quando re
presentadas por mais de um defensor ou mais de um acu
sador. 

Convém frisar, por oportuno, que·a doutrina ~ão ad~ 
mite que os jurados estejaffi exclusivamente adestiitos às 
questões de fato. razão pela -qual as sofisticadas e hodier~ 
nas teses jurfdico-penais podem demandar um alarga~ 
menta de tempo para seu perfeito entendimento, coeren~ 
te com Giuseppe Betiol ao prelecionar qu~ "fato e-direito 
constitue, frequentemente, unum et idem." 

A prorrogação, pois, confiada ao prudente arbítrio do 
juiz, nos .casos especif:Lados pela lei projetada, . a per~ 

feiçoada_a de(esa_sgcial, -:-.finalidade precfpua do Tri
buÔ.al do Juri. 

Ante o exposto, quando ao aspecto jurídJco~ 

constitucional e ao_ rnêfíto, opinilmos pela aprovação do 
projeto. ~ 

Sala_ das Comissões, 8 de junho de 1983.-Murilo Ba
darô Presidente- Odaclr.Soares Relator Helvídio Nunes 
- com restrições. Martins Fi,lbo - Marcondes Gadelha 
- Pedro Simon - Enéas Faria - Hélio G:u_eiros - Car~ 

los Chiarelli. 

PARECER No 544, DE 1983 

Da ComiSsão de Constituiçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n"' 8, de 1981 (n~' 254-C, de 
1979, na Casa de origem), que "acrescenta parágra
fos no artigo 811 do Código Civil". 

Relator: Senador Murilo Badar6 

O Projeto soO exame, originário da egrêgi:i Câmara 
dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Renato 
Azetedo, acrescenta_ parágrafos ao art. 811 do Código 
Civil Brasileiro, dispondo, no primeiro deles, que, quan
do o imóvel rural for indivisível e o seu valor exceder o 
da dívida, a hipoteca só poderâ incidir sobre parcela do 
íiilóvel suficiente para garantir os encargos do devedor; 
e, no segundo, que a hipoteca serã precedida de ava
liação judicial da ãrea previamente delimitada, sobre a 
qual recairá o ônus hipotecário. 

Na Justificação, arg6.i o Autor.;. .. 0 objetivo da Propo
siÇão é eVitar fato corriqueiro, mas sumamente prejudi
cial aos devedores que dão imóveis rurais em gararltia de 
suas dívidas. Normalmente o valor do imóvel excede o 
da dívida. E, se, no vencimento, o devedor não pode sol
ver o dêbito, ele corre o risco de perder toda a proprieda
de, principalmente se ela vai a leilão. 

Por outro lado, recaindo a hipoteca sobre todo o imó
vel, além Cfehaver um excesso de garantia, fica o devedor 
em dificuldades para gaianti~ oUtrOs compromiSsos, me-
diante outrãs hipotecas". - -

Em seu primeiro trânsito por esta Comissão, Relator o 
então Senador Tancredo Neves, recebeu a Proposição 
acolhimento favorável, retornando agora para reexame. 

OcOrre que; nos terrrios ein que está vazada, a Propo· 
sição se apresenta injurídica, jã que, ao dispor generica
mente sobre a diVisibilidade do imóvel rural hipotecan
do, e sobre a incidêncüt_ de hipoteca apenas sobre parcela 
sufíciCiite para garantiã dos encargos do proprietário, 
sem .ressalvar o principio legal que veda a divisão em 
partes men~res que o módulo de pr~priedade rural, ense~ 
ja o Projeto a quebra da sistemática jurídica vigente no 
particular. 

Dispõe, com efeito, o art. 53 do mesmo Código Civil: 
"Art. 53. São indivisíveis: I --os bens que se não podem 
partir sem alteração na sua substância; II -os que, em
bora naturalmente indivisíveis, se consideram divisíveis 
por lei, ou vontade das partes". 
-Dispõe por seu turno, o art. 65 da Lei n"' 4.504, de 30 

de novembro de 1964 (Estatuto da Terra);,,uArt. 65. O 
imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão infe
rior à constitutiva do módulo de propriedade rural...". 

E. no art. ll do Decreto-lei n9 57, de 18 de novembro 
de _1966, lê-se;;. "Art. li. Para fins de transmissão a qual
quer título, na forma do artigo 65 da Lei nQ 4.504, de 30 
de novembro de 1964, nenhum imóv~l rural poderá ser 
desmembrado ou dividido em áreas de tamanho inferior 
ao quociente da área total pelo número de módulos 
constantes do Certificado de Cadastro". 

Daí que o Projeto necessita ter sua redação reformula
da a fim de ser compatibilizado com a sistemática jurídi
ca em vigor no que diz respeito à divísibilidade de imó
veis rurais. 

Com es_sa ressalva, reputamos o Proj_eto desmerecedor 
de outros reparoS sob os ângulos da tonstitucionalídade, 
da juridicidade, d_a regimentalidade e da têcnica legislati
va, e, quanto ao mérito, julgamo-lo digno de acolhimen
to, pelas razões contidas em sua Justificação, como se Vê 
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no trecho supratranscrito. De fato, devem ser instituíaaS 
normas que venham contribuir para o dç:;afogo da ativi
dade do produtor rural. Inserida nessa perspectiva, a 
Proposição se recomenda à aprovação deste Órgão Téc
nico. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, 
por constitucional, jurídico, regimental, de boa técnica 
legislativa, e, no mérito, oportuno e conveniente, com a 
seguinte Emenda: 

EMENDA N• 1-CCJ 

Dê-se ao ariigo JY a seguinte redação: 

"•• Art. I Y O art~ 811 d.o Código Civil fica acres
cido dos seguintes parágrafos: 

Art. 811. ...............•..•.••••••• '" .. 
§ 19 Quando o irrióvel rural for divisível e o seu 

valor exceder o da dívida, a hipoteca só poderá inci- -
dir sobre parcela do imóVel suficiente para garantir 
os encargos do devedor, respeitada a não
divísibilidade em glebas inferiores ao módulO -de -
propriedade rural definido em lei. 

§ 2~> No ·caso do parágrafo anterior, a hipoteca 
serã precedida de avaliação judicial da área previa
mente delimitada, sobre a qual recairão ónus hipo
tecário." 

Sala da Comissão, 8 de junho de 1983,- Helvidio N"u· 
nes, Presidente em exercício - Murih~ Bada_ró, Relator 
- Odacir Soares- Martins Filho- Aderbal Jurema
Marcondes Gadelha. - Enéas Faria - Hélio Gueiros -
Alfredo Campos - Carlos Chiarelli. 

PARECER N• 545, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n~' 129, de 1981 (n9 13-C, 
de 1971, na Casa de origem), que 14altera os arts. 550 
e 551 do Código CiYil Brasileiro, diminuindo os pra
zos de usucapião sobre bens imóYeis". 

Relator: Senador Pedro Simon 

O presente projeto (~v e uma longa tfaffiitãÇãó na -câ
mara dos Deputados e, finalmente, chega ao Senado sob 
a tutela da Comissão de .Constit_uiç_ão e Justiça daquela 
Casa do Congresso. 

O projeto, em suma, altera os arts~ 550 e 551 do Códi
go Civil Brasileiro, com o principal escoPo de reduzir os 
prazos de usocapião sobre bens imóveís. 

O usucapião, como tãntas das nossas mais antigas: ilüi
tituições jurídicas, foi -um legado_do Direito Romano, 
que inicialmente reC"onh~ida o prazo de dois anos como 
o periodo neêessário para aquisição de bens imóveis pela· 
posse. Mais tarde, esse prazo foi estendido para trinta 
anos, como registra, com base na História-, a subslanció-
sa justificação do Deputado João Arruda, no projeto 
original que suscitou o substitutiv_o_afinal aprovado pela 
Câmara: 

.. "Não poderia o Estado Romano permitir que o 
usucapião vigorasse para af terras: conquistadas e 
transferidas à propriedade pública ou particular dos 
seus "cidadãos. O prazo de dois anos propiciaria a 
aquisição da propriedade, através da posse, pelos 
gentios, habitantes das províncias, em detrimento 
dos romanos, domiciliados na metrópole." 

No Direito Brasileiro, desde o Código Civil de 1916, 
prevaleceu o prazo de trinta anos para se consumar o 
usucapião por posse sem interrupção nem oposição, in
dependentemente de título e boa-fé, que em tal caso se 
presumem (texto antigo do art. 550 do Código Civil); e 
prevalecerem os prazos de dez anos entre presentes, ou 
vinte entre aUsentes, que dariam o direito ao usU:capião, 
desde que ocorresse a posse mansa e pacífica, com justo 
título de boa-fé (art. 551 do citado Código). 

A Lei n~' 2.437, de 7 de março de 1955, em boa hora al
terou aqueles prazos vinculados à expectativa do usuca
pião, reduzindo-os para vinte anos, na hipótese do art. 
55_0 do Código Civil, e para quinze anos, entre ausentes 
(art. 55l),,mailtendo o prazo de dez anos para o caso de 
põsse entre presentes. 

O iirOjeto da Câmara, ora sob nosso" exame, reduz tais 
prazos, respectivamente, de vinte para dez anos (art. 550) 
e os -de dez. e quinze anos para cinco, anulando-se, pois, a 
diferenciação entre;, .. presentes" ~-"ausentes". 

Nos seus arts. "2~>, 3'i' e 4~', o projeto estabelece cautelas e 
princípios que ajudarão a boa justiça. 

O projeto reúne todas as condições para ser aprovado, 
em relação à sua constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e mérito. 

Seria fastidioso relembrar, nesta oportunidade, os sá
bios e brilhantes estudos, desenvolvidos há decénios pe
los mais eméritos juriStaS do- mundo, em torno do ínsti
futo do usucapião e, especialmente, quando à incalculá
vel defasagem existente entre aqueles prazos planejados 
pelos conquistadores romanos e os reclamados pela rea
lidade de um mundo moderno, dia a dia mais restritivo e 

_menor, quer pelo extraordinário fenômen'? das comuni-
cações e encurtamento das distâncias, jamais imagíDados 
p-elos que nos antecederam quer pelo assustador aumen
to das populações. 

É de lamentar-se, mais uma vez, a delonga do nosso 
processo legislativo, por cujas falhas um projeto da -im
portância deste, formalizado em 1971, somente agora, 
mais de dez anos decorridos, chega à Casa Revisora. 

Ainda recentemente, a 10 de dezembro de 1981, o Po
der Executivo elaborou e fez aprovar a Lei n'i' 6.969, dis
pondo sobre a aquisição, por usucapião especial, de imó
veis rurais. E jã se sabe a sua intenção propor, a prazo 
mêdio, o usucapião especial de imóveis urbanos. Em to
dos esses casos, o Executivo usufrui os debates e as su~ 
gestões nascidas neste Congresso, conquistando injusta
mente, uma iniciativa que devia pertencer ao Poder Le
gislativo. 

Isto posto, opino pela aprovação do PLC n~> 129/81, 
pelas razões acima expostas. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1983. Murilo Dada
ró, Presidente - Pedro Simon, Relator - Man:tJndes 
Gadelha - Martins Filho - Hel'l'ídio Nunes - Odacir 
Soares - Alfredo Campos -José Fragelli - Helio Cuei
ros - Guilherme Palmeira - Passos Pôrto. 

PARECERES N•s 546, E 547, DE 1983 

Sobre o Projeto de L~i da ci.mafa. n~' 42, de 1982 
(n~' 1.781-B, de 1979, na Câmara dos Deputados), 
que "Altera dispositiYo da Lei n'i' 5.772, de 21 de de
zembro de 1971 que "instituiu o Código de Proprieda
de Industrial, estabelecendo a competência da Justiça 
do Trabalho nos casos que especifica". 

PARECER N• 546, DE 1983 
Da Comi~ão de Constituição e Justiça 

Relator: Sei_la_dor José Fragelli 

O pi'ojeto sob exame, de autoria do nobre deputado 
Nilson Gibson, acrescenta o seguinte parãgrafo ao art. 
42 da Lei n~' 5.772/71 -Código de Propriedade Indus
trial: 

... Art. 42. 

§ 4~ A Justiça do Trabalho é competente para 
julgar dissídios instaurados com base no caput deste 
artigo ou em qualquer disposição legal que envolva 
a parUCipação do empregado em lucros obtidos pelo 
empregador com a exploração de invento do primei
ro, realizado durante a vigência do contrato de tra
balho." 

O mencionado art. 42 do Código de Propriedade In
dustrial, como se sabe, é o que regula a propriedade do 
invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado e 
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custeado pelo empregador, estabelecendo o vinculo que 
entre ambos se forma para o exito do empreendimento. 

Esclarece o autor qu~ ... tem sido acirrada a_ polémica 
em torno da competência para julgamento das questões 
alusivas a: inventos feitos pelo' empregado, durante a vi

.gência dQ contrato de trabalho, pendendo a jurisprudên
cia por Con-Siderar incompetente a Justiça Trabalho,. "E, 
_em bons argumentos, demonstra o autor que tais ques
tões, indubitavelmente, devem pertencer à competência 
da_Justiça Trabalhista, pois é esta a premissa maior esta
belecida pelo art. 142 da Constituição FederaL 

O PLC n.., 42/82 já passou pelo crivo, na Câmara dos 
Deputados, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Trabalho e Legislação Social, obetendo pareceres favo
rãveis uõâninieS. No plenário daquelt;,Casa, igualmente, 
foi aprOVado sem qualquer restrição. 

Na verdade, o projeto merece, inclusive quanto ao 
mérito, iritegral apoiamento, dada a excelente contri
buição que ofereci à legislação vigente. Harmoniza-se 
com a ConstituiçãO e cOm- a nossa sistemática-jurídica. 

Isto posto, opino por sua aprovação. 
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- Aloy

$lo ChYes, eresídénte- José Fragelli, Relator- Alfon
so C amargo :.....: Bernardino Viana - Aderbal J urema -
Almir Pinto - Leite CbaYes - Dulce Braga-José Llns. 

PARECER N• 547, DE 1983 
Da COinissio de LegislaçãO Social 

Relator: Senador Jutaby Magalhies 

Com o presente Projeto, o ilustre Deputado Nilson 
Gibson propõe a introdução do§ 4~' do art. 42 da Lei n~' 
s-:772,-de 21-12-71, objetivando fixar a competência da 
Justiça do Trabalho para julgar os dis:sídios relativos a 
invento ou aperfeiçoamento, realizado por empregado 
ou prestador de serviços, nas condições previstas na refe
rida norma. 

2. _Na Justificação, o Autor argumenta que é grande 
a polêmica sobre a mencionada_ competência para diri
mir conflitos decorrentes de inventos feitos pelo empre
gado, na vigência de relação de emprego, tendendo aju
fíSprudência a admiti-la como pertinente à Justiça do 
Trabalho. 

Entende, ainda, o Autor que sua proposição se justifi
ca, pois o Código de Propriedade Industrial (Lei n.., 
5.772/71), ao regular a matéria, revogou, tacitamente, o 
art. 4_54 da CLT, apesar de que tal fato não exclui a com
petêncía da justiça especializada sobre o assunto, caben
do no caso, ademais, a aplicação do disposto no art. 142, 
"caput", da Constituição Federal. 

3. Em sua tramitação, o Projeto vem sendo aprova-
do. 

Entretanto, no âmbito desta Comissão, a nosso ver, 
cabem algumas considerações críticas à matéria. 

Devemos esclarecer, de início, as três hipótes~ de apli
cação das normas constantes do Capítulo XIV da Lei nl' 
5.772/71, que trata "do_ invento ocorrido na vigência de 
contrato de trabalho ou de prestação de serviços". 

A primeira dessas hipóteses, regulada no art. 40 e seus 
parãgrafos, refere-se aos inventos e aperfeiçoamentos, 
realizados durante a Yigêncla de contrato de trabalho ex
pressamente destinado ll. pesquisa no Brasil, para o que a 
ati'l'idade fnventiYa do assalariado ou do prestador de ser
viços seja prevista ou decorra da própria natureza da atlYi
dade contratada. 

No art. 41 da citada lei, temos a segunda hipótese, ou
seja, de invento ou aperfeiçoamento realizado sem re
lação com contrato de trabalho ou prestação de seniços 
ou, ainda, sem a utilização de recursos, meios ou equipa
mentos do empregador. 

Finalmente, a terceira hipótese, disciplinada no art. 42 
e seus parági-afOs, é aquele de -invento· ou aperfeiçoamen
to realizado pelo empregador ou pelo prestador de serviços 
niio compreendido no disposto no art. 40, quando decorrer 
de sua contribuição pessoal e também de recursos, meios 
ou equipamentos do empregador. 
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Podemos constatar, desde já, os pontos comuns dessas 
três disciplinas distintas: 

a) todas as hipóteses previstas nessas norma$ sedes
tinam a regular relações jurídicas entre emprepdor, em
pregado ej ou prestador de serviços; 

b) todas as hipóteses se referem ao invento ou aper
feiçoamento realizados na vigência de contrato de traba
lho ou de prestação de serviços. 

Por outro lado, os pontos diferenciais são os seguintes: 
a) na hipótese do art. 40, do contrato de trabalho ou 

de prestação de serviços tem por objeto a própria ativida
de Inventiva; 

b) na hipótese do art. 41, o contrato de trabalho ou a 
prestação de serviços nio tem por objeto a atiddade in
ventiva, a qual, uma vez realizada, tambêm não guarda 
relação com os recursos, meios ou eqUipamentos do emR 
pregador; 

c) na hipótese do art. 42, a exemplo da anterior, o 
contrato de trablho ou a prestação de serviços nio tem 
por objeto a atividade inventiva, não obstante, uma vez 
ocorrida, resulte da conjugação dos esforços pessoais do 
contrato e dos recursos, meios ou equipamentos do conR 
tratante. 

Esclarecidas essas três hipóteses, torna-se clara a veri
ficação de que somente no·caso do art. 40a atividade inR 
ventiva é objeto do contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços. Nos outros casos, tratarRseRâ de uma atividaR 
de paralela, sem qualque; relação com o contrato de tra
balho ou de prestação de serviços. 

4. Ora, o Projeto sob exame introduz d!sposição io 
art. 42 paia determinar competência da Justiça do Tra
balho em questões que não dizem respeito, diretamente, 
ao objeto da relação de emprego. E não podemos supor 
de que a norma proposta se refrra à matéria de todo o 
mencionado Capítulo da Lei n~> 5.772/71, porque, ex
pressamente, diz que a .. Justiça do Trabalho é competen
te para julgar dissídios instaurados com b:.tse no .. caput" 
deste artigo ... " (art.42). - -

Desse modo, entendemos que hâ um equívoco na pr()
posição, justamente em·reração à matéria dC Q.Ue trata. 

Queremos dizer com isso que, a rigor, ã norma pro
posta só teria cabimento como parágrafo d.õ art. 40. 

A segunda parte do dispositivo, que ora se propõe in
troduzir, também não guarda a menor relação com o 
contexto da matéria do referido Capítulo, pois nele não 
se cuida, sob qualquer aspecto, de participação do em~ 
pregado nos lucros do empregador com a exploração ~C: 
inventos. 

Acrescente-se às considerações anteriores uma outra 
quesdfo, que não pode deixar de ser analisada. 
Referimo-nos ao fato de Cj_ue a matériã disciplinada naw 
que1e Capítulo da Lei n~" 5.772/71 abrange não apenas 
contratos de trabalho, mas igualmente Os de pretação de 
serviços, estes de natureza civil, não trabalhista. 

É bem possível que a jurisprudênCia venha oscilando 
(conforme esclareciinento do próprio Autor na Justifi~ 
cação) no reconhecimento da Justiça competente, exata~ 
mente por este motivo, isto é, pelo fa~o _de q_ue a c_<;~mpe:_ 
tência só possa ser fixada enl razão da -miitérla. E isso vai 
depender do exame do caso concreto. 

5. Por tais considerações, entendemos que a intra~ 
dução da norma proposta à Lei n9 5.772/71 é jmperti~ 
nente. 

Além disso, não concordamos com a afirmação de que 
o art. 42 da citada Lei teria revogado, tacitamente, o dis
posto no- art. 452 da CL T. A nosso ver, não há. revo
gação, nem derrogação. Aquele artigo da CL T está em 
plena vi&ência, pois disciplina, no mesmo dispositivo, as 
hipóteses já referidas dos arts. 40 e 42, restríngindo-as ao 
contrato de trabalho. 

Em resumo, nosso pento de vista é que não hâ ade
quação da norma proposta ao art. 42, .. caput", da Lei nl' 
5.772/71, nem à própria matéria ali tratada. 

Alêm dissO, a competência ;geral da Justiça do Traba
lho íá estâ convenientemente fixada no art. 142 da Cons
tituição, além de na CLT, para ttido aquilo que se rela
cione com a relação de emprego, dela escapando, no 

caso da matéria objeto desta proposição, tão-somente 
aquilo que se refira ao contrato de prestação de serviços. 

6. AnJe o exposto, somos pela rejeição do presente
Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 9 _d_e junh,p de 1983. -Fernando 
Henrique Cardoso, Presidente, em exercício - Jutahy 
Magalhies, Relator- Helvídio Nunes -Jorge Kalume 
- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Pedro Simon. 

PARECERES Nos 548, 549, 550 E 551, D~ 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 4, de 1983t 
(n~ 1.§27~Df79, na Casa de origem) que "Institui o 
salário mínimo profissional dos farmacêuticos, e dá 
outras providê_ncfas". 

PARECER No 548, DE 1983 

Da Comissão de Legislaçio Social 

Relator: Senador HeJvídio Nunes 

Originário da Câmara dos Deputados, visa o presente 
projeto l.n.$titUir o salário míninlo profissionã.J. dos far
macêuticos, bem como fixar-lhe_s a jornada de trabalho 
diurno em quatro horas. _ 

O salário míriimô profissional têm sidO objeto de nu
merosas proposições, tanto nesta Casa quanto na Câma
ra dos Deputados. De um modo geral, entretanto, pou
cos têm logrado aprovação do Congresso Nacional, ora 
e_m virtude de falhas de técnica legislativa ou inobservân
cia de aspectos constitucionais e jurídicos. ora, o que é 

_tn_ais .GQmum, face à inconveniência em terrnos de políti
ca safaria! de si fixar, por lei, qualquer forma de remune
ração do trabalho que não seja o salário mínlmo comum. 

A esta última corrente se filiam aqueles que se conside· 
ram indébita a interferência da União na economia das 
empresas privadas, ao padronizar salários que deveriam 
ser estabel~idos, competitiva,_mente, no mercado de tra
balho. 

ASsim, constituindo-se o -s.tiãfio um-doS -custos diretos 
de maior peso na produção, caberia ao empregador 
estipulá-los em ratão de que, sendo ele quent assume os 
riscos da atiyidade econõmica,lhe-igcumbii'ia, igualffieD
te, estipular o qWintum suportável pelas conveniências 
conjunturais da sua empresa. 

Do mesmo modo, resguarda·se o Poder Executivo de 
_ -ajiOiár iniciativa desse te"Oi uma vez que não haveria jus

tificativa plausível para fixar salários para algumas pro
fisSões deixandó centenas de outras sem idêntico trata
mento. Ora, den1ro de um princípio de eqUidade, se to
das as profissões regulamentadas viessem a ter um piso 
salarial, estaria o GoVerno darido ímpÚiso à espiral infla
cionária~ ;3:lê-m de extrapolar, abusivamente, o manda
mento constitucional que atribui à União competência 
para, apenas, fixar o salário m!niino. 

Demais dísso, o estabelecimento dessa remuneração 
privilegiada poderá se transformar em fator de avilta
mento da atividade, pois o salário passaria, fatalmCnte, a 
ser nivelado por baixo, indistintamente, para os bons e 
os maus profissionais, desde que as contingências do 
lflercado de trabalho tornem maior a oferta que a procuR 
ra de serviços. 

O projeto contempla,_no seu artigo 3~, a jornada diur
na de trabalho dos farmacêuticos com quatro horas. 
Qtia!'Jtb a ess_e aspecto adota a orientação existente em 

'Oulfãs profissões de nível superior. Arquitetos, quími
cos, -dentitas, mêdicos e toda área paramédica, na qual se 
iricluem os farinacêuticos, jâ gozam dessa prerrogativa. 
Assim, não haveria porque manter-se a exclusão, que 
persiste, dessa laboriosa categoria profissional. --

Vale observar, que o citado dispositivo se restringe à 
prestação de serviço a entidades de direito público, como 
se não houvesse, em maior número, a relação de empre
g~ com ~n;t_i,resas privadas. Outro senão que poderá ser 
-apontado é o em que fala de ''pessC?as flsicas ou jurídicas 
de direitO PóJ:i1fCo",- o que constitui flagrante improprie
dade. 
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Nestas condições, o parecer é pela aprovação do pro
jeto na forma da seguinte 

EMENDA No 1-CLS 
Susbstitutivo 

D!9põe sobre a jornada de trabalho dos f11rmacêuti~ 
co.s e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 ~ fixada em 4 (quatro) horas a jornada 
diária de trabalho dos diplomados em Curso Superior de 
Farmácia que prestem serviços proriSsionais, em regime 
de emprego, a pessoas tisicas e jurídicas de direito privaM 
do. 

Art. 2~ As disposições da presente lei se aplicam aos 
servidores públicos, registrados nos Conselhos Regio
nais de Farmácia, a que se referem os artigos 13 e 32 da 
Lei n9 3.820, de 11 de novembro de 1960, que prestem 
serviços a órgãos da administração direta ou indireta da 
União _Federal, desde que emquadrados nos níveis prów 
prios do Plano de Cl.assili~ção de Cargos cri~do pela 
Lei n~ 5.645, de.I970. 

Art. 3~> Esta lei entra eDl vigor na data da sua publi-
cação. __ -~ . -

Art. 49_ Revogam-se as disposições em contrário. 
Salà das Comissões, 7 de abril de 1983.- Jutahy Ma

galhães, Presidente - Helvúlio Nunes, Relator -
Gabriel Hermes- Jorge Kalume - Altevlr Leal - Eunlw 
ce MicbUes - Hélio Gueiros. 

PARECER No 549, DE 1983 
D~ Comlssio_ .. e Constitulçio e JU.!Itfça 

Relator: Senador Carlos Alberto 
TrataRse, neste PL-J.627RD/79, oriundo da Câmara 

dos Deputados, de mais uma das inúmeras proposições 
apresentadas ao Congresso Nacional, visando estipu
lação de salário )nínimo de profissionais contemplados 
com re8:ulamentação especial, através a via: legislativa. 

A iniciativa vem de uma fase effi que, tantas eram as li
mitações à atividade do legislador federal brasileiro, que 
terminou por .. descobrir" a CLT com suas notórias 
omissões. 

Ao passar o presente PL pelo exame da Comissão de 
Legislação Social, mereceu do nobre Senador Helvídlo 
Nunes um-substitutivo que o eximíu da inconstituciona
lidade que trazia. 

Quanto ao substitutivo citado nada temos a opor, opi
nando por sua aprovação. 

Sala da Comissão, 18 de maio de 1983.- Murilo Ba· 
dlll'6, Presidente - Carlos Alberto, Relator - Helvídio 
Ntmes, Passos Pôrto -Benedito Canelas- José FrageJU 
- Martins FUbo - João Cídmon. 

PARECER No 550, DE 1983 
Da Comlssio de Saaide 

Relator: Senador AJmir Pinto 
O presente projeto de lei institui (art. 1~) em todo o ter~ 

ritódo nacional, o salário míriimo profissional para os 
farmacêuticos devidamente inscritos nos _Conselhos Re~ 
gionais de Farmácia. 

No parágrafo único ao art. 1~ está a definição de sa· 
lârio mínimo profissional: .. a remuneiação mínima obri· 
gatória" paga pelos serviços prestados pelos profissionais 
de farmácia, com relação de emprego". 

O art. 2~" rua em seis vezes O mai9r salário IJ;1ínímo le
gai vigente no País o salârio profissional do farmacêuti
co. 

E, no art. 39,_é estabelecida a jornada de trabalho de 
quatro horas diurnas aos diplomados em Curso Superior 
de Farmácia que prestem serviços de natureza profissio
nal a pessoas tiSicas ou jurídicas de direito público da ad
ministração direta ou·indireta, fundações vinculadas ao 
Poder Público. 
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Pelo art. 4'í', ao salário mTfíímo ·proffi-Sfóilãrãplicam-=se -
as disposições de carãter geral da consolidação das Leis 
do Trabalho. 

A proposição foi aprovada nas Comissões e no Ple
nário da Câmara. E, -no Senado, manifestaram~Se favo
ravelmente as ComissõeS de Legislação Social e de Cons
tituição e Justiça, tendo _a primeira formulado emenda 
substitutiva que retira do texto original as improprieda
des jurídicas e as que possam ser inqUinadas de inconsti
tucionais. 

É válido salientar que o projeto não apenas institui o 
salário pwfissional do farmacêutico, mas fixa a jornada 
de trabalho, de modo a colocar a classe na posição jâ 
adotada para arquitetos, quírriicoS~ -dentistas, médicos e 
todos os que prestam serviços na área paramédica. 

Como se vê, a inicíativa repete outras tantas que, no fiM 
nal, esbarram em insUCI:SSO, no que tange ao salário 
míninio- profiSsionãl. Mas, como todos os argumentos 
que têm sido alinhados contra-ª- remuneração mínima 
profisskliútl se limitam a defender a inlclãtiVa PriVada, é 
conveniente não íO.siSUY num caminho condenado. 

Assim, o substitutivo da Comissão de Legislação So
cial elimina todas as possibilidades de argUição de in
constituCionalidade, deixando que os farmacêuticos posM 
sam ser favorecidos com uma jornada de trabalho de 
quatro horas, o que já representa uma conquista para a 
classe. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente proM 
jeto de lei, na fOr-ma do Substitutivo da douta Comissã_Q 
de Legislação Social. 

Sala das Comissões, 26"-de- mãio- de 1983.- Mário 
Maia, Presidente- Almlr Pinto, Relator - Claudbmo_r 
Roriz- Lomanto Júnior- Lourival Baptista. 

PARECER No 551, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

Trata o presente Projeto de Lei, originário da Çâma,;:a 
dos Deputados, da instituição, em todo o território naM 
cional, do salário mínimo -profissional dos farmacêuticos 
e do estabelecimento da jornada de trabalho diw;:no, des· 
ses profissiOiiãis; em 4 (quatro) horas. 

2.- A proposição foi aprovada nas Comissões compe
tentes da _Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Neste, sofreu alteração de sua forma original por 
Substitutivo, apresentado pelo ilust_re Senador Helvídio 
Nunes e aprovado na Comissão de Legislação So"cial, em 
face das doutas considerações eXpendidas pelo eminente 
relator, de que resultou a supressão das norma,s relerenM 
tes ao salário mínimo profisSional. 

Quanto à fixação da jornada de trabalho, a norma é de 
ser mantida, corrigidos pequenos defeitos redacionais. 

3. Do ponto de vista financeiro, nadá hã à objetar à 
matéria, razão pela qual, cõnsiderando o acerto e a con
veniência da medida proposta, somos pela aprovação 
deste Projeto d~ Lei,_na forma do _S~bstitutivo da Comis
são de Legislação __ Social. 

Sala das ComiSsões, 9 de junho de 1983. - Itamar 
Franco, Presídente- .futahy Magalhães, Relator- Jo
sé Fragelli - Jorge Kalume - Guilherme Palmeira -
Roberto Campos, contrário- Carlos·Lyra- José Lins 
~ Gabriel Hermes - Lourival Baptista. 

PARECER N• 552, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje
to de Lei da Câmara n9 51, de 1983 (na origem, n9 88-
B, de 1979) que Hrevigora, com nova redação, o arti
go 278 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro· 
vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943, 
dispondo sobre a jornada de trabalho dos estivado
res". 

Relator: Senador Jutahy Magalhães. 

Pretende o projeto em exame reStabelecer a antiga re
dação do artigo 278 da Consolidação das Leis do Traba-

lho, de modo a que o horário de trabalho dos estivadoM 
res, de oito· horas diárias, volta a ser dividido cm dois 
turnos de Quatro horas, separados por in-tervã.lo de uina 
a uma e meia hora para refeição e repouso. 

Segundo esclarece o autor do projeto, o ilustre Depu
tado Augusto Trein, o referido dispositivo foi, em 1957, 
alterado pela Lei n9 3.165, de l9dejunho, que, mantendo 
a mesma sistemática Para a jornada diurna, estabeleceu 
novo critério para o trabalho noturno. 

Posteriormente, foi editada a Lei nt>4.860, de 26 de no
veinbro de 1965, dando amplo disciplinamento ao regi
nie de trabalho nos portos organizados, mas permitindo 
que a fixaÇão dos-horários ficasse a critério das adminis
trações portuárias, "de acordo com as necessidades de 
serviço e as peculiaridades de_cada Porto". Colnó ·o arti
go 20 dessa lei revogou, expressamente, a Lei n9 
3.165/57, ficou o citado a'rtigo 278 da Consolidação in 
albis, isto é; sem preceito, por força do que dispõe a Lei 
da Introdução ao Código Civil (art. 29, § 39). 

Ora, a's -peCU1ia:i-íd8:des das -tareras ·ae -eStiVa,- mais do 
que a maioria das demais profissões, por se traduzirem 
num labor extenuante, não são de molde a permitir que o 
regime de trabalho fique ao livre arbf~rio da entidade 
empregadora, Cofrio bem acentua a "Justificativa" do 
projeto, se a lei não estabelecer a obrigatoriedade de des
canso ou delimitar o serviço extraordinário, o estivãdor 
pode ser compelido a trabalhar ininterruptamente du
rante a jornada diária-, póTS o- d"escariso, atuã.lmente pre
visto, só se dã entre urri turno e outro. 

ParecemMnos, pertinentes e justas as razões apresenta
das, que, inclusive, permitem a reintegração da antiga 
norma legal ao texto consolidado, em harmonia com as 
demais disposições que, em capítulo especial, regulam as 
atividades dos serviços de. estiva. 

Ante estas razões, opinamos pela aprovação do proje
to. 

Sala da Comissão, 9 de j1.mho de 1983. - Fernando 
Henrique Cardoso, Presidente em exercício - Jutaby 
MagãlhiieS-, Relator- Helvídio Nunes- Jorge Kalume 
- Gabriel B.ermes - Hélio Gueiros - Pedro Simon. 

OSR . ..PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien· 
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. lt>
Secretário. 

.t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 127, DE 1983 

'~'Dispõe sobre o direito à meia entrada nos espetá
colos de diversão que especifica." 

o· Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 Q Os estudant~. os menores de_ 18 anos e os 
maiores de 65 anos t~m direito a meia entrada nos cine
mas, teatros, circos e quaisquer espetáculos de diversões. 
públiCas. 
- Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na da_ta de sua 

publicação. 
- Art. 39 Revogam-se as disposições em c-ontrário. 

Justificação 

Reconhecemos e louvamos as providências dos exibi
dores de cinema e da indústria cinematográfica, esta 
através da empresa estatal incumbida da incrementá-la 
- a Embrafilme - no sentido de reestimular o hábito 
da frequência popular aos espetáculos cinematográficos. 
Tais providências e esforços consubstanciam-se na re
cente adoção de descontos de 50% nos preços dos ingresM 
sos a todas as pessoas, estudantes, menores, adultos, mas 
em determinados dia$ e horários. 

Mas, pareceMnos que a questão não deve ser vista so
mente pelo lado da necessidade de preencher a capacida
de ociosas_ das casas de ~petáculos de cinema, senão que 
-:-_também, principalmente, pelo lado da importância do 
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entretenimento e da cultura proporcionados não apenas 
pelos cinemas, mas por quaisquer espetáculos de diver-
são~ inclusive teatro, circo, etC. 

Ue_outra parte, o abatimento no preço dos ingressos a 
tais espetáculos não pode ser efltendid,Q como um favor 
das empresas que atuam no ramo, mas como um direito 
reconhecido durante tantos anos para os estudantes e os 
menores em geral que, evidentemente, não podem dele 
ser _privados de uma hora para outra. 

Melhor do 'que limitãr, como até aqui se têm feito é 
ampliar o referido direito, estendendcHe aos idosos, ou 
maiores de sessenta e_ cinco anos, a exemplo do que ocor
re na maioria dos países do mundo. 

Tal é a nosso ver a verdadeira e eficaz fórmula para 
que as populações v'oltem a, freqUentar espetáculos de ci
nema, de teatro, de circo etc.,já que o maior obstáculo é, 
justamente, o preço. 

Salã das Sessões, 10 de junho de 1983.- Nelson Car
neiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e di Edu
cação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto de 
leí que vem de ser fido será pubficado e remetido às. ço
missões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÃ.R/0 MAIA PRONUNCIA O SE· 
GUINTE DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVI
SÃ. O DO aSADOR.. SERÁ. PUbLICADO POSTE· 
R lO R MENTE. 

__ 0 SR. ~RESIDEN'J:E (Moacyr Dalla)- Y. Ex.• serâ 
atendido na forma regimental. - · · 

Nobre Senador Mário Maia, a Mesa deve um esclare
cimento a V. Ex• 

Não quis a Mesa dialogar com V. Ex• para esclarecer 
que o seu tempo estava vencido. Sentiu, efetivamente, 
que o assunto era de alto interesse nacional. 

Cómo agiu COni o eminente Senador Roberto Cam7_ 

pos, agiU igUalmente a Mesa com todos os Senadores 
que debutaram na tribuna. Ainda ontem- V. Ex• é tes
temunha- falou dessa tribuna o nobre Senador Alfredo 
-campos, e a Mesa foi Condescendente com S. Ex• como 
o·rorcom-v. Ex• quando pela primeira vez falou nesta 
Casa. 

O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço o V. Ex•, Sr. Pre-
sidente, a condescendência e peço-lhe escusas pela refe-
rêilcía emocibrial ·aõ longo do meu discurso. 

O SR. P~ESI~ENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -A C. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta semana, quando o Brasil recorda-éom fervor cívi
coo 1189 aniversário da Batalha do Riachuelo, veio-nos 
encontrar preocupados face aos fatores ditados pela con
juntura internacional, com reflexo na nossa vida sócio
econômico::.financeira. Não obstante. as procelas muitas 
vezes experimentadas ao longo da nossa vida, temos sa
bido superá Mias, pois constitui fator de o_rgulho o passa
do oferecido pela nossa História, até como exemplo oU 
como ponto de apoio para solucionar os problemas que 
nos têm afligido nestes últimos tempos. 

Di-sSe- Um -pensadOr -qUe "A História é a grande mestra 
da vida." E outro afirmara que "Quem não segUe as 
lições da História tem que recomeçáMla.'' Seria o caso 
brasileiro? 

Deixo a dúvida e retomo o caminho da homenagem, 
quando todos nós, por dever de reconhecimento e de 
_gratidão, relembramos as figuras pujantes que contri
bufram para manter intocável a nacionalidade, dando
nos como herança este País continental; pois, ainda no 
aurorescer da nossa caminhada em busca de um lugar ao 
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sol, soubemos resolver os problemas de'toda ordem. Fo
ram patrícios Que beberam as mais belas e profundas 
Hções de civismo, transferindo-nos todo esse legado sem 
,1 qual talvez tivéssemos sucumbido, 

E a hora é aprazada para exaltarmos -dentre tantos 
- a figura legendária de Tamandaré -Joaquim Mar
ques Lisboa, quando orgulhosamente rememoramos a 
data que culminou na maior batalha naval travada na 
América, dentro da estratégia e inspiração de Tamanda
ré e executada pelo Comandante, bravo entre os bravos, 
Almirante Francisco Barroso. 

Dir-se-ía que o plano montada para o combate desi
gual enfrentado pela nossa Marinha com excepcional ga
lhardia, foi decisivo para-o triunfo que se buscava. Nesse 
episódio guerreiro somou-se a bravura dos comandantes 
e comandos., onde mais uma vez nossos marinheiros 
confundiram-se no amor à -Pátria! E nosso pensamento 
vai ao passadÕ e parece presenciar a luta encarniçada 
onde cada qual se agigantava no destemor, como 
Marcílio Dias, Greenhalgh, o Oficial FirmiriO ChaVeS e 
mais o Marinheiro José Correia da SilVa, que se encarre
gou, no momento exato caso necessário, de atear fogo ao 
paiol da pólvora da "Parnaíba," se o resultado não nos 
fosse favorável; todos eles tendo à frente o imortal Bar
roso! 

E dessa maneira o Brasil soube impor-se, nesse instan
te crucial para a sua vida futura. Se atentarmos para es
ses episódios com sobranceira, temos que manter reno
vadas nossas esperanças, baseadas na fé, aquela mesma 
fé inquebrantável com que logramos vencer toda sorte de 
tormentas até chegarmos intactos a porto seguro. MeS
mo com esse otimismo, precisamos estar alertas contra 
as tocaias, as investidas erisaiad.as para enfraquecer-nos. 
Para isso, sem hegemonia coritinental ou mundial, mes
mo porque essa conduta não é peculiar à nossa raça, não 
nos devemos manter surdos e cegos diante do egoísmo 
avassalador que contagia o Mundo, quando inclusive o 
crescimento demográfico entre a maioria das nações 
deve servir de alerta, mantendo-nos preparados para a 
nossa defesa também territorial, dando condições ade
quadas às nossas forças de mar, terra e ar, nas quais tere
mos semp~e mantida a segurança da nossa soberania e a 
nossa tranqililidade, sem o desejo belicista e sem endosso 
à tese de Nietzche, isto é, ''Ama a paz como um meio de 
preparar novas guerras e ama ainda mais a paz curta do 
que a paz duradoura." Para nós o s:eu sentido ou signifi
cado é outro, isto é, não dCvemos dormir sob os louros 
da vitória ou aceitar passivamente oferecimen~os vigoro
sos e fáceis, lembrando a advertência áu o cõnSdhO de 
Washington: 

"Deveis ter em vista que é loucura o esperar de 
uma nação favores desinteressados de outra; e que 
tudo quanto uma nação recebe como favor terã de 
pagar mais tarde com uma parte da sua independên
cia." 

E Tamandaré, que- soube com a Sua energia e discipli
na contagiar seus comandados também soube fecllnda! 
nossos espíritOs coõúeu pafriotisrrlO, toinand_o-sepõr iS
so, o excelso Patrono da nossa gloriosa Marinha de 
Guerra. Essa lição de heroismo, desprendimento e leal
dade ao Brasil, de Tamandaré como do Almirante Bar
roso, faz com que os seus discípulos de ontem como dos 
dias atuais, tendo no passadiço de belonave o Uder, Mi~ 
nistro Almirante-de-Esquadra Maximiniano da Fonse~ 
ca, mantenham presente o seu inesquecível dístico: ••o 
Brasil espera que cada um cumpra o seu dever." 

Apesar dessa refrega, tempos depois prevaleceu o 
espírito pacifista dos d6iS povos: braSileiros e ._para~ 
guaios, tornando-se amigos cordiais, vivendo sob o pãlio 
da continentalidade, experimentando o mesmo sopro at
mosférico, navegando nas mesmas águas barrantes dos 
rios que separam as nossas fronteiras e no mesmo ocea
no- o Atlântico- tCndo -co·mo caudatária a amizade 
que hoje nos uile e nos irmana inclusive pela forÇa viva 
da natureza, como ltaipu. 

J:)I~J\10 DO CONGRESSO NAÇ!ONAL (Seçào II) 

Sr, Presidente, Srs. Senadores: 
Continunnl:io csti caminhada. alço vôo para_ saudar o 

Correio Aéreo Nacional- o CAN- que teve_c_o.mo seu 
impulsionador a figura imortal e máscula de. Eduardo 
Gomes._ A semente lançada a 12 de junho de 1931, não 
haveria de decepcionar aqueles que creram nela. Aí estão 
seus frutos bons e sadios, vigorosos, como vigorosos fo
ram seus criadm;es. E nestas nossas relembranças, não 
podemos olvidar o primeiro vôo, o inaugural, ent~e a 
rota Rio~São Paulo, num pequeno -avião cujo peso, po
dem_os dizer, era muitas vezes inferior à coragem e ao en
tusiaSmo dos então jovens pilotos, os Tenentes Casimiro 
Montenegro e Nd.son Freire Lavanêre-Wanderley. 

Cumprindo ordens, deram a arrancada há 52 anos, 
para nunca mais parar! E o CAN, parte integrã:~a da 
nossa ~orça Aé.rea, apesar de jovem, já amadureceu 
diante da grandiosidade de serviços prestados ao Brasil. 
Embora o saudoso General, Ministro de Guerra José 
Fernam,ies L~;ite .de Ç~tro, tenb~. d~do o sopro inicial, 
todavia r~o;he«u. que sem a ação e o idealismo de 
Eduardo Gomes_ certamente o CAN_não _teria prossegui~ 
menta nem triunfaria, como Sua Excelência escrevera: 

"Quar tá-ía sido o seu fim se, pafa amparã-fo e 
dar-lhe vida, (referia-se à sua idéia) ela não contasse 
com a açào patriótica, sábia, inteligente e dedicada 
de Eduardo Gomes - nome por todos os títulos 
querido e respeitado entre os brasileiros?" 

E os discípulos de 1caro, que tiveram em Eduardo Go
mes o seu animador, o seu encorajador, certamente, cho
ram, como todos nós, o seu desaparecimento - figura 
tutelar que sabia decidir e agir dentro da certeza de que 
"o sinal seguro da sabedoria ~a constante serenidade." 

Os aviões do CAN continuam voando, cumprindo a 
sua missão de bem servir ao Brasil e a todos que vivem 
sob a nossa bandeira, do Acre ao_ Chuí, alegrando-os 
com a chegada amiga, cordial e até fraternal de seus tri
pulantes, 

Nestes 52 anos de existência do CAN, nós proclama
mos bem alto os méritos dessa corporação que_tem no 
admirã-veJ Ministro da Aeronáutica, Tenente~ 

Brigadeiro-do-Ar Délio Jardim de Matos, o seu ponto de 
apoio, como leal continuador da obra de seu Mestre, o 
inesquecível Eduardo Gomes. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESlúENTE (Moacyr DaUa) - Concedo a 
palavra, como Uder, ao nobre Senador Humberto Luce-
na. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Trago aO ·conhecimento do Senado e da Nação o se
guinte -p-ronunciamento da Direção Nacional do PMDB 
sobre o pacote adotado pelo Governo no dia de ontem, 
através do Conselho Monetário Nacional, devidamente 
aprovado pelo Senhor Presidente da República. 

I. A Nação vive ·a crise mais profunda da História 
do Brasil moderno. A situação econômica beira ao co
lapso: aí estão a i11solvência externa, a recessão profunda 
e generalizada, a inflação descontrolada, as finanças 
públicas em estado caótico, as empresas nacionais próxi
mas ao desastre financeiro, a agricul_tura desalentada e 
perto da desorganização, as taxas de jurmu~stratosferi
cas, a especulação financeira desenfreada. O panorama 
s'ociai é dramático: milhões de brasileiros perderam seus 
empregos, milhões de jovens são impedidos de ingressar 
no mercado de trabalho, o subemprego se expande a 
olhos vistos; e tudo isto superposto a um quadro estrutu
ral de iniqilidade insuportáveis. 

2. Nesta hora grave, o PMDB vem outra vez dizer 
-~asta. Advertirp:os para os desequilíbrios económicos e 
soCiais gerados pelo "Milagre Brasileiro". Alertamos 
para as verdadeiras proporções da crise mundial e para o 
irrealismo dos slo-gans grandiloqüentes e das obras faraó~ 
nicas. Apontamos os riscos do endividamento externo 
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descontrolado. Chamamos a atenção, com grande ante
cedência, para as causas que levariam à deterioração 
progressiva das finanças do setor público. Acusamos as 
altas taxas de juros de responsãveis pelo debilitamento 
da empresa nacional. Deblateramos a especulação finan
ceira que transformou o Pais num grande cassino admi
nistrativo pelo Estado. Combatemos a recessão e o de
semprego, transformados em política administrativa, já 
sob pressão dos credores internacionais. E dissemos que 
a maxídesvalorização agravaria as dificuldades existen
tes. 

O GoVerilo, incapaz de resp-ondÚ às críticaS, reagi~ 
s_empre ironicamente. E não foram poucos os de boa fé 
que viram em nossas colocações apenas o desejo antipa
triótico de buscar a popularidade fácil. Infelizmente, os 
fatos se encarregaram de demonstrar que o PMDB tinha 
razão. Agora, reafirmamos a convicção de que esta su~ 
cessão de erros e de incompetência se deve, antes de mais 
nada, ao autoritarísmo, que é moralmente condenável, 
socialmente iníqüo e economicamente ineficiente. O di
vórcio entre a Nação e o Estado impede que as aspi
rações populares se transformem em políticas públicas

1 
ao mesmo tempo em que erige a arrogância tecnocrática 
em medida de atuação governamental. 

3. Mas o PMDB não se restringiu à crítica. Ofereceu 
ao debate democrático, em documentos como "Espe
rança e Mudança", alternativas para uma política de de
fesa da economia nacional. 

Nunca prometemos "milagres" nem desconhecemos 
as dificuldades do presente. Apenas sempre acreditamos 
que o País tivesSe outra alternativa que não esta, terrível, 
que o Governo vem impondo à sociedade. Este não é o 
momento para nos alongarmos no exame das propostas 
amplainente debatidas. E indispensável que se diga, no 
entanto, que demonstramos a necessidade de um ajuste 
estrutural do aparelho produtivo, para responder aos de
safios criados pela crise internacional e pelas transfor
mações que o mundo atravessará nas próximas décadas. 
Simultaneamente, reclamamos medidas capazes de corri
gir, de forma gradual, mas enérgica, a injustiça social, 
que, perpetuada, terminará ameaçando a integridade na
cional. E para alcançar esses objetivos, propusemos poH
ticas de largo a!cance. Advogamos o encaminhamento 
de uma solução de longo prazo para o problema da divi
da externa, de modo a não comprometer a execução de 
uma política de crescimento em bases seguras. Defende
mos uma reforma financeira e fiscal que saneasse as fi
nanças públicas, aliviasse substancialmente as pressões 
sobre as taxas de juros e abrisse caminho para a reestru
turação do parque proudutivo. Recomendamos a desa
celeração da correção monetária para conter as forças de 
escalada da inflação. Propusemos uma política compen
satória de emprego, que ao lado do seguro-desemprego, 
contribuísse para minorar em muito os efeitos perversos 
da crise. 

Respaldados em estudos técnicos cuidadosos, temos 
levado responsavelmente nossas propostas ao debate 
franco, aberto, democrático, com trabalhadores das ci
dades e dos campos, com empresários, com agricuftores, 
com mulheres, coln estudantes, Mais do que isto: em 15 
de novembro, nosso programa foi às praças públicas e 
recebeu a consgração do voto popular. 

NoSso projeto ganhou, assim, respaldo nacionál, o 
hoje temos a segurança de que expressa as aspirações da 
consagradora maioria do povo brasileiro, que exige o 
progresso econômico, a justiça social e o resguardo da 
soberania nacional. 

4. Após dois anos de recessão e de desemPrego, de 
inverdades e de mistificação, chegamos à insolvência ex
terna. Sequer renegociamos a dívida. Cedemos simples
mente às imposições dos banqueiros internaciorlais e, fir
mamos compromissos com o Fundo Monetário, cujos 
termos são inaceitáveis para uma Nação soberana. O en
tendimento com os credores privados não foi capaz nem 
mesmo de garantir liquidez suficiente para o curto prazo. 

E agora, com a anuência do Governo brasileiro, o 
Fundo Monetário e os banqueiros internacionais decre-
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taram um conjunto de medidas que acabam de ser anun- _ 
ciadas. 

Quais são os resultados do ~•pacote? _Exatamente oS -
contrâríos dos que se anunciam, agravamento da in
flação e aumento do déficir financeiro do setor público, 
com conseqüências sociaiS -desastrosas! 

Numa situação de inflação acelerada, com correção 
mOnetái'ia e Cambial indexada ao Indke Geral de Preços 
de todos os títulos de divida financeira (públíca e priva
da}, as medidas isoladas de caráter fisCal e finattceirO 
anunciadas não só não res_oiveni a Crise financeira cóthõ 
agravam os desequilíbrios -que supostamente querem 
corrigir. 

I) A retirada dos subsidias sobe imediatamente os 
preços e tem um impacto, tambêm imediato, sobre o po
der do compra dos assalariados, bem como sobre os cus
tos de produção das empresas. Num segundo momento, 
rebate de forma perversa s_obre o reajuste-defasado e, em 
média, muito infefíor-ao INPC, da folha de salârios._ 
Segue-se nova perda do salário real e novo aumento de 
custos para as empresas. 

A correção monetária e cambial, pelo t ndice Geral de 
Preços, do_s tltulos da dívida pública interna retidos pelas 
autoridades monetárias (cerca de 5 triQões) e, dos encar
gos financeiros das empresas -públicas (cerca de 3 tri
lhões), dá como resultado final da tentativa de "ajuste do 
défiCit" um acréscimo ainda maior _no déficit global do 
setor público. 

Um simples exemplo dá idéfã do descalabro: a retirada 
do subsídio do trigo, equivalente a 200 bilhões de cruzei
ros, dá como resultado_ final um esto\].ro no serviço da 
dívida de cerca de l trilhão, com uma estimativa (mOde
rada e direta) de..elevação de 5% do_ lndice Gera} de 
Preços. 

II) O corte anunciado de gastos de custeio e de inves
timentos das empresas públicas, juntamente com que já 
foi aceito na reprogramação de março da Secretaria de 
Empresas Estatais (SEST), (depois da correção do mc_
morandum _de intenções ao FMI), representam queda 
global real de 30% na_c_ó_mpra de bens e serviços do setor 
público. Isto aprofunda a recessão e o desemprego, com 
efeitos multiplicadores incalculáveis sobre o setor priva
do produtivQ, 

Num segundo momento, significa uma perdã. de_ recei
ta fiscàl (ligada à queda do _valor das vendas e dos sa
lários de Joda economia) muito superior à receita que 
poderia ser o_btida__com o_ allmento da carga tributária. 
através de expedientes como os anunciados. A elevação 
da carga tributária, insuportável para os assalariados de 
classe média, já não foi capaz, noS dofS __ an:os-recesSivos 
anteriores, de manter ctescente a receita real tributária. 

III) f: preciso entender de uma vez que a origem do 
encilhalilento financeiro e, em particular, da bola de 
neve da dívida interna financeira, não se deve ao déficit 
fiscal do Setor Público. 

S preciso compreender que os 5 trilhões de "Dívida 
Pública" retidos pelas Autoridades Monetárias sào es
téreis e não representam nenhuma dívida real do Tesou
ro, nem da sociedade,._ 

No último ano não houve qualquer aparte líqUido de 
recursos ao setor público. O úriico resultado é um au

. mento dos Lucros e __ Ganhos patrimoniais do sistema 
bancário, não apenas privado, mas inclusive, pasmem, 
do Banco Central. 

IV) O investimento privado vem caindo sistematica
mente nos últimos anos e, só a atualização contãbil do 
ativo imobilizado ainda dá a aparência de que o capital 
privado continua_c_r_e_s_cendo. 

O mesmo vale para o setor público, com a agravante 
de que os cortes de investimentos são deliberados e o au
mento da carga tributária é eSterilizado no sorvedouro 
do serviço financeirO da dívida. Assim, corta-se o investi
mento produtivo e a renda real de toda a sociedade e, 
portanto, o emprego produtiVo. De outro lado, 
agiganta-se o investimento especulativo, o j)át:i"im.ônio e 
a renda real imprOdutiva dos intermediáríos finaoCefros. 

DIÁ~IO DO CONGRESSO NACIONAL (Se_ç~o li) 

V) Toda esta "não política" é feita a prelàfo do ajlls-
- _ tamen_to da balança de pagamento. Aqui hã de novo Um 

·duplo equívoco: a) Nem it promoção d.ãs exportações, 
nem a contenção necessária das-importações se resOlVem 
tom a·métafiismo desordenado da inflação e-da reces
são, b) o serviço financeiro da dívida externa não se 
paga em cruzeiros e uma recessão inf1acTOiiárla descon
trolada não ajuda a criar o clima requerido por uma 
reestruturação ordenada da dívída externa. 

Erri resumo: O "pacote" é economicamente ineficiente 
e socialmerite injusto. Na verdade, ê mais do que isto: é o 
àesCOiihecfmento profundo (não do povo, nem da socie
dade, mas das autoridades económicas) da gravidade da 
crise que leva a formulaçãO de polítícas improVisadas e 
irresponsáveis. O Governo precisa capacitar-se e enfren
tar a ·realidade. A política- da dívida pública é estéril por
que não capta mais recursos líqUidos reais da sociedade e 
empresâ;-bancoS, poupadores. Limita-se a ser um meca
nismo realimentador da elevação da taxa de juros e da 
inflação firianceíra, be'nefiéiârido.:o o sistema bancário. 
Mes-mo C-om-- a expansão monetária e do crédito Contida 
em limites estreitos, muito inferiores à taxa de inflaÇãíl 
efetiVa (ou esperada), mesmo com cortes_. drásticos nos 
subsídios, gastos públicos e salários, a situação inflacio
nária não melhora. Pelo contráriO, piora. 

Assim, de -nada adianta pedir sacrifícios aos asSalaria
dos, às empresas privadas e públicas, ou à sociedade em 
geral, quando é nos mecanismos de endividamento inter
nos do governo e JlaS relações perversas do Banco Cen
tral, com o mercado aberto de dinheíro e com os. baQc_os 
Internacionais, que está o "nó financeiro" e a raíz da ace
leração inflacionária recente. Repetimos: s6 uma refor
ma financeira e fiscal em profundidade, s6 uma reestru
turação da dívida externa em profundidade, s6 uma mu
dança de. atitude do governo para com os credores e de
vectOres deste País, s6 a ruPtura com o "pragmatismo" 

·podem desfazer o n6 cego em que está amarrada a políti
ca econômica. 

5. Ao verdadeiro caos da política económica de cur
to prazo, soma-se a falta de planejamento a médio e lon
go prazo, capaz de enfrentar os problemas estruturais 
c.olocados_ pela crise mundial e pelos desequilíbrios so
ciais acumulados no processo de industrialil;ação. 

Não nos cabe aqui rep~tir as sugestõ~ que t_emos fei
to. Cabe, sim, advertir, mais uma vez, que a incompreen
são e a irresponsabílidade ãcabarão levando o País não 
apenas aos terríveis e inúteis sacrifícios do presente. Pior: 
marcharemos, de "pacote" em "pacote", de recessão em 
n!cCssão, -para o desmantelamento de boa parte de nosso 
parque produtivo, para uma crise social de proporções 
Unprevis(veis, para a alienação definitiva da s_oberania 
nacional. 

6. Nesta hora de justificadas apreensões, o PMDB 
quer reafirmar sua esperança no futuro e sua convicção 
democrátiCa. 

O Brasil conta com um povo inventivo e trabalhador 
qUe, Como atesta a história, SOube vencer todas adversi
dades. 

O Brasil é um País viável, abolido o arbítrio e Seu filho 
maldito, o modelo económico. Temos-todãs as cÕ:ridiçõCs 
de atravessar a crise mundial, tolerando sacriflcios;-des
de que socialmente bem distribuídos, mas sem abrir mão 
das perspectivas de um futuro de desenvolvimento eco-_ 
nômíco, progresso social e plena soberania nacional. Em 
resumo, essa é a pregação de Teotónio Vilela, expressa 
no Projeto-Emergênciá, proposta ao debate. 

Para istci, !19 entanto, há unia condiçãO lndispenSãvel 
à plena democratização do Estado. DiiinocratizaçãO d.o 
Estado para pôr firii à centralização das decisões que ini
be a discussão dos rumos do País. Democratização do 
Estado para permitir que a sociedade se pronuncie de 
mat'!_eira inequívoca sobre a política económica e social. 
Democratização do Estado para devolver a legitimidade 
ao poder e permitir seu controle pela sociedade. E demo
cratização do Estado sempre quis dizer, para o PMDB, 

-p-rincipalmente a devolução das prerrogativas ao Legis
lativo, restabelecimento da Federação, participação so-
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ciãl e, sobretudo eleiçôes diretas em todos os níveis, eSpe
cialmente para Presidente da República, como passo in
dispensável à convocação da- ASSe·mblêia Nacional ConS
tituinte que haverá de assentar as novas bases da vida na
cional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora digo eu em re
lação ao pacote de medidas ontem anunciado pelo Go
verno, como homem do Nordeste, se é verdade que hou
ve uma exceção, e fui informado que ela se deveu muito 
ao esforço d"a nobre Senador Virgílio TávOra e do Sena
dor Nilo Coelho e de outros parlamentares do_No_rdeste 
brasileiro, com assento nesta Casa, entretanto, o trata
mento diferencial dado ao Nordeste está muito longe de: 
corresponder às nossas aspirações e aos deveres que a 

· União tem para com aquela sofrida Região, pois que, 
apenas não se fez o corte de subsídios à agricultura e, por 
conseguinte, se manteve as atuais taxas de juros de cus
teio e investimento agrícola naqueles municípios que fo
ram atingidos pelas secas e, só enquanto durar a seca. 

Ora, sabem os Srs. Senadores que o problema do Nor
deste não i:stá apenas reladonado com o problema das 
estiagens frecjdentes. Há um empobrecimento crescente 
qüe leva a regiãO a descapitalização total. Portanto não 
se pode, em sã cónsciência, aceítai' que, no momento, em 
que certas medidas são tomadas pelo Governo brasilei
ro, par-a atender ã.os seus compromissos com o Fundo 
Monetário Internacional, não se tenha realmente, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, feito aquela exce_ção que a 
Região merecia, aquele tratamen_to diferencial ao Nor
deste de que tanto sempre falou nesta Casa o nobre Pre
sidente Senador Nilo Coelho, 

O Sr. Virgílio Távora- Permite~me V. Ex• um a par~ 
te? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, ouço o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VirgÕio Távora- Eminente Senador, quanto à 
longa e tão injusta nota do Partido de V. Ex', lida e ouvi
da por nós, com atenção, respeito e em silêncio, terâ ela a 
resposta, desde que leiâmo-la e assimilemos todo. o seu 
conteúdo. Quanto ao que V. Ex' afirma ao Nordeste de 
tratamento dispensado que foi - desculpe o Camões ... 
- poderíamos dizer a V. Ex' que, no meio de medidas 
absolutamente restritivas, permitíamos chamar-lhe a 
atenção que, pelo menos, essa Região, não hâ como ne
gar, teve um tratamento diferenciado em relação às de
mais. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Só em relação ao 
Sem i-árido. 

O Sr. Virgílio Távora- Desde a prorro~ação das dívi
das dos agropecuaristas atingidos pelas secas, desde a re
troação do PROAGRO a 81 e 82, a manutenção das ta
xas de juros de crédíto rural, na área seca, e o ressarci
mento de 50% das despesas com investimento e.irrigação 
que se cter ou se tiver dado na Região, numa época- e, 
aí, deixemos a paixão de lado - em que as restrições fi
nanceiras foram a tônica deste conjunto de madidas, ter 
conseguido para a região - que não ê só nossa, mas é 
sua também, é de todos nós - esse conJUnto de medidas, 
tenha paciência nobre Senador, não Ç jactância, mas 
considerâmo-la, nós do PDS, como uma vitória da Re
gião e da clas~e politica. De--outro lado, a apreciação 
mais ponderada, com mais calma daquilo que, por exem
plo, pessoalmente, o Vice-Líder do Governo n<;s~e ponto 
concorda com a nota lida por V. Ex•, e não vamos utili
zar a palavra que hoje estã exorcizada, desindexação, 

. mas a..separação desta desses diferentes fndices da con-
dução da noSsa política econômica e seu inter~ 
relacionamento; Até o simples adiamento da apreciação 
de uma medida de gravidade como esta mostra que a 
classe política foi ouvida, foi respeitada naquela emissão 
dos pontos de vista de Que devia ser o assunto tratado 
com uma cautela_ gue, ex:amjnado só do ponto meramen
te _económico tefhi, não tenha dúvida, outro. desfecho. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Quanto ao Nor
deste, nobre Senad~r, eu insisto em dizer a V. Ex• que 
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não me conformo com a exceção anunciada. Acho qiie 
ela foi muito restrita. A União não estâ fazendo nenhum 
favor ao Nordeste. 

O Sr. Virgílio Távora- Se estâ de bom humor, eu di· 
ria que, em 1997, V. Ex', se estiver no Governo, fará istO. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Repito, a União 
não está fazendo nenhum favor ao Nordeste. Cumpre 
apenas a obrigação de devo!ver_?o Nordeste aquilo que 
tirou durante tantos anos, inclusive para desenvolvimen· 
to de outras regiões do País, sobretudo do Centro-Sul. 

V, Ex• insiste em que foi uma grande vitória conseguir 
manter os juros, os vencimentos dos titulas, retroagir o 
PROAGRO, apenas nos municfpios atingidos pela seca, 
enquanto durar a seca. 

Ora, Sr. Presidente, isto é muito pouco para uma re
gião reconhecidamente pobre. E por mais restritivas que 
tivessem que ser essas medidas, evidentemente, ter-se--ia 
que levar em conta, globalmente, toda a Região Nordes
tina, pois essa se trata de um grave problema nacional. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pior é que, a 
esta altura, a imprensa já anuncia que as medidas que fo
ram tomadas ainda são poucas, e que elas não satisfize
ram às autoridades monetárias, aos membros do Conse
lho Monetário Nacional. E Já se "fala, Sr. PresideJiie, em 
novo pacote. Segundo os jornais de hoje, esse novo paco
te viria para atingir, maiS uina vez, os assalariados. Eu 
não vi nos jornais senão a notícia de que terfamos um 
novo pacote prevendo o expurgo do INPC, dos aumen
tos de preços decorrentes das medidas a dotadas pelo Go
verno. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto vai pena
lizar quem? A grande massa assalariada brasileira. Nós 
não podemos desconhecer isto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, praza aos ceús que isto 
não aconteça. Acho que o que vai ocorrer de sacrificio, 
de sofrimento, de desespero mesmo para o povo brasilei
ros nem se pode avaliar. Então, que fiquemos nisso por 
enquanto. Neste sentido, quero até acieditar no Ministro 
Delfim Netto, porque S. Ex' chegou a dizer numa en_tre
vista, quando lhe perguntaram se o Governo não ia ado
tar a desindexação da economia, S. Ex• disse: "Olhe, 
pode ser uma boa medida, mas reconheço que não há 
condições políticas, no momento, pafa adotã-Ja" Ainda 
bem que S. Ex' disse isto. E vamos fazer votos para que 
S. Ex' mantenha o seu ponto de vista e não se entregue 
aos demais componentes do Conselho Monetário Nacio
nal, que estão apregoartdo as piores medidas possíveis, 
que equivaleriam a um tratamento de choque da inflação 
brasileira. Todos nós sabemos, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, essas medidas, embora delas se espere muita coisa, 
representam apenas mais um pacote do Governo. Quan
tos pacotes já foram baixados ao longo do tempo? Todos 
eles com o mesmo objetivo de resolver a crise econômíca, 
de combater a inflação, etc. Pergunto a V. Ex•s qual o 
pacote que deu resultado? Nenhum deles. Será que este 
vai dar, Sr. Presidente? Ou será que daqui a poucos dias 
nós teremos outros pacotes, aumentando ainda mais a 
recessão e por conseguinte _o desemprego? -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de 
V. Ex• está esgota.do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Todos nós sabe· 
mos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a raiz de todo o 
problema em que estamos enredados, neste momento, é 
o alto endividamento externo, cem bilhões de dólares, 
sem que o Brasil possa resgatá-los em dia. E, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ou o Goveirlo feiii a coragem de ir 
para uma moratória, mesmo nos termos preconizados 
pelo Senador Roberto Campos, mofatória negociada, 
para jogar para a frente o pagamento desta dívida exter
na por 10 ou 20 anos, a juros baixos, ou nada nos sobra
rá em matéria de recursos para investir, aqui, interna
mente, e voltarmos a fazer crescer a nossa economia. O 
que o povo brasileiro está querendo são medidas neste 
sentido, que façam o país se desenvolver e, por conse
guinte, façam elevar o nível do emprego. Do jeito que 
vai, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a partir de agosto, 
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quem ê que ficará em casa? Acho que todos os brasileiros 
irão para a rua protestar, dentro do contexto de urna cri~ 
se social sem pre_cedentes neste País. Essas medidas vão 
nos levar a isto. Inevitavelmente. 

Portanto, é preciso que o Go_verno encare com cora~ 
gem, com seriedade esse problema do endividamento ex~ 
terno: que os Srs. Ministros do Planejam-fmto, da Fazen
da, que o Sr. Carlos Langoni, Presidente do Banco Cen
tral, se compenetrem de que o Brasil realmente não tem 
condições de pagar em dia os seus compromissos de que 
já estamos, repito, em plena moratória, de dias, de me-
ses .. Então, Sr. Presidente, que se passe a negociar ou a 
declarar uma moratória, como único caminho viável 
para o crescimento da economia. 

Era o qu: .!~ba ~ di~r, Sr. Prçsidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, projetaS de lei ciue vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• U8, DE 1983 

Altera o art. 15 da Lei o9 6.649, de 16 de maio de 
1979, que regula a locação urbana e inclui dispo.!litivo 
na Lei q9 6.426, de 17 de junho de 1977, que estabele
c~ base para correção monetária e dá outras providên
cias. 

C? Congr~so Nacional decreta: 

Art. ]9 O art. 15 e o§ 39 do art. 53 da Lei n9 6.649, de 
16 de maio de 1979, passam a vigor"'r com a seguinte re-
dação: 

"Art. 15. É livre a convenção do aluguel, salvo 
o disp9sto neste artigo. 

§ 19 O prazo e a correção monetária do aluguel 
somente poderão ser anuais e, assim mesmo, quan
do o contrato o_estipular expressamente, salvo nas 
locações até 90 (noventa) dias. 

§ 29 A correção monetária do aluguel não po
derá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da variação 
do lndice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), quando a renda familiar mensal do loca
tório for igual ou inferior ao salário mínimo regio
nal; a 50% {cinqUenta por cento), quando a renda 
familiar mensal for de 2 (dois) a 3 {três) salários 
mínimos regionais;_ a 80% (oitenta por cento) nos 
demais casos. 

Art. 53. 

§ 39 Os acréscimos de aluguel correspondem 
aos meses decorridos durante a ação de revisão se
r:_ão pagos pelo locatário, corrigidos na proporção 
de 80% (oitenta por cento) do lndice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), em parcelas men
sais fixadas -pelo Juiz, atê o máximo de 6 (seis), a 
partir do mês seguinte ao que a sentença da ação de 
revisão transitar em julgado." 

Art. 2'~ As-prestações mensais nos contratos de fi
nanciamentos dos agentes financeiros do Banco Nacio
nal _da_ Habitação somente poderão ser reajustados, 
anualmente, com base no fndice Nacional de PreçOs ao 
Con-Suníídor (INPC), obsei-vados os seguintes pressupos
tos: 
1-_Nos contratos em que o tomador do financiamen

to perceba até l (um) salário mínimo regional de renda 
familiar, o reaju-ste será equivalente a 20% (vinte por cen~ 
to) do lndice N~~ional de Preços ao Consun:iidàr 
(INPC); 
=-·_rr:.. NÕs_- COntr"atos em que o locador perceba de 2 
(d<ús) a 3 (três) salários mínimos regionais de renda fa
miliar, o reajuste será equivalente a 50% (cinqUenta por 
cento) do fndice Nacional de Preços ao Consumidor 
(lN PC); 
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III- Nos demais casos, o reajuste não_ ultrapassará a 
80% (oitenta por cento) do 1ndice Na~onal.de Preços ao 
Consumidor (lNPC). 

Art. 39 Os finanCiamentos do Sistema Nacional de 
Habitação poderão ser pãgos em prazo de atê 25 (vinte e 
cinco) anos. 

Art. 4'~ Fica iildu(da no art. J9, § JY da Lei n9 6.423, 
de 17 de junho de 1977, os itens de e, com as seguintes 
redações: 

"d) à correção do aluguel, estipulada no respec
tivo contrato, de que trata o art. 15, da Lei n9 6.649, 
de 16 de maio de 1979; 

e) à coireção da prestáção da casa própria, nos 
financiame-ntos contratados com os agentes finan
ceiros do Sistema Nacional de Habitação." 

-A rt. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cacão. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto de Lei visa a vincular as locações 
residenciais e os financiamentos do Sistema Nacional de 
Habitação aos interesses de ordem sociaL 

Antes de 1964, quando a inflação atin2iu índices mais 
altos no país, os governos da época caminharam, inclusi
ve, para o congelamento geral dos aluguéis. 

Posteriormente, com a mudança das políticas econó
mica e social, os goveroos que se sucederam, desde en
tão, passc::ram a adotar uma posição diametralmente 
oposta, qual fosse a liberação pura e simples dos alugue· 
'is. 

Ora, com o novo e mais grave surto inflacionário que 
tanto inquieta atualmente a Nação, sobretudo a grande 
massa de assalariados, não há como se deixar de alterar a 
legislação referente às locações residenciais e, bem assim, 
fixar alguns critérios balisadores dos novos contratos de 
locação e de financiamento da casa própria pelo Sistema 
Nacional de Habitação. 

Em primeiro lugar, no caso dos aluguéis, estabelece
mos que o prazo e a correção monetária só poderão ser 
anuais e, assim mesmo, se constar da letra expressa do 
respectivo contrato, ressalvados os contratos de curta 
duração. 

Em segundo lugar, não só dispomos que a correção 
monetária do aluguel e das prestações mensais da casa 

~ própria não poderá ultrapassar 20%, 50% e 80%, respec
tivamente, da variação do Indice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INpÇ)_,_çopforme a renda familiar do loca-

l tário, como também excluímos da correção, com base na 
ORTN, os alu&uéis e as prestações da casa própria, o 
que aliás o próprio Governo tentara ao remeter no caso 
dos aluguéis, no final do ano passado, o projeto que veio 
se transformar na Lei n'~ 7.069, de 20 de dezembro de 
1982. 

Também alteramos a redaçào do § 39, do art. 53, da 
Lei ni' 6.649, de 16 de maio de 1979, para adequã~la ao 
disposto nesta Lei, em relação ao INPC. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1983. - Humberto 
Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.649, DE 16 DE MAIO DE I979 

Regula a locação predial urbana e dá outru provi
dências. 

O Presidente da R_epúbtica faço saber que o CongreSso 
Nãcional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 5.3._----A-atualização dos alugueres das locações 
residençi.ais, contratados antes de 7 de abril de 1967, será 
feita pÕr a_rbltramenio judicial ou por acordo entre as 
partes. Após, reajustar-se-ã na foima do art. 49 desta 
Lei. 
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§ 1"' A ação poderã ser proposta: 
a) para as locações contratadas at~ 30 de novembro 

de 1957; 
b) a partir de 19 de agosto de. 1979, para as locações 

contratadas entre i"' de dezembro de 1957 a 3Q de no
vembro de 1964; 

c) a partir de (9 de dezembro de 1979, para as lo
cações contratadas entre {9 de dezembro de 1964 e 6 de 
abril de l%7. 

§ 29 Na falta de acordo, o aluguel será arbitradO 
pelo juiz. 

§ 3'í' Os acréscimos de_ aluguel correspondentes aos 
meses decorridos durante a ação de revisão serão pagos 
pelo locatário, corrigidos na proporção da variação do 
valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Na- _ 
cional, em parcelas mensais fixadas pelo juiz, até o mãxi
mo de seis, a partir do mês seguinte ao que a sentença da 
_ação de revisão tran:sjtacemjulgado. 

§ 4~> FundandoRse .a ação de despejo nos casos pre-
vistos nos incisos III, IV 1 V, VII, VIII, eX do art. 52, se o 
locatário, no praZO de quinze dias, dec1arar nos autos 
que concorda com o pedido de desocupação do prédio, o 
juiz homologará o ac..or.Cl.o por sentença, na qual fixará o 
prazo de seis meses, catitados da citação, para desocuR 
pação, e imporá ao mesmo o' ônus do pagamento das 
custas, fixando os honorários do advogado em vinte por 
cento do valor da causa. Se, findo o prazo, o locatáriO 
houver desocupado o imóvel, ficará isento do pagamen.R 
to das custas e dos honorários. Em caso contrário, será 
expedido mandado de despejo. 

§ 5~> Contestada a ação·;· o juiz, se a julgar procedenR 
te, assinará ao rêu ·a prazo de cento e vinte dias para a 
desocupação do prédio, salvo se, entre a data da citação 
e a dj! sentença de primeira instância, houver decorrido 
mais de seis meses, ou, ainda, se a locação houv~r sido 
rescindida com fundamento nos incisos I, II, VI e IX do 
art. 52, caso em qUe o prazo para a desocupação não ex~ 
cederá de trinta dias. 

§ 6<? No caso do inciso V do art. 52, o retomante ê 
obrigado a dar ao locatáriO, em igualdade de condições 
com terceiros, a preferência para a locação do prédio que 
ocupa e do qual se queria mudar, a menos que a mu~ 
dança decorra de desapropriação ou de interdição do 
prédio por autoridade pública. 

LEI N• 6.423, DE 17 DE JUNHO DE 1977 

Estabelece base para correção monetária, e dá ou~ 
tras providências. 

Art. 19 A correção em virtude de disposição legal ou 
estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária 
de obrigação pecuniária somente poderá ter por base a 
variação nominal da Obrigação Reajustável do Tc;~9uro 
Nacional (ORTN). 

§ l '? O disposto neste artigo não se aplica. 
a) aos reajustamentos salariais de que trata a Lei O'? 

6.147, de 29 de novembro de 1974; 
b) ao reajustamento dos benefícios da Previdência So

cial a que se refere o§ I~> do art. l~> da Lei n<? 6.205, de 29 
de abril de 1975; e 

c) à"S correções contratualmente prefixadas nas ope
raç.ões de instituições financeiras. 

§ 2<? Respeitadas as exceções indicadas no parágrafo 
anterior, quaisquer outros íncl.iç~_s ou critérios de cor
reção monetária pre.v1s(os naS leis em vigor ficam substiR 
tuídos pela variação nominal da ORTN. 

§ 39 ConsiderarRs~á de nel).hum efeito a estipulação, 
na vigência desta Lei, de correçào monetária com base 
,....., í11dice diverso da variação nominal da ORTN. 

.... ( Ã~··c~;,;,;s'Zid; c;;;tri~r~-;;;ê·j;s·~;~, ·d; L~~;; 
làção Social, de Economia e de Finanças.) 

PllOJETO DE LEI DO SENAD9 N• 129, DE 1983 

Obriga os passageiros e tripulantes de embar
cações a usar colete salva-vidas, duraftte as travessias 
fluviais ou lacustres. 

O CongreSSo, Nacional decreta: 

Art. }9 Ficam os passageiros e tripulantes de embarR 
Caçõe5--obrigados a usar colete salva-vidas, durante as 
travessias fluviais ou lacuStres. --

t\,rt. 2~> Aos infritores desta lei serão aplicadas, mul
tas· rios valores a serem fixados pda autoridade compeR 
tente. 

Art: 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (Sessenta) dias contados de sua publicação. 

Art. 4<? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
- Art. 5<? RevogamRse as disposições em contrário. 

Justiflcaçio 

FreqUentemente deparamos, nos noticiários da imR 
prensa, com dolorosos relatos, dando conia de a~identes 
com embarcações, quase sempre marcados por grande 
ni:írilero de Vítimas fatais. Na baCia do Amazonas, então, 
esses desasti-es são màJSireqUentes, seja pela irresponsaR 
bHidade dos transportadores, seja pelo descaso dos próR 
prios passageiros, no que tange aos aspectos de seguR 
rança. Uma prática que, se obrigatória, reduziria certa
mente o número de vítimas fatais desses lamentáveis 
eventos seria a" do uso do denominado colete salvaRvidãs, 
durante as travessias fluviais ou lacustres. 

Com o ·presente projeto, pois, objetivamos colaborar 
no seiltido de salvar preciosas Vidas, dentre as quais, as 
de inocentes Crianças que se quér-ainda não têm discerniR 
menta para aquilatar sobre a importância do uso de insR 
trumentos de segurança. 

Sala das _Sessões, lO de junho de 1983. - Gastão 
Müller. 

(Às COJitissões de Constitufção e Justiça e de TransporR 
tes. Comunicação e Obras Públicas.) 

O SR. PRFSIO.ENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas 
lidos sei'ào publicados e renletidos às comissões .compeR 
tentes. 

Sobre a mesa, comunicação cuja leitura será feita pelo 
Sr. l~>RSecretárío. 

~ lida a seguinte 

Em 9 de jÜnho de 1983 
Senhor Presidente 
Tendo a·hanra-de comunicar a Vossa Ex.celênciã que 

me ausentarei dos trab.alhos dil. ·casa, de 13R6-83 a 30R6-
83, a fim de, no desenpenho de missão com que medis
ting"Uiu o Senado, participar do encontro do Parlamento 
Latino Americano com o Parlamento Europeu. 

Atenciosa~ saudações. - Am-.ral Peixoto. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- O expedienR 
te tido vai à publfciiÇãO ·-

~ COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
- Eunice Michiles- Aloysio Chaves- Gabril!l HerR 

mes- Hélio Gueiros- José Sarney- José Lin~- Di
narte Mariz- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Ju
tahy Magalhães- Lomanto Júnia"r __.João Calmon

-Amaral Peixoto- Nelson Carneiro -Amaral Furhi.n 
- Fernando Henrique Cardoso- Benedito Ferreira-
Henrique Santillo- Affonso Camargo-...: Jaison BarreR 
lo. 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr b'aUa) -·Está finda ã 
Hora do Expediente. 
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Passa-se-à 

ORDEM DO DIA 

Item _1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final ( oR 
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 512, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 38, de 
198.2,""qiie atitói"1za a Prefeitura Municipal de Ponta 
Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 23.000.000,00 
(vinte e três milhões de cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (PauR 
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-h!., declaraRa encerR 
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é da.da como 
definitivamente aprovada, nos t.ermos do art. 359 do Re-
gimento Interno. ·-

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 
Redaçio final do Projeto de Resolução n~> 38, de 

I.J!82. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Pori, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três 
milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, EsR 
tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2to da 
Resolução iJ.to 93, de 11 de outubro de t 976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito .no 
valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de c~.R 
zeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo d~ Apoio aO Desenvol
vimento Social- F AS, destinada à aquisição de equipaR 
meatos para coleta e tratamento de lixo, naquele MuR 
nicíPio~ obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2i> Esta ResOlução entra ·em, vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

Discussão, em turno úníco, da Redaçào Final (oR 
fcrccida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~' 513, de 1983), do Projeto de Resolução n948, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba 
a contratar operãção de empréstimo externo nova
lor -de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos 
alemães), destinado ao programa "Pequena Irri
gação a Nível de Propriedade". 

Em discussão a redação final, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto LuceR 

na. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Para discutir. Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Apenas para dizer que me encontrava ausente do ple
nãrío, no dia em que foi discutido e votado esse projeto 
de resolução que autoriza o Govemo. da Paraíba a.con
tratar operação de empréstimo externo no valor de lO 
milhões de marcos alemães, destinados ao programa 
"Pequena Irrigação a Nível de Propriedade". 

Sem dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trataRse de 
um programa dos mais importantes para o semi-ârido do 
meu Estado. Entretanto, se eu estivesse aqui, na ocasião,. 
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da v.otaçào, sem fazer obstrução. à_ matéria, para nãO 
criar dificuldades ao início de um- ii-ovo Governo, que no 
meu Estado já está cheio de problemas de ordem Qnan
ceira, ter-me-ia manifestado contrariamente a sua apro
vação. Porque na verdade eu venho insistindo em que o 
meu Estado já esgotou a sua capacidade de endivida
mento externo. E quem acaba de atestar isso, na As
sembléia do meu Estado, há poucos dias, é o próprio Se
cretãrio das Flt:z.anças Dr, Pedro Adelson, que, num_lon
go pronunciamento ali fez sentir que a Paraíba njo tinha 
condições, absolutamente, de contrair novos emprésti
mos. E a prova disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores está 
aqui, quando se lê que "é o Governo do Estado da Paraí
ba autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
operação de emprêstimo no valor de dez milhões de mar
cos". QUer dizer, já não tem condições o meu Estado de 
dar como garantia do empréstimo, os seus recursos pró
prios, do ICM e do Fundo de Participação. Então, é a 
própria União que já estã a braços com o problema di
ficílimo de seu endividamento externo quem irá oferecer 
essa garantia. 

Evidentemente, eu não poderia votar favoravelmente, 
porque eu estaria contribuindo para dificulta[j ainda 
mais, a situação financeira do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão a redação final. {Pausa.) -

Não havendo mais quem queira usar da palavra, de-
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redução final do Projeto de Resolução n"' 48, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos terynos 
do art. 42, inciso IV, da COnstituição,- e eu, 
-----· Presidente. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃON• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a coo# 
tratar operação de empréstimo externo no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), 
destinado ao Programa upequena Irrigação a Nível 
de Propriedade". 

O Senadõ Federal resotve.:--

Art. 1"' f:: o Governo do EStado da Paraíba autoriza
do a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou o equivalente em outra 
moeda, de principal, junto ao Kreditanstalt Fíir Wiede
raufbau - Instituto de Crédito para a Reconstrução 
(KFW), da República Fe~eral da Alemanha, sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Centrai 
do Brasil, a ser utilizado na implementação do Program·a 
"Pequena Irrigação a Nível de Propriedade", naqUele 
Estado. 

Art. 2"' A operação realizar-se~à nos termos _aprova
dos pelo Poder Executivo-Federal, inclusive o exame das 
condições creditlcias da operaçã~ ~ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em aJ.ticUiaçâo cOm o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do item II do art. 1"' do Decre
to n9 74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econõmico-fiila.ncei!-3. dO Governo Federal, C1 ainda, 
o disposto na Lei Estadual n9 4.101, de 15 de outubro de 
1979, autorizadora da operação. 

Art. 3'l' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3: 

Discussão, em turno úitico; -daRe-dação Final (o
ferecida pela Comissão -de~Redaçào em seu Parecer 
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n"' 514, de 1983), do Projeto_ de Resolução n"' 49, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe 
a. contratar operação de crédito no valor de CrS 
75.548,815,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e 
quarenta e oito mil, oitocentos e quinze cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro~a encerrada, sendo a 
redação finB.I dada como aprovada, de conformidade 
com o -art. n9 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à publicação. 
É a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào fin:~l do Projeto de Resolução n9 49, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso VI; da Constituição, e 
eu Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

-Aütól'iza o Governo do Estado de Sergipe a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 75.548.815,00 
(setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito 
mil, oitocentos cruzeiros). 

cr Seriado Federal resolve; 

Art. 1"' É o Governo do Estado de Sergipe, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Fe!ieral, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de Cri 75.548.815,00 (setenta e 
cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocen
tos e quinze cruzeiros), correspondentes a 49..486,34 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 
1.526,66 (um mH:" clulnhentos e vinte e seis cruzeiros e 
sessenta e seis centavos) vigente em fevereir9f82,junto à 
Caixa Econômica Federal. mediante .a utilização de re-
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinada à construção de uma subadutora para 
abastecimento de água no Município de Cumbe,_naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4: 

Discussão, em turno único, da Redação Finai (o~ 
ferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer 
n"' 515. de 1983), do Proj~to_cie_R~olução.n~-5-9.--d~ 
1983, que suspende a execução dos arts. 39, 4"' e 59, 
da Lei n9 270, de 2 de dezembro de 1917, do Municf~ 
pio de Orindiúva, no Estado de São Paulo. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 3.59 do Re
gimento Interno. 

A matêria vai à _publicação. 
1?. a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resoluçilo n"' 59; de 
1983. 

Faço saber que o_ Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu , Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução arts. 39, 4"' e 59 da Lei n"' 270, 
de 2 de dezembro de 1977, do Município de Orindlú
vã, no Estado de Sio Paulo. 

O Senado Fe~eral resolve: 

--~rtigo único. 1:. suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definítiva do Supremo Tribunal 
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Federal, proferida em Sessão Plenária de 18 de agosto de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n"' 97.337-I, 
do Estado de São Paulo, a execução dos arts. 3"', 4"' e 5"' 
da Lei n"' 270, de 2 de dezembro de 1977, do Município 
de Orindiúva, naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 5: 

Discussão, em turno ónico", da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n"' 516, de 1983), do Projeto de Resolução n9 60, de 
!983, que suspende a execução do art. 29 da Lei n"' 
1.060, de 26 de dezembro de 1978, do Município de 
Pompéia, no Estado de São Paulo. 

Em discussão a r-edação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova~ 
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matêria vai à promulgação. 
E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 60, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu , Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução do art. 2"' da Lei p9 1.060, de 
26 de dezembro de 1978, do Município de Pompéia, 
no Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suSpensa, por incoi_Istitucionalid~de, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 13 de maio 1982, ilos autos do Re~ 
curso Extraordinãrio 09 95.746-4, do Estado de São Pau~ 
10, a execução do art. 2"' da Lei n\" 1.060, de 26 de de-
zembro de 1978, do Município de Pompêia, naquele Es· 
tado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matérii Constante da Ordem do Dia. 
Con~do a palavra ao nohre.SenaGor-R-ober{o-Satur~ 

nino, como Líder de Partido. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncía o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) -Sr_ Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo tecer comentários a respeito do discurso pro
nunciado na última quarta~feira .Pelo Senador Roberto 
Campos, neste plenário. Não seria propriamente uma 
resposta a S. Ex•, de vez. que acho que essa resposta cabe
ria muito mais à Bancada do próprio PDS, tendo em vis
ta as críticas duras em muitos aspectos, formuladas por 
S~ Ex.' em relação à política, não só deste Governo como 
de outros governos passaçlos apoiados pela Bancada do 
PDS. 

Aliás, Sr. Presidente:. tive ontem a oportunidade de 
ouvir um discurso pronunciado pelo Presidente da PE~ 
TROBRÁS, o Sr. Shigeaki Ueki, na cerimô~ia de entre
ga dos prêmios .. Tendência", realizada ontem à noite. ~ 
um pronunciame"nto c_andente em defesa ela PE
TRO:BR.ÃS e em resposta às formulações e acusações 
feitas pelo Senador Roberto Campos aqui, na última 
quaifa~feira. 

Como disse, não pretendo propriamente apresentar 
uma resposta, uma contestação, a não ser em alguns 
pontos aonde hã uma manifesta e profunda discordância 
em relação R:OS pontos de vista apresentados por S. Ex• 
Pretento abordar esses pontos contraditórios em relação 
às nossas posições, e pretendo também tecer alguns co
mentários sobre pontos que S. Ex• não abordou, pontos 
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de grande importância para o grave momentO eín que viR 
vemos nesta Nação, e que deixaram de ser abordados, -
deixaram de ser comentados por S. Ex•, não obstante a 
extensão e a amplitude do pronunciamento que fez nesta 
Casa. 

Sr. Presidente, não o farei naturalmente na ausên~ia 
de S. Ex• Assim é que não o farei hoje. Espero que na 
próxima terça-feira, esteJa presente o Senador Roberto 
Campos, quando pretendo, então, usar da palavra para 
o fim que anunciei. 

Hoje, Sr. Presidente, quero dizer alguma coisa, ainda 
que breve, sobre o pacote de ontem. Depois de tanta an
gústia, depois de tanta expectativa nervosa, depois de 
toda a Nação ter a sua respiração suspensa à espera do 
que viria a ser decretado, sem que ninguém tivesse co
nhecimento preciso a respeito do que sairia, foi, final
mente, decretado, decidido o famoso pacote, mais um 
pacote que se adiciona a essa extenSa sêrie, qUe atê hoje 
só produziu" resultados negativos: -

Sr. Presidente, em relação àquela expectativa, em re
lação aos anúncios que foi'ãm feitos, o pacote saiu-peta 
metade. Eu diria até- que saiu por menoS da metad~. Não 
se tocou no preço do trigo, não se toCou no preçO do açú
car, não se anunciaram definitivamente-c-ortes rias d~spe
sas governamentais, na casa dos_trilhões, como se havia 
anunciado, e mais importante-ainda, não se decidiu a de
sindexação, isto é, a redução do INPC, do_lndic;_e Nac:io-. __ 
nal de Preços ao Consumidor, com b fim de arrochar 
ainda mais o salãrio dos ttabalhadores brasileiros. Me
nos mau que assim tenha sido, Sr. Presidente e Srs. Scma
dores, e é importante registrar isto. Menos mau que o 
pacote tenha saído pela metade, ou como disse, por me
nos da metade. Mau, ainda assim foi mau, porque 
cortaram-se os subsídios da agricultura, os juros para a 
atividade agrícola foram aumentados, mas, como eu dis
se, menos mau por que aquelas calamidades ainda não 
foram decididas e, ademais, tomaram-se algumas provi
dências que nós não podemos deixar de registrar com sa
tisfação, com uma límitada satisfação em razão da limi
tação das providências tomadas. 

Quero me referir à tributação sobre o Open market, 
assim como àquele acréscimo de 10% na tributação dos 
ganhos de capitaL Acho que é uma linha boa, entretanto 
tímida, extremamente tímida, muito aquém das necessi
dades que estão aí,- diante da Nação, a exigir atitudes 
mais firmes neste capítulo da tributação sobre a especu
lação e sobre os ganhos de capital, até mesmo os ganhos 
de capital legítimos, não especulativos. 

Mas, e principalmente, ainda, não quero-deixar de re~ 
gistrar também o que já foi registr-ado, alguma benevo
lência em relação ao N ardeste, tudo isso não deixou de 

· ter algum sentido positivo e, por isso, dizemos menos 
mau que tenha saído o pacote da maneira que saiu, prin
cipalmente porque adiaram-se algumas das calamidades 
anunciadas com muito estrépito, durante todos estes dias 
que antecederam a emissão do. pacote. 

Mas, Sr. Presidente, ainda que menos mau tenha sido 
assim, ainda assiin perdura a angústia nacional. Perdura, 
porque noticiãriO veic:_ulado pela imprensa dã conta de 
que a tese da desindexação dos salários ganha terreno, 
ganha terreno, assim como ainda não se dá como acerta
da a não retirada das subsídios sobre o trigo, sobre o 
açúcar e ainda não se dá_corn_p acertada, também, a deci
são de não CQrt~t._r profundamente despesas das empresas 
estatais_que desestabilizariám -aíildçi mais a economi.a__d_o 
Brasil, de vez que essas empresas são os pilares de todo 
esse sistema econômico sóbre o qual estã fn.ontado ·a 
Nação e o povo brasileiro. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, vamos 
aproveitar ·este fim de tarde ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Vamos. 

O Sr. Virgflio Távora- ... em que Ci Plenário, a nosso 
ver, está tão plãcido, tranqailo para justamente poder-_ 
'mos percutir alguns desses pontos que V. Ex~, no mo
mento, af aborda, sobre o seu prisma, sobre o seu ângulo 

e sobre a sua maneira de pensar. Inicialmente, logo para 
traiiqUilizar V. Ex•, sem sermos autoridade monetária, 
podemos deixar V. Ex~ tranqUilo completamente quanto 
ao- açúcaf~-- Sabe V. Ex• perfeitamente que o déficit da 
conta do açúcar é a somatória do subsidio necessário 
para tornar competitivo o açúcar no comércio interna
cional e na necessidade de equalização-d"e pl-eços, f8.ce à 
dilj.culdade que te~ o produtor nordestino comparada 
com aquelas facilidades que tem o sulino no setor. Mas, 
um e outro são a somatória dessas duas parcelas comple
tamente superadas, hoje em dia, em montante e espera
mos que, dentro de semanas, pela subida - isso não é 
mérito nosso, ê a lei da oferta e da procura- de cotação 
do merCado que, justamente, vai zerar esta conta ou dei
xar algo equivalente a cinco ou seis bilhões de cruzeiros, 
que dentro dessa grande dívida brasileira não é nada. 
Quanto ao que V. Ex• diz do. trigo, acreditamos nós que 
está sendo feito um estudo, também -não_ estamos fa
lando _em nome do Governo, mas estamos dando aqui 
aqueles tranqUilizantes que parece V, Ex• está_ a necessi
tar. Quanto à conta do trigo, se o subsídio for retirado, 
sab~ que depois da agricultura e do açúcar, era o maior, 
era o terceiro, esse ií se retiradO for, o será gradativa
mente, num prazo praticamente de um ano, não será ins
tantâneo. Fala V. Ex• na questão da desindexação. Pare
ce que a palavra ficou exorcisada, não ê Senador Satur
_nino? Quando se fala em desind~xação todo mundo julga 
que ê aquela referente apenas à relação INPC - Sa
lâi'iOs. Mas, sabe V. Ex• que a nossa economia ê comple
-tamente indexada. Pessoalmente, conversa já tiveniOS 
com V. Ex• que não ignora-que--nos bãtemos muitíssimo 
por um inflação corretiva- na teoria de Chacel, que ele 
expõe, aliãs, com muito mais brilhantismo do que riós, 
estã claro para isso que ele é têcnico no assUnto e nós não 
o somos, sem o que, nós nunca sairemos do Círculo vicio
so, não da pobreza, mas o círculo vicioso da inflação. 
Sobre este assunto até o Partido, que no plano nacional 
-não diremos são coligados- faz parelha com o Parti~ 
do de V. Ex' quanto à oposição ao Governo Federal_, nós 
lemos, numa das declarações, aqui desta longa nota, que 
V. Ex• pode não ter apreendido toda, mas em alguns tre
chos fala justamente na desaceleração da correção mone
tária, como se desacelera a correção inonetária, V. Ex• 
poderá nos dizer com todo o apoio, sem fazer uma desin~ 
dexação, repetimoS, não é essa caSuíStica a-qUal todo 
mundo atribui; desindexar quer dizer separar INPC de 
Salârío. Isso é um detalhe no conjunto. Era a primeira
intervenção ·que faria a V. Ex' Vamos procurar seguir 
atentamente_ o pronunciamento de. V. Ex' e trocarmos 
aquelas opiniÕes tão necessárias. O -aparte foi iotigo mas, 
a _sua paciência permitiu-me. 

O SR. -ROBERTO SATURNINO - Foi altamente 
compensador, porque efetivamente V. Ex• nos traz atgu~ 
mas notícias que nós, em termos colocados em definiti· 
vo, não tínhamos conhecimento. Essa decisão quanto ao 
açúcar é importante e a decisão quanto à exorcisação da 
desindexação-- sobre o INPC também ê importante. 
Nobre Senador, não duvido da palavra de V. Ex•, mas 
duvido da firmeza do Governo, porque já começo a sen
tir, porque tenho experiências, aliãs, todos nós temos ex
periências anterioreS de afirmações que, poütõs dias de
pOiS, ou poUcas semanas depois, foram desmentidas pe
los fatos e pelos atas do Governo. Assim, é que quando 
vejo a notícia de __ que os representantes das empresas do 
ConselhO Mõnetarío ... 

Q_Sr. Virgílio Távora - De todo o setor privado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - ... de todo o se· 
tor privado reclamavam da desindexação, quando ouvi 

-· t.im comentário irõnico do Ministro Delfim Netto que 
pensava que só a Senhora mãe dele era a favor juntamen
te com ele, da correção do INPC, do achatamento do 
INPC, ele estava enganado, porque havia outras pes
s~~as. Ora, se o __ Ministr~ Delfim ê favorável, e se os em
presãrios representados no Conselho Monetário são fa
vorãveis, eu já começo a duvidar da firmeza do Governo, 
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eu sei que existe uma divisão no seio mesmo do grupo de 
decisão-, e isto e aUspicioso. Temos que registrar, a bem 
da verdade, que é auspicioso que, pela primeira vez, se 
tenha manifestado alguma discordância em relação ao 
ponto de vista todo pOderoso do Ministro Delfim Netto, 
e qüe esse ponto de vista não tenha se imposto na sua to
talidade, alguma concessão foi feita aos chamados aspec
tos políticos. 

Muitõ imPortante que ásSim tenha acontecido, por 
isso disse: menos mal que o pacote tenha saído. 

O Sr. Virgílio Távora- Então, demos mais um moti
vo de satisfação a V. Ex• ApQ_s o discurso do eminente 

- Senador por MatO Grosso, discurso aliãs pessoal, como 
V. Ex• sabe, refletindo pensamentos próprios, alguns 
coincidentes com os da Maioria, outros até com ç~a di
vergêncía e, portanto, cabendo a ele fazer a defesa de tó
picos que depois forem contestados peta nobre Opo
-sição, como serão alguns pelo Governo, mas V. Ex• deve 
ter visto que logo após este pronunciamento a Liderança 
desta Casa como que se ausentou do plenário é porque 
estava, justamente, junto com a, da Câmara, numa !:eu
nião com as autoridadC$ monetãrias e podemos dizer a 
satisfação que vimos - outro ponto de sati_sfa_Ção para 
V. Ex•, contentamento, ... 

O SR. ROBERTO~ SATURNINO - 10 verdade. 

-ú si. Virgílio Távora - ... a discussão tnais ampla, 
mais ·cabal, de todos esses tópicos apresentados e pode
mos dizer a V. Ex~ que, justamente, muitas das medidas 
que" favoreceram o Nordeste fofãmjustamente,lançadas 
ao palco do debate neste momento. Vê então, V. Ex• que 
não- hã esse hermetismo- agora tão grande quanto ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO - ... havia ante· 
riormente. 

Estou aqui a concordar com V. Ex• e a reconhecer esse 
fatO auspicioso: pela primeira vei, proéedeu-se de uma 
forma algo diferente em relação aos procedimentos ante
riores. 

Entretanto, quero repetir, sinto que a angústia perdu
ra, põrque as versões começam a se repetir e a reapare
cer, no sentido de que, finalmente, os Cortes nas despesas 
do Gover.no serijo mesmo _!la casa de 2 a 3 trilhões e que 
a,desindexaçào dos salários acabará vencendo,_porque 
assim _o quer o Fundo Monetãrio Internacional. E teme
se que o FMI não libere a segunda parcela. Aí é que en

-tra em pânico a equipe decisora do Governo. O FMI 
Pode não se dar por satisfeito com esse pacote e exigir 
algo mais para liberar a segunda parcela. Jâ começo- a 
sentir, ta"mbé~, nos jornais ... 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, V. Ex• 
que gosta muito de informações, vai uma em confidên
cia: quando, digamos assim, do prefácio, da instalação 
na consciência do_ Go.verno, da necessidade dessas medi
das que V. Ex•s denominam de pacote - nós apenas 
cognominamos como Um conjunto coerent_e de medidas 
-aliás, algumas outras ainda virão na semana que vem, 
a V. EX• ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Olha, já V. Ex• ... 

O Sr. Virgílio Távora -Não, direi a V. Ex• quais se
rão ... 

o·sR. ROBERTO SATURNINO- Para novamente 
gerar intranqüilidade. 

O Sr. Virgílio Távora- ... sabemos, e não foi escondi
do. Nós tivemos ocasião _de nos balermos, também acho 
que crítica somente não constrói nada. E podemos dizer 
a V. Ex~ que dos pontos que foram centrados foi justa
mente que a dívida externa ê um problema premente, 
mas o da interna também se apresenta com característi
cas absolutamente alarmantes. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Muito bem! 
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O Sr. Virgílio Távora - Ele teria que ser enfrentado, 
mesmo que não existisse aquele primeiro o da dívida ex
terna. 

Nós aqui achamos, justamente, que embora os dois 
problemas normalmente se inter-relacionem, na realida
de mesmo que não existisse a dívida externa de um tos
tão, o problema da nossa dívida interna tem que ser en
frentado, exista FMI, não exista FMI, e existam débitos 
a saldar de imediato, não existam, na parte externa. Não 
sabemos se V. Ex• concorda conosco. De maneira que 
quando nós afirmamos que vamos fazer isso, aquilo, 
aquilo outro, porque o FMI é assim, assado, isso é uma 
licenciosidade de palavras que talvez ajuda ao raciocício, 
a discussão, mas V. Ex•, como economista estâ disafiado 
a dizer, pondo a mão no coração, que mesmo que não 
existisse dívida externa, mesmo que não existisse FMI, 
agora, com a atual situação de díVida externa, nós não 
tínhamos que tomar uma me-dida? Ah, tínhamos. 

O SR. ROBERTO SA"fU-RNJNO - E claro. 

O Sr. Virgílio Távora - Agora, depois de esperar 
aquelas sugestões concretas, dada a amizade que temos, 
permitimo-nos ... 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

Sr. Presidente, o assunto estã tão interessánte que pe
dimos uma pequena tolerância de V. Ex•- ... transmitir, 
tais quais, foram nossas, algumas das sugestões, desde 
que fique bem entendído-que não são contra a nO-ssa con-
vicções mais caras. - --

O SR. PRESIDENT.i{ (Ãiffiif Pinto)- O fato é ·que o 
nobre Senador Roberto Saturnino estã falando como 
Líder, e como Líder dispõe de 20 minutos e já ultrapas
sou a hora. Temos uina alentada relação de oradores 
para esta sessão. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Vou concluir 
muito brevemente, Sr. Presidente, dizendo que o aparte 
do Senador Virgílio Távora tem sua dose de valium 
como também a de. estricnina. ~spero que a de valium 
seja maior, porque ao anúncio de uin Ôovo pacote sem
pre se levanta nesta Nação a angústia, a perplexidade, a 
agitação e a paralisação de todas as decisões no campo 
econômico. A Nação continua perplexa, sabeildo que ai 
está a ameaça de o Fundo Monetãrio não liberar, e que o 
Governo ainda se sente fraco, porque não quer, ou não 
t_em_c_Qndiçõe:;~.ou.-não tem deseje, ou não-tem opiniãO, a 
respeito de uma convocação, enfim de uina base de sus
tentação mais ampla, de todos os setores da Nação para 
uma medida que realmente seria a medida de afirmação 
e a única capaz de r-esolver os dois problemas que o Se
nador Virgílio Távora aludiu, QUe são o problema da 
dívida externa e o problema da dívida interna. Ambos 
estão a exigir soluções drásticas, não ortodoxas, que vão 
ferir interesses, interesses muito-enraizados no Governo, 
interesses difundidos na base de sustentação política do 
Governo, raião pela qual nós reconhecemos que ao Go
verno é díficil a tomada de decisão, mas estamos aqui 
para apoiâ-lo nessa tomada de decisão, por qu~? Porque 
este é o único caminho capaz de dar uma solução ~erda
deira e de longo prazo para o problema que aflige o País 
e estrangula a nossa economia, hoje, e que causa esse de
sassossego, esta tensão social que se alastra de norte a sul 
de no_sso BrasiL 

Acreditamos e repito: o pacote foi menos ruim do que 
se anunciava, foi pela metade-ou pÕr ffienos da metade ... 

O Sr. Vírgilio TâvOra ....:. -Jâ é meio elogio. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- •.. o que foi bom, 
sob este aspecto, menos mau. O pa-cote, realmen.te, na 
sua decisão, teve aspectos. novos, com a participação, 
pelo menos, das líderanças do PDS a irifluir nos aspec
tos políticos. Porérn, se foi menos mau, também não teve 
nada de bom, na medida em que ele não enfrentou, de 
forma eficaz, os dois grandes_ problemas que estão a afli-
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gire a interromper o nosso processo de desenvolvimento 
econômico, social, político, cultural, etc., que são o 
problema da dívida externa e o problema da dívida inter
na. 

Esperamos, Sr. Presidente, que o pânico da negativa 
do FMI, e o próprio Governo americano estâ a declarar 
que o FMI não pode se desmoralizar, não pode adel
g~çar, Ftão pode amenizar as suaS exigências, porque isso 
retiraría, em grande parte, a confiança dos seus consti
tuinj:_e, que _s_ão os grandes banqueiros internacionais. 
Então, o FMI tem que ser rígido, tem que ser durão, 
r:n~;smo. E com isso pode ser que não saia a liberação da 
segunda parcela~ porq~e o pacote teria sidQ insufiCíente. -
Aí sim,- aí eu ~iria õão aPenas menos mau que o pacote 
_tenha sido redurido, mas aí eu diria: muito bom que as
sim tenha sido, ... 

O Sr. Virgnio Távora - Permite V. Ex.- um aparte? 

O SIC_ROBER)'O SATURNINO - .•• porque~ se a 
dimensão reduzida do pacote for a causa da negativa da 
liberação da segunda parcela do Fundo, aí estará aberto 
o caminho para a_grande solução v_erdadeira e defmitiva
do Brasil, que ê o rompimento com o Fundo Monetário, 
a declaração de moratória, para convocaçãO--dos ban· 
queiras ).t uma renegociação, um reescalonamento, e 
abe~ta a porta também para o estabelecimento- de um 
-cODsinsO político interno, capaz de enfrentar o problema 
da dívida interna, que vai bater aonde? No patrirnônío 
dos banqueiros brasileiros, do sistema bancârici, qU.eJoi 
o grande usufrutuário, o giande betieficiârio, dessa má
quina monstruosa de especulação que se montou, e que 
favoreceu exclusivamente a eles, em detrimento da má
quina produtiva, em detrimento da população do País. 
Acho que aí estaria aberta a porta. No fundo, estamos aí 
nessa expectativa, continuamos a viver a angústia. A 
dose de vali um do Senador Virgílio Távora não foi s:ufi
ciente, continuamos a viver a dúvida~3. viver a angústia ... 

O Sr. Virgilio Távora- Permite V. Ex~ o aparte, ou 
nã.o'? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Dou o aparte 
com muito prazer. Eu só estou querendo ... 

O Sr. Virgilio Távora- Então, V. Ex• irâ verificar que 
o ap~~~e~ agora não é valium e11e_ro e.stricnina, é um apar
te de gentileza. Simplesmente, pOr favor do Senador Lo· 

- manto Júnior e aquiescência do Presidente_ da Casa, nós 
estamos trocando de lugar na in:_scrição da:-rata~--c-u;:rei a 

- honra de ceder o lugar a V. Ex•_, porque o orador que se 
segue, se quiser continuar na sua peroração, porque af 
poderemos discutir mais devagar ... 

O SR~ ROBERTO -SATURNINO- Senador Virgílio 
Tâvora,... -

O Sr. Virgílio TávOra- Não é vâlium nem estricmina. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - •.. o essencial 
que eu tinha a dizer, eu jâ disse, .. 

_O Sr. V1rgfiio Távora- Então fica re8istrado que lhe 
demos a chance. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO- Eu d"'ejava res· 
Saltar que é importante que o Pacote tenha sido reduzi
do; eu desejava ressaltar que essa redução pode ser exa
tamente a causa, ou a razão da não liberação, por parte 
dO Fundo Monetário, da segunda parcela. E que es.ta ne
g~_tiva de_H?~r!J.çào_ pode ser a causa então daquela so
lUção verdadeira e definitiva qUe nóS-estamOs dr!sejando 
g_ue seja _tomada, com o apoio geral da Nação, com o 
apoio de todos os brasileiros, exce_to Jah:es dos nossos 
b-anqueiros, dos nossos patrícios banqueiros, porque es
ses têm um preço grande a pagar neste rearranjo da eco
nomia na"cional. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- nobre Sen<idor 
Roberto Saturnino apenas para uma correção do que 
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afirmou o nobre Senador Virgílio Távora, porque o Art. 
17 diz: 

"Os prazos previstos no art. anterior são impror
rogáveis, não sendo lícito ao Senador utilizar-se do 
tempo destinado a outro, em acrésciino de Que dis
ponha." 

O Sr. Virgílio Távora- Mas, Sr. Presidente, o nobre 
Senador jã tinha aberto mão da gentileza cearense. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu já tinha con· 
clyído o essencial, e o essencial era o que eu disse. Quero 
dizer que voltarei a este tema quantas vezes puder, por
que acho que este é o tema que nós,. temos que discutir 
aqui._ <:Jraças- ~ DeUs C!ssa _questão_ de sucessão presiden
cial já começou a ficar para·as últimas páginas de nossos 
jornais, para os cantos de página, Graças a Deus, e aflo
rou realme~te o grande debate, a grande questão, a par
tir do Pacote, a partir dess.e discurso do Senador Rober· 
to Campos, q~e teve a maior Cobertura de Imprensa da 
~i_stória política ~desse País, pois realmente nunca vi nada 
igual, e isso nos dá ensejo, pelo menos, aqui nas frestas 
desta cobertura fabulosa, para que a gente coloque tam
bém algumas contestações, alguns pontos de vista para 
contribuir ao_ esclarecimento geral de todas essas ques
tões. 

Voltarei aqui nã terça-feira para comentar expressa
mente o discurso do Senador Roberto Campos e, natu
ralmente, _ao tecer esses_ comentários, voltar ao tema que 
aqui nos preocupa e que acho que deve ter prioridade ab
soluta sobre todos os demais_. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia 
o seguinte discUrso.)- Sr. Presídi:nte, Srs. Senado!e~ 

No 19 domingo de junho, nas economias do cacau e do 
chocolate, comemora-se o Dia Internacional do Cacau. 
NesSe dia, em todo o mundo, p~()dutores,_ comercia11tes e 
industriais reúnem~se para reverenciar a maravilhosa ár~ 
vare do cacau, o Theobroma Cacao, o alimento dos_deu
ses dos Astecas. 

No Brasil, desde 1964, a CEPLAC vem, no sul da 
Bahia, comemorando a efeméride, quando ressalta a fi
gura do cacauicultor e premia aqueles que se revelara, os 
melhores no aumento da produtividade e da produção, e 
na assistência social aõs seus traba.ihadores rurais. 

Assim quero, deste Senado, enviar uma mensagem aos 
que contraem as economias do cacau e do chocolate, os 
homens do cacau, especialmente ao produtor do cacau 
brasileiro, que tem sido o exemplo nacional de dedicação 
e eficiênciã. Esta mensagem é -mais oportuna ainda neste 
ano e neste mQ.mento, porque logo mais, exatamente no 

·dia 28 de junho, o Conselho Consultivo dos Produtores 
de Cacau, criado pelo Governo federal, por minha su
gestão, quando eu era Governador da Bahia, completa 
20 anos de existência. Hoj_e, o Conselho congregando 90 
sindicatos rurais, unificou a palavra dos cacauicultores, 
auntes tão desumidos, e devolveu aos produtores a cons
ciência. na defesa dos seus direitos, tornando-se o seu ple
n-áriO. o foro dos legítímos irlteri::sses dos produtores, 
onde todos, inclusive os pequenos produtores, dispõem 
de uma tribuna livre. Aos que construíram e constroem o 
Conselho C:onsultivo dos Produtores de Cacau ofereCen
do conJO-exelnplo esses ~utêntlcos líderes da lavoura ca
caueira que dirigiram e ainda dirigem o CCPC, sem ne
nhuma renumeração senão aqllel~_de servir à sua classe, 
cit:lrei os seus nomes para que fiquem nos Anã is da His
tória do Senado como_servidores da causa pública: Adél· 
cio Benício dos Santos, A~auto Ribeiro Sacramento, 
C[Qdomir Xa\!ier de Oliveira, Marcelo Gedeon,lrio Ata
násio dos Santos, José Soares Pinheiro, Antonio Calum
bi, Benedito fereira Oliveira, Everton Souza de Al~eida 
e o-- seu atUal Presidente, Humberto Salomão Mafuz 
exemplos de serenidade e espírito público que têm sabid~ 
colocar os interesses da coletividade e das aspirações da 



235<1 ~ Sâbado 11 

região acima dos seus intereSses pessõaiS e iniédiatistãS. 
Rendo-lhes pois, como testemunha da sua história,-as 
minhas homenagens, pedindo que o Senado Federal 
também o faça, com o registro em seus Anaís. 

Sr. Presidente, quero, ao fazer este registro, exaltar 
sobretudo a figura dos que adentraram as matas, os que 
desbravaram as florestas no sul da Bahia, ... 

O Sr. Passos Pôrto- V. Ext me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O BR.. LO MANTO JúNiOR - ... e construíram ali 
uma grande riqueza, que é hoje o sustentáculo da _econo
mia baiana, e mais do que isso, é uma das maiores fontes 
de riqueza que produz dfvísas para o nosso País. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Pas~os Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto -Justamente neste instante em 
que V. Ex• saúda os pioneiros, os hofuens que adentra
ram as matas atlânticas do sul da Bahia e plantaram a la
voura cacaueira, quero solidarizar-me porque sabe mui
to bem V~ Ex• que foram os sergipaTIOs que, no -cameço 
do século, migraram para o sul da Bahia e realizaram, 
através da sua bravura, da sua luta, aquela saga que de
pois Jorge Amado, descendente desses migrantes, 
incorporou-as à literatu-ra brasileira através dos seus ro
mances. E ainda mais, foi nQ governo de V, Ex• que a 
CEPLAC se originou, se criou na Bahia, inStrUmento 
que completou a obra_ iniciada pelo então Iterventor Ju
racy Magalhães, quando criou, pela primeira vez no Bra
sil, um instituto, o lftstitilto d_o Cacau, dedicado à lavou
ra e industrialização do cacau. De modo que é u_ma cul
tura que contribui para as nossas divisas, para a econo
mia do Brasil que dã, ao Nordeste, uma posição de des
taque na pauta de exportação; é realmente, a base de sus
tentação da economia de e~portação da Bahia e merece, 
de todos nós, brasileiros, as grandes homenagens que V. 
Ex• está prestando nesta tarde. A nossa solidariedade, 
subretudo como representante do Estado daqueles bra
vos pioneiros que, um dia, saíram das terras queimadas 
de Sergipe e foram vencer aquela matas atlânticas , difí
ceis do sul da Bahia. Muito obrigado. 

O SR. LO MANTO JúNIOR- Agradeço e inco-rpo
ro ao meu despretensioso pronunciamento -o brilhante 
aparte de V. Ex• V. Ex• faz justiça e eu, como baiano, 
quero ressaltar a contribuição admirável que os sergipa
nos deram para o desenvolvimento de uma riqueza na
quela região que, hoje, é ainda o pedestal da economia 
do meu Estado; e na pauta de exportação do Brasil, oca
cau se constitui ponto de relevo~ 

Os sergipanos, sobretudo_no sul9o Estado, juntaram
se aos baianos para este grande trabalho e ali fincaram 
marcos indeléveis, i::fia"ndO Cidades, criando lavouras, le-
vando, enfim, o seu braço vigoroso, a sua vontade e a 
sua decisão. Trabalhadores notáveis que são neste País, 
ali eles deixaram marcas indeléveis. Eu tenho, pelo sergi
pano, a natural admiração, mas para mim ela se eleva 
muito mais: eu teqho uma grande admiração pelos noS
sos irmãos de Sergipe:. No meu Governo, eu tive o privi
légio ... 

O Sr. Passos Pôrto - V. Ex• me permite? (Assenti
mento do orador.}- E os descendentes dos sergipanos 
também têm por V. Ex• por que, lã naquela região, eles 
demominararn um dos centros propulsores do desenvol
vimento, de Cidade de Lo manto Júnior, em homenag_em 
a V. Ex• e _ao seu Ooverno fecundo, 

O SR. LO MANTO .JÚNIOR- Ê verdade que isso é 
uma das coisas que mais -m.ê eno~recem, airidã. Vivo, o 
povo ter se reunido e mudado o nome_ de .:uma cidade 
para o meu modesto n_ome. Isto é um dos motivos de (_)r
gulho e talvez seja a pàginã-qtiC mãif-enobrece a nlfnha 
dedicaçãõ, o meu amor à vida pública. Serâ, talvez, para 
sempre, também um motivo de orgulho para os meus fi
lhos. Esta d_enomioação foi feita quando eu jâ não era 
mais Governador, por uma decisãO do povo, ratifiCada 
pela Assembléia Legislativa da Bahia, e sancionada pelo 
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então Governador Lui:z Viana Filho._ V. Ex• citot:t este 
exemplO-que fala bem alto ao meu coração, queê motivo 
de profundo e eterno reconhecimento àqueles conterrâ
neos, entre os quais muitos descendentes dos sergipanos, 
que quiseram prestar esta homenagem a um homem que 
se dedicou com afinCO e coi'n-ainor" àquela região, levan
do a energia para- todOs os seus municípios, abrindO es
tradas, procurando levar escolas técnicas, como a Escola 
Média de Agricultura, da região cacaueira, que ê hoje 
um símbolo de eficiênCía, na preparação de um pugilo de 
técnicos, que vem dando apoio ao crescimento da pró
Pria lavoura cacaueira, e à própria diversificação de cul
tura naquela região. Mas, quando_ V. E.x•.me aparteava 
eu dizia: o meu apreço pelo sergipano, a minha admi
iâção pelo bravo povo vizl.nilo; que riOs tanto queremos 
e tanto admiramos, se materializou também no meu Go
verno. Na minha equipe, no elenco dos_me:us_auxiliares, 
eu tive dois eminerites sergipariós, dirigindo du,as Secre
tariãS e, naquela oportunidade, também, presidia o Tri
bumil-de Justiça, um outro admirável, talentoso e culto, 
um dos rrielhores jufzes que passaram_ pelo Tribunal de 
Justiça do nosso Estado, o Desembargador Renato Mes
quita. 

Portanto, agradeço o aparte de V. Ex' Era um discur
so despretenSioso e ele cr~u em função do aparte de V. 

-}h1 porque se estendeu e permitiU que eu prestasse, mais 
uma vez, a homenagem ao bravo e querido povo sergipa-
no. 

Sr. Presidente, são essas as palavras que eu tinha a 
pronunciar nesta tarde, homenageando os heróis do sul, 
os bravos construtores de economia cacaueira, o sempre 
homenageaóo_ por mim: o la vl-ador de cãcau. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alrnir Pinto) -COricedO apa
lavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Con_cedo_a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

(Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Conc~d_o a palavra ao nobre Senador Hélio Queiras. 

O SR. HtL!O GUE!ROS (PMDB - PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, havia eu me inscritO para falar, 
hoje, Sobfe-mais uma ameaça de tensão social n-o meu 
Estado, que é o Parâ. 

Talvez eujâ estivesSe me transformando numa boca de 
praga ou numa cassandra porque, em tempo oportuno 

--denunciei a ameaça que iria se concretizar no espisódio 
da CAPEMI e, dep-ois, também, flz a previsão sObre os 
acontecimentos tristes que iriam ocorrer na Transama
zônica, Com Õ problema entre os canavieiros, o- INCRA 
e a empresa que adquiriu a usina. Hoje, eu ia denunciar 
mais uma ameaÇa que,- dentro de pouco tempo, vai se 
concretizar no meu Estado. Trata-Se da situação da_ fa
mosa empresa Jari, muito famosa em __ todo o País porque 
foi ela lniplaiitada por um- dos homens mais ricos do 
mundo, até considerado, o mais rico do mundo, o Sr. 
Daniel Ludwig, que, insistíndo numa previsão de que 
nos anos de 1984, 1985, iria ocorrer uma fome-no mürfdo 
de celulose e de papel de imprensa, fez ali, no meu Esta
do, um investimento de modo a que o mundo irt~eiro fos
se receber esse fornecimento de celulose e de papel de im
prensa das plantações do Jari. 

Houve erro nos seus cálculos, porque ele desprezou a 
competência e a opinião dos técnicqs brasileiros que se 
cansaram de mostrar que, embora _parecida, a Ãfric~ -não 
é igual ao BrasiL 

O Sr. Alberto Silva - Nem à Amazônia. 

O SR. Ht:Uo GUEIROS - ... nem a Amazônia es
pecialmente, como bem frisa o Senador Alberto Silva, e, 
portanto, o transplante que ele quis fazer de uma ãrvore 
generosa na--África, que era a Gmelina, não deu o fruto 
esperado, o resultado esperado nas terraS da Amazônia. 
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Ludwig, que não nasceu para perder dinheiro, imedia
tamente fingiu uma espécie de amuo _ou desgosto com a 
orientação do Governo Fe(jeral. Imediatamente, passou 
para as costas largas do Governo Federal esse empreen
dimento economicamente fracassado, que era a Empresa 
Jari, com o seu projeto de celulose e de papel de impren
sa. 

ComO a Imprensa dava muita fama e muita importân
cia ao Sr. Daniel Ludwig e também a todos seus proje
tos, porque ele nunca havia perdido dinheiro, claro que 
houve interessados do sul do País para herdarem sua 
propriedade e seu projeto, lá no Município de Almeirim; 
por isso se fez um conglomerado de empresas brasileiras 
localizadas em São Paulo e em Minas Gerais, ao que pa
rece. Esse grupo de empresários brasileiros, pensando 
que estava adquirindo uma grande coisa1 um empreendi
mento fabuloso e excepcional, pensou que ia ganhar 
-tnt,J.ito __ dinheiro, mas· agora estão se convencendo que 
compraram gato por lebre. 

O que está acontecendo, Sr. Presidente e Srs. Senado
res é que aqueles milhares e milhares de funcionários que 
foram lOcalizadOs- nO MunicíPio- de Almeirim jâ co..c 
meçam a sentir os aperreias da falta sistemática de paga
mento dos seus salários, O fato é que, mais dias, menos. 
dias, vai acontecer em Almeirim o que já aconteceu em 
Tucurui, com a CAPEM I, e o que aconteceu no Pacau, 
em Altamira, c(fffi o problema da CONAN. 

Como por falta de um brado um rebanho se perde, eu 
havia perdido a palavra neste instante, para, com muita 
antecipação, fazer esta denúncia às autoridades federais, 
para que não permitam que o interior do Parâ se trans
forme nUm foco permanente de inquietação social. Isso 
deveria estar bem nos cuidados deste GoVerno, põrque o 
úriico, ou talvez, um dos poucos casos de uma misteriosa 
guerrilha que houve no Brasil. Essa guerrilha teria acon
tecido dentro do meu Estado, exatamente nesta faixa 
onde hoje está, mais ou menos, a Hidrelétrica de Tucu
ruí. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no meio do caminho, 
eu desisti do recado que ia dar hoje- embora jâ esteja 
dado -porque li num jornal de hoje, da minha terra, o 
Parâ, uma pequena manchete com a seguinte frase: "não 
é paCote,-é caixão para o pobre". 

Achei interessante essa manchetinha do jornal paraen
se, por sinal o jornal Associado, e fiquei com aquilo na 
cuca. Embora, talvez, seja audâcia da minha parte abor
dar neste PlenâriÕ, o- problema do "pacote econômico" 
que, no dizer do jornal em meu Estado, é um caixão, tal
vez seja audâcia da minha parte abordar esse assunto de
pois da manifestação de um mestre inconteStável, respei
tável, como é o Senador Roberto Saturnino, em que S. 
Ex•, com muita condescendência e elegância, ainda rec_o~ 
nhece algumas vantagens e alguns méritos nes-se chãma
do "pacote económico" recentemente editado. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, minha audâcia pode ser 
também fruto de eu não ser um técnico: por isto, não sou 
muito chegado a essas explicações em .. economês". Hã 
pouco, o eminente Senador Virgnio Távora frisou, em 
vários apartes, que eu acompanhava muito atento do 
meu gabinete, a fariia inusitada e muito aluai da palavra 
desindexação. 

Realmente, S._ Ex• tem toda razão. Eu seria capaz de 
dar um prêmio para quem descobrisse a existência dessa 
paiavra, desse termo, há menos de 5 anos, em qualquer 
jornal ou revista do Brasil. Essa palavra não-existia no 
vocabulário do "economês" brasileiro. Ela não tem 5 
anos, mas ganhou uma projeção inusitada, porque aqui 
no Brasil é assim. Os nossos economistas, economês e 
quejandos, de vez em quando, pegam uma palavra e ajo
gam n-o mercado; enquanto o Brasil inteiro se deleita em 
descobrir o real significado da palavra, os tempos vão 
passando. Deste modo eles jâ vão inventar uma outra 
palavra, tim outro termo, quando realmente forem des-_ 
mascarados com aquele tal termo, previamente desco
berto. 

Por sinal, Sua Excelência o eminente Presidente da 
República também adota a técnica do economês. Primei-
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ro, Sua Excelência inventou uma história de mão esten~ 
dida. Foi uma coisa sens<l.cional no Brasil {risos). Era 
jornal, era revista, era estação de râdio, era Plenário d~ 
Câmara, Congresso Nacional, para saber o que se devia 
entender por mã-o estendida. Enquanto o Brasil inteiro 
gastava toneladas de papel em descobrir o que era mão 
estendida, Sua Excelência ficava, lá- no seu dolce far nlen~ 
te em que vive, sem dar importância aos grandes proble
mas brasileiros, enquanto o Brasil inteiro se distraía em 
saber o que é mão estendída. Pais bem, passou a _moda, 
como a da minissaia, da -rn-ão estendida, i o G-o~efno ... 

O Si-. Virgílio Távora- Não! Quando muito, V. Ex• 
pode não aceitar mão estendida, Porque mão é estendi
da, parece que é pretéritõ perfeitO ou partÍcípio pãs-sadci -
do verbo estender. Mão estendida, mão que foi avançada 
na direção de V. Ex•, segundo qualquer dicionário, emi~ 
nente Senador. Desculpe-me. 

O SR. HJ!LIO GUEIROS - Eminente Senador 
Virgílio Távora, V. Ex~ entrã na mesma lógica, muito 
simples, do Senhor Presidente Figueiredo _V. Ex• fala em
particípio pas-sado de verbo. E o Pfesidente, quando fa
lou em mão estendida, disseram que ele era canhoto. 
Qual mão o Chefe da Nação iria estender'fA Csquerda ... 

O Sr. Virgílio Tâvora- A esquerda, a do coração (Ri
sos.) 

O SR. Ht:UO GUEIROS - Então, eminente Sena
dor Virgílio Távora, Sua -Excelência, disse: .. sou canho
to, mas estendo a mão direita." Como ~ambém ~uvida
ram que fosse estendida a mão direita, o Pres:identC Fi
gueiredo disse: "estendo as duas aô mesmo tempo. Qu~r 
dizer, é um tipo de graça ... 

O Sr. -Virgílio Távora-- 6timÕ. L;vava a da ação e a 
do coração. 

O SR. Ht:UO GUEIROS -- .. ; só pode ser graça. 
Seja g"i-aça ou não, a verdade: ê que o p_ovo brasileiro se 
distraiu e talvez até tenha se divertido em saber o que o 
Presidente da República qUeria dizer com a mão estendi
da. 

Passou, como eu disse, a moda da mão estendida e Sua 
Excelência inventou, então, a irêgua política. Foi outro 
Deus nos acuda ... 

O Sr. Virgílio Távora- Estou vendo qUé V~ Ei• está. 
IT!~I no vernácl.!_lg~ 

O SR. HtLIO GUEIROS- ••• Todo mundo puxou o 
dicionário. Trégual Dizia-Se: pira -h ave~ trégua é preci~o 
ter briga, ter luta, ter não sei o quê. O que é trégua? Tré
gua é sensação de hostilidade, é isso, é aqui!o. Enquanto 
ísso, Sua ExceJêncía novamente ficou fá no seu palácio, 
tranqüilo, deixando o Brasil entregue à sua própria sor
te, enquanto toneladas de papel, câmeras de televisão ... 

O Sr. Marcelo Miranda - Passeando a cavalo. 

O SR. Hf:UO GVEIROS- Sua Excelência não dei
xa de fazer sua equitação- ... enquanto o Brasil inteiro 
fica a discutir que diabo era isso de trégua política. 

Os tempos se passaram, eminente Presidente e eminen
tes Senadores, e até hoje nem o Brasil sabe o que é trégua 
política, nem o Presídente FigUeiredo tamh!m Sabe, ... 

O Sr. Virgílio Távora- Não-! Qtiein não sabe-é V. Ex• 

O SR. Hf:LIO CUEIROS- ..• embora o nobre Sena· 
dor Virgflio Tâvorajâ queira citar um dicionário 8í, para . 
dizer o que é trégua política. Acontece é que as palavras 
de Sua Excelência o Presidente Figueiredo_têm um signi
ficado diferente do que nós, mortais, sabemos. 

O Sr. Virgílio Távora - Temos uma exegeta da 
língua, agoca. 

O SR. H.tUO CUEIROS - Ora. na hora em que 
Sua Excelência, comovidamente, falava em mão estendi-

da, em trégua política, eu, no meu Estado, sofria o diabo 
na minha ca.rnpanha eleitortll. Para não citar muito, bas
ta yerificar Ó problema há pouco discutido aqui nesta 
Casa, dos célebres Prefeitos pro tempore. 

Outra. palavra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra 
palavra encantada: pro tempofe._ O que é pro tempore, 
meu Deus do Céu? Então, pro tempore, é o GovernO fa
zer IntervenÇãO fede"rai r:ium municlpio, sem dizer que fCi 
uma: intervenção federal. Está af o Esta.<!o do Acre, prati
camente sUbmetido a uma intervenção federal. Mas, ca1-
f!1a lá! Este é um Governo de dicionário específico, parti
cularLt:speciàl. Não senhor! Não tem nada, nada de: in
tervenção federal! O que há é Um?_ nomeação dt: um Pre
feitO pro tempOre. Falou latim- ainda um dia desses um 
nobre orad:or aqui disse: falou latim, todo mundo seca
la. Aliás, o Senador Roberto Campos foi mais variega
do, falou latim, falou francês, falou vãrias línguas, o que 
deve ter deixado ainda a coisa mais encantadora e mais 
sc;dutora para muita gente nova: 

O Sr. Gabriel HermeS- V. Ex' Usou agora um t~rm~ 
bonito: variegado, de que muito gostavam os nossos an
tiquados e, realmente, bonito, Mas, eu queria que V. Ex• 
me concedesse um aparte. 

O SR. Hf:LIO GUEIROS- V. Ex• jâ toinou o meu_ 
aparte. Aliás, para satisração minha. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite que eu contfnue? 

O SR. Ht:UO GUEIROS - Pois não, com muita 
-honra! 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, vale a pena a 
gente se distrair num fim de s_emana nesta Casa, e posso 
garantir a V .. Ex• que eu até considero agradável, num 
fim de semana. Agora, queria apenas lembrar o seguinte 
com relação ao Presidente da República: ele inventou, 
por exemplo, fazer com que este Pai~ esteja às portas de 
·ser realmente ... 

O SR. Hl':LIO GUEIROS - Da falência? 

O Sr. Gabriel Hermes - ..• uma democracia. A fazer 
c~~~ que este Pais chegue às portas de uma democracia. 
V. Ex~ se queixo~ e, re~ent~, _eu conside:ro que h!!via 

_uma série de iii justiÇas, neste Pais~ e õluiios injustiçados. 
E até, confessO, -que; neSte ineio, coloco o meu nobre <:;o-· 
lega~ -Agora-veja-v.- Exi-·que- se- nâCffõSse-c>-PfeSíãCilfe
João Figueiredo ter· coragem de estender as mãos, com a 
sua coragem de enfrentar, inclusive, a descrença da Opo
sição, muitas vezes, até mesmo dos homens do PDS, ilão 
terfamos tido, por exemplo a anistia que deu oportunida~ 
de a que os brasileiros votasse, e V. Ex• tivesse hoje Go~ 
vernadores, o .que é uma beleza para o nosso País, lutan
do, sofrendo., sentindo as dificuldades do Governo e 
toda essa ganla de conquistas que tivemos. Agora, o Pre
sidente enfrenta, vários problemas, como enfrentam to~ 
dos os países da Améri~a do Sul, com mais dif'lculdades 
do que nós; como <:nfrenta a França com a sua grande 
posição de sétimo pais, dos sete grandes, dificuldades 
que fazem o sofrimento do mi.mdo, -inclusive o nosso. 
Mas, vejam que o Presidente estâ procurando, pedindo 
até à Oposição que traga sugestões, idéias. Quando o Se
nador Roberto Campos, ontem, assomou à tribuna e foi 
ouvJdo-com o maior respeito por esta Casa ele trouxe 
uma série de sugestões para serem comentadas. V. Ex~ 
falou em Jari. Estou de acordo com V. Ex• mas não con
cordo com o final. Sobre a Jari, ninguém mais do que a 
Oposição, ninguém maiS dÕ que V. Ex• pediu para que o 
Governo interferisse, porque aquilo era um avanço es
trangeiro, era alguma coisa que apavorava a Oposição. 
O Governo achou uma forma de comprar por intermé
dio, digam-OS, da indústria privada - e, Srs. Senadores, 
vejam as dificuldades que nós, da inddstria privada, esta
mos passando, além do Governo gue está enfrentando 
co"m O ptõjeto_Jari, do Sr, Ludwig. Veja V. Ex• como é 
fácil criticar, e cámo é dificil dirigir. Falou, V. Ex• tam-
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bém, em m_ão estendida e em desindexa_ção da economia. 
É uma patavra que parece nova, mas não ê. _O que nós 
queremos todos, realmente, é que se estude uma fórrnu
la, cor_no a que.o pacote que está trazendo, mas que não 
atinja, por exemplo, os salários dos trabalhadores, que 
não cause dificuldades, é isto, é separar as duas coisas. 
Tragam V. Ex~s idéias que nós aceitamos, o Presidente 
está pedindo. Eu creio, e digo sinceramente, que o Presi
dente Figueiredo é um homem bem intencionado, um 
homem que procura se assessorar, um homem que está 
pedindo colaborações. Vejam V. Ex•s: o Presidente che
ga no Rio de Janei_ro e dá o seu apoio quando, por exem
plo, o Governador do Estado do Rio de Janeiro está pe
dindo, solicitando1 o que apavora a todos, inclusive a V. 
Ex•s, agora, tentando um acordo com o PDS. Eu paro 
por aqui, nobre Senador. 

O SR. Hl':LIO CUEIROS - Muito obrigado pelo 
apai-te de V. Ex'", que dá uma marcha à rê no meu discur
so, porque V. Ex• também deu marcha à ré quando falou 
do Projeto _Jari, que eu já havià deixado lã no último 
ponto de ónibus. Eu não estou discutindo nada se o Go~ 
vernador errou ou não acertou no Jari, estou apenas de
nunciando, eminente Senador, e vou dizer outra vez de 
raSpão, apenas uina-Sifuação q-ue cOineça a ficar tensa: no 
Jari, porque os emp~egados e os funcionários de lá estão 
coni."eçando a deixar de receber os seus salários. Então, 
antes que essa situação se transforme numa outra CA
PEM!, numa outra CONAN, o Governo tome as suas 
providências, e deixe de se tornar um agente de pertur
bação da ordem pública no meu Estado. 

Além do gosto pela semântica, pelo vocabulário, o 
GOverno Federal, pelo menos no meu Estado, tem a ma
nia de criar caso. Ao invés de resolver o caso do Pará, ele 
fica a criar problemas de toda a espécie. Eu estimada cjue 
ele procedesse, já que V. Ex• citou aqui com relação ao 
Governo Leonel Brizola, dessa maneira elegante; parece 
até que o Governo só tem medo do Brizola, continua 
tendo medo do Brizola e quer acalmar1 amansar, domes~ 
tícar o Sr. Leonel Brizola. É unl aperto de mão, é um sor
riso, é uma brincadeira sobre o Flamengo, ê uma brinca
deira sobre o Grêmio, é uma brincadeira internacional 
para desanuviar, porque o Brizola ê um perigo. Agora, 
como o Pará não é assim tão importante, tão populoso, 
tão nevrálgico c~mo' o ~io de Janeiro, para lâ, se assume 
uma postura de indiferença, de dureza, de radicalismo 
que nós não merecemos, nem admitimos. 

O Sr. Gabfief fiermes- Nobre Senador, permita por 
obs~quio, rapidamente, um outro aparte? 

O SR. Htlio CLTEIROS- Deixe que eu termine de 
responder ao aparte de V. Ex•, verifica-se, Senador 
Gabriel Hermes, ... 

O Sr. Gabriell:lermcs- Só para_não perder o caso do 
Governador, e voltaríamos ao J ari. Com relação ao Go
vernador ... 

_O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Eu já passei do -iari há 
muito tempo, jâ peguei um ávião e estou aqui em 
Brasília. O Jari fica no Almeirim, no baixo Amazonas
Virgem Maria, 3 mll quilômetros de distância! 

O Sr. Gabriel Hermes - Mas ouça, nobre Senador, 
com relação ao Governador Leonel Brízola V. Ex• está 
novamente sendo injusto. Antes de chegar ao Governa
dor Brizo!a, o Presidente foi ao Governador José Richa, 
do Paraná, e ofereceu a sua colaboração. Foi, também, 
ao Governador Fr~nco Montoro; esteve, também, com o 
Governador de Minas Gerais. Veja V. Ex• o procedi
mento do_ Presidente Fi~ueiredo, O Governador foi à
queles Estados e portanto não é de mais que ele tenha 
chegado agora ao Rio de Janeiro. Quer dizer, o Presiden
te não está fazendo nenhuma restrição a nenhum dos 
Governadores; ele está fazendo_ realmente aquilo que es
tamos querendo que se faça quando caminhamos para 
fazer deste País uma democracia. E, rapidamente, para 
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não roubar o precioso tempo de V. Ex•- e aliãs pulei 
para que V. Ex•- ... 

O SR. H~LIO GUEIEOS- V. Ex• é um atleta. 

O Sr. Gabriel Hermes- Eu estava inscrito antes de V. 
Ex• mas preferi ouvi-lo. Co.rn relação ao J_a,ri, quero di
zer, que, também, o Presidente se antecipou. Não vamos 
cometer injustiças, nobre Senador. O Ml!J.istro V enturi
ni, juntamente com outros Ministros está indo pãrá o 
Jari a fim de que não aconteça no nosso Estado- o que 
nós dois não desejamos nem nenhum dos brasHeir_os- o 
que tem acontecido noutros lugares. E o Presidente fez 
mais: mandou os seus Ministros ao sul do Pa,rá -e V. 
Ex• sabe as razões porque mandou - para criar con
dições para que aquilo não se transformasse também 

'num outro incômodo dentro de nosso_ Estado. Pelo amor 
de Deus, nobre Senador, o Presidente, neste ponto, com 
os seus Ministros, está atento aos problemas de nosso 
Estado. 

O SR. Hf:LIO GUEI_R_OS_-::-_Muito grato a V L Ex•, 
mas quero dizer, apenas relembrando V. Ex•, que o Go
verno Federal foi ao -sul do Parã,_ em Coilceição_do Ara
guaia, depois das manifestações de posseiros e colonos 
enquadrados, inclusive com padres, na Lei de Segurança 
Nacional. Naquela época, formou-se no Brasil inteiro, 
uma onda terrível de que os padres estavam criando 
problemas e intranqUilidades no sul do Pará e que deve
riam ser deportados; e só não foram porque; para sorte 
deles e da Igreja, quem estava no Gov~rno era o Vice
Presidente Aureliano Chaves, que mais sensato,- menos 
precipitado do que o Presidente_ pigueii'edo, disse que 
não e que, se havia alguma acusação contra eles, que eles 
fossem processados naturalmente, Mas, seja lã como for, 
.eminente Senador Gabriel Hermes, verifique V. Ex• qrie 
o Governo Federal só se lembrou do sul do Pará, depois 
que aconteceu alguma coisa de grave, Sá depois __ do leite 
derramado é que o Governo Federal se lembra do nosso 
pequeno-grande Estado do Pará. 

O Sr. Gabriel Hermes -Simplesmente, discordo de 
V. Ex• 

O SR. Hf:LIO GUEIROS - Ê por isso que falei, de 
raspão, na Jari, porque, como disse a V. Ex•, a Jari eu já 
deixei a 3 mil quilômetros para trás e estou aqui no 
problema do "pacotão" que, numa manchete do jornal 
do cunhado de V. Ex~, se diz que não é um "pacote" é 
um caixão para o pobre. E foi essa expressãO qi.te me-fez 
vir à tribuna, mudando de assunto para tocar nesse "pa
cotão". E também, Sr. Presidente, o que me preocupou, 
com relação ao "pacotão", foi que, depois de 4 ou 5 ho
ras de reuniões do Conselho Mon_etârio ]Sacional, um 
membro, um dos mais ilustres, o Profess_or Bulhões, por 
sinal o guru predileto do Senador Roberto _Campos, por
que, modestamente, na exposição de três horas que S. 
Ex' fez aqui, nesta Casa, S. Ex' deu a entender que, no 
Brasil, tudo que estava sendo feito de acertado, "fui eu e 
Dr. Bulhões", S. Ex• disse isso vãrias vetes- «eu e o 
Dr. Bulhões; eu e o Dr. Bulhões". Quer dizer, se o Sena~ 
dor Roberto Campos está sendo citado, hoje, com riluHà 
autoridade, com muita fama, com muita -importância 
para ·a Brasil, temos, também, que levar em conside
raç.ão, a opinião do seu guru, que ê o nobre Professor 
Bulhões. E S. Ex•, ontem, quando to_do mundo muito 
animado, agora sim, agora o_ Brasil estava no caminho 
certo, o "pacote" é que é esse mesmo, etc.~ o ProfeSsOr 
Bulhões, meio abatido, disse somente assim- e a televí
são está aí para não me deixar mentir- ·~com esse paco
te, a inflação vai a 200%," 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por isso é que 
eu disse que sou-audacioso em querer discordar de um 
mestre, como o Senador _Roberto Saturnino, que. deu 
méritos e vantagens para algumas providênCias do "pa
cotão". 

O problema que atinge o povo brasileiro é a iilflação e 
,o desemprego, um competindo com o outro e, se esse 
''pacotão" de ontem em vez de acabar ou diminuir a in-
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flação, vai fazê-la disparar para 200%, não hâ mérito, 
não hâ vantagem, não hã virtude nenhuma nesse "paco
tão" e ele nunca deveria ter existido. 

Outro detalhe para mostrar a democracia brasileira 
que nós estamos vivendo é que, tecnicamente, o "paco
tào" foi aprovado ontem_. Saiu em todos os jornaiS que o 
Conselho Monetário Nacional reuniu e decidiu isso. 
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o nobre 
Senador Virgílio Távora disSe que foi obrigado a deixar 
pefo meio do caminho a conferência do Senador Rober
to Campos ... 

_O Sr. Virgílio Távora - Perdão, assisti até o fim, saf 
logo depois. 

O SR. HltLIO GUEIROS- Foi obrigado a não_as
sistir, ãté o final, a sessão em que falou o Senador Rober
to campos, porque foi discutir o "pa:cotão"~ .. 

O Sr. Virgi'lio Távora- Mas, eminente Senador, V. 
Ex•s não reclamam tanto que a classe polftica não terit 
nenhum acesso às deliberações governamentais? 

O SR. H~UO GU!':i!!OS - ... -S. Ex<s o_Semic!or _ 
-Aloysio Chaves e p Deputado Nelson Marchezan ... 

O Sr. Virgílio Távora- E os Vice-Líderes da Câmara 
e do Senado. 

O SR. H~LIO GUElROS- ... que, agora, tem, como 
seu par predileto, a ilustre Deputada Ivete Vargas; -onde 
u_m vai_. ela vai atrâs ... 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• estâ com ciúmes, assim 
como o seu Partido. 

O SR. H~LIO GUEIROS- Então, ilustres Senado
res, o que se verificou é que o Conselho Monetârio Na_
cíonal é o quê? Resolve o que, Sr. Presidente? Se o nobre 

-Senador Virgílio Távora disse que no dia anterior já ha
via decidido Judo, inclusive .. _ 

O Sr. Virgflio Távora- Nunca afirmamos isso. Fo~ 
-riios discum;-ãpontar nossas idéias junto às autoridades 
monetárias, como V. Ex• sempre achou que devesse ser, 
o político influindo no técnico. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Inclusive, acrescentando 
detalhe, que graças ao seu convencimento e a sua argu
mentação, o Nordeste ... 

O Sr. Virgílio Távora- Não, perdão, não somos nar
cisistas para diz_er que foi graças _só a ~ós. 

O SR. HtLIO GUEIROS - ... teve uma ligeira co
lher de chá no pacotão. Por sinal, o ilustre Senador 
Gabriel Hermes também me comunicou que, graças à in
terferêncía de S. Ex', junto ao Ministro Delfim Netto, 
também meteu, na garupa do Nordeste, a Amazônia. A 
Amazónia também vai receber .. 

O Sr. Virgílio Távora- E dou atestado de que isso é 
vefdade. -

O SR. HtLIO CUEIROS ~O seu bo~b~-~zinho 
nessa questão do pacote. 

O Sr. Virgílio Távora- E dou ates.tado de_que a parte 
relativa ao nobre representante pelo Pará ê verdade. Eu 
estava Iá presente. 

O SR. H~LIO GUEIROS_- Acredito piamente em 
V. Ex's Mas, acredito muito mais na malfcia do Ministro 
Delfim Netto. 

O Sr. Virgflio Távora -Nós nunca afirmamos ... 

Q- SR. HltLIO GUEIROS - Eu não vou acreditar, 
eminentes Senadores, eminente Presidente, Que um paco
te econômico desse tamanho, dessa suposta importância, 
vá_ ser modificado na véspera, porque um Senador pediu 
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- "olha, bota isso aqui, tira isso daqui". Seria até uma 
leviandade admitir que as autoridades financeiras e eco
-nômicas do País fossem modificar ... : 

O Sr. Virgilio Távora- Foi um admínículo. Olhem 
aí: já adicionaram um outro termo: adminfculo - que 
foram justamente as medidas restritivas ... 

O SR. Hl:LJO CUEIROS - .. ~um projeto da maior 
importância, para aceitar uma pressão momentânea, 
eventual, de um ilustre Senador, de um ilustre Deputa~ 
do ... 

O Sr. Virgílio Távora - Primeiro, não foi ilustre De
putado, nem ilustre Senador; fora111 representantes de 
uma região. 

O SR. HtLIO CUEIROS- O que hã, o que deve ter 
- havido é que o Ministro Delfim Netto também é muito 

vivo. S. Ex~ já deixou um_a margem. Então S. Ex•, já dei
xou aquilo para satisfazer à parte política mais impor
tante do PDS que, realmente, é o Nordeste. 

O Sr. Gabriel Hermes - V. Ex• me permite? 

O -SR. HtLI-0 CUEIROS - S. Ex• já estava muito 
preparado para tirar o Nordeste, até porque seria muita 
insensibilidade de S. Ex~. se não se condoesse com a si
tuação desgraçada do Nordeste de hoje, com 5 anos de 
seca, e_ todos nós aqui somos testemunhas: todos os dias, 
ao cair da tarde, hâ essa lamentação permanente dos 
eminentes representantes nordestinos sobre a atual si
tuaç-ão do Nordeste. Eu não posso acrediúi.r qUe Um Mi
nistro do Planejamento não tome conhecimento dessa si
tuação. Então, para mim, embora acredite piamente no 
depoimento dos ilustres Senadores, acredito que para 
isto já estava preparado para dar uma discriminação 
pouco especial para o Nordeste e, também, para o Nor-
te. 

Mas, embora saiba do prestígio e do valor de V. Ex•._ 
acredito que não foi só a intervenção eventual e improvi
sada de véspera de V. Ex• que fez com que o projeto fos
se· modificado. Até porque seria uma leviandade ... 

O Sr. Virgt1io Távora - Mas, eminente Senador, nós 
nunca afirmamos isso aqui, porque não somos narcisis
tas. 

O Sr. Gabriel Hermes - V. Ex• me permite? 

O SR. HtLiõ GüEIROS -Atê seria uma leviand-a
de das autoridades federais. 

O Sr. Virgílio Távora - Nós nem afirmamos isso 
aqui. 

O Sr. Gabriel Hennes -:--- Nobre Senador, não quero 
tomar o tempo de V. Ex•, mas creio que é uma coisa que 
deve fiC.il.r registrada: nós da liderança do Governo, da 
Câmara e do Senado, realmente fomos convidados e 
comparecemos para tomar conhecimento do qüe estava 
sendo eitudado, numa deferência a esta Casa, eu acho 
que foí numa deferência a esta Casa. E lá, pudemos dis-_ 
cutir, durante três horas, todo o trabalho que está aí, 
concordar oU discordar.- Se fo~se aqui, seria_ uma_ vo
tação, prevaleceria o que era nosso. Lã, não houve vo
tação, mas houve momentos em que nós concordamos e 
momentos em que nós discordamos. Acho que foi um
gesto de respeito ao Legislativo, pelo Executivo, e creio 
que CumprimOs o-iiosso dever comparecendo lã para de
fender. Foi isso o que aconteceu, e o que quero que cons
te do discurso de V. Ex• Acho que foi um gesto de respei
to pai-a Conosco, e lá defendemos não apenas os interes
ses do Nordeste e do Norte, nós defendemos aquilo que 
foi possível. Afgumas coisas foram aceitas, outras não, o 
Executivo tem a sua posição e nós temos a nossa. 

O SR. HltLIO CUEIROS - Eminente Senador, se 
houvesse alguma intenção real do Governo de respeitar e 
prestigiar o Poder Legislativo, ele não abusaria de 
decreto-lei, nem nos surpreenderia da noite para o dia 
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com mudanças radicais na legislação brasileira. Hoje em 
dia, o empresário, o empregado, o assalariado dorme fa
zendo um certo plano no seu orçamento, que vai ganhar 
isso, que vai gastar aquilo, que vai sobrar talvez isso, ou 
ele vai precisar de um reforço disso ou daquilo. No dia 
seguinte, com a maior tranqUilidade, ele abre o jornal, e 
o Governo capou m<iis oito, dez por cento do seu salário. 
Ainda hoje foi isso. 

Agora, o Governo perisa qrie todo riluiidO é bo&õ- e-diz 
assim, como hoje vi ã-iioticia Do Jorn.ál; Urp. dOS~grándes 
beneficiados da coisa são os assalariados que 8.lnham até 
100, 110 mil cruzeiros, porque, em vez de pagar imposto 
de lll, vai pagar de 140. -

Ora bolas! Com- uma inflação de 100%-; meu PafdO-ce
u, para haver simplesmente acomodação dos valores do 
ano passado para os deste ano, a isenção deveria atíngir, 
pelo menos o dobro, 220 e tanto~ e se for pelas contas do 
BNH é 130%, seria '2i0milcruzeiros,-o BNH sabe caicu~ 
lar 130% e estã cobrando isso, agora, quando Chega para 
diminuir a cobrança antecipada do Imposto de Renda a 
coisa só vai- diz a: notíCia--do jornal, V. Ex•s podem ler 
- deixar de pagar menos 2, 3 ou 4 mil cruzeiros. 

Isso é ridículo, Sr. Presidente e Srs. Senadores! 

O Sr.João Lobo- Permite V. Ex• um aparte, eminen~ 
te Senador? 

O SR. HliLIO GUEIROS- O mal é que o Governo 
se acostumou a achar que o brasileiro é tolo. 

No mesmo dia em que o Governo fez o pacote, fez 
uma anestesia, anestesiou a classe política com U_m p-ro~ 
nunciame"nto do Senador Roberto Campos, primeiro se 
fez uma mlse-en-scêne, uma preparação psicológica jor
nalistica de tOda a espêcie, iobre o discurso de S. Ex•, os 
jornais passaram l, 2, 3 meses, dando aquilo que se cha
ma em cinema, trailer, uma frase que S. Ex• ia dizer, no 
dia seguinte outro trailer, outra frase do Senador Rober
to Campos, jã anteciPando- um grande furo. 

O Sr. Virgílio Távora- Pelo que está se-vendo V. Ex• 
não gostou da estréia do Ministro Roberto Campos. 

O SR. HELIO GUEIROS - Eritão, o Governo anes~ 
tesiou a classe política no Oia do "pacotão" com o Sena
dor Roberto Campos ali. 

O Sr. VirBflio Távora- V. Ex• ficou anestesiad(!? Nós 
não ficamos, não! 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Realmente, trata-se de 
uma inteligência privilegíada; de Um homem de _fina iro-:_ 
nia, a ironia ê -maior do que aS Suas ldélas, a S. Ex• u~ou 
isso com muita classe, juStiÇa se faça, conseguiu isso· com 
muita classe, mostrando como se dosa, uma hora S. Ex• 
parecia bem sensível com o sofrimento da população, na 
outra hora fazia uma biincadeira e pilhéria, o auditório 
ria, o ambiente se desanuviava e S. Ex• continuava na 
sua pregação de pessoa insefisível para com os proble
mas sociais do Brasil. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• apenas uma 
pequena lembrança? 

O SR. H:f:LIO GUEIROS- S. Ex• só enxe!ga o fato 
econômico, única e exclusivamente o fato econômico, 
que é a coisa principal, embora ele não seja marxista. 
Mas, esquisitamente, embora não seja marxista, para S. 
Ex• só existe o fato econômíco, oU todô mundo se aco~ 
moda ao fato econômico_ou, não faz mal, quem for po
dre que se quebre. 

Essa, em última análise, é a doutrina e os princípios fi
losóficos de S. Ex•, que diz isso coin muito brÍlhantislrio. 

O Sr. Joio Lobo - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. HtLIO GUEIROS- Vou continuar só para 

dizer a minha ... 

O Sr. Gabriel Hermes - Só uma breve interrupção, 

nobre Senador. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL(Seçãoii) 

O SR. HE:LIO GUEIROS -Então, o Governo neste 
dia, anestesiou a classe política com Roberto Campos nn 
tribun_a do Senado. 

Há poucos instantes, o Senador Roberto Saturnino 
disse - e ele tem experiência de J 2 anos nesta Casa -
que nunca tinha visto espetâculo igual neste Senado, 
nunca viu tanta cobertura da Imprensa. Eu já estava com 
pena do nobre Senador Roberto Campos ... 

O SJ-. Gabriel Hermes- E V. Ex• sabe por que essa 
cobertura? 

O SR. H!:LIO GUEIROS- ... daquela pletora de re~ 
fletores, de máquinas, que já estavam me incomodando, 
eu já não estava enxergando S. Ex• ... 

O Sr. Gabriel Hennes - V. Ex• sabe por quê? 

Ó S-R. ~HE:Ü:.o GUEIROS - ... porq-ue q-uem ~~mau 
conta do auditório foi a Imprensa. 

O Sr. Gabriel- HermeS - Permite, nobre Senador? 

O SR. HE:LIO GUEIROS -Especialmente a televi~ 
são. Porque a Imprensa escrita. comportadamente, fica 
no seu canto. Mas os fotógrafos e os cinegrafistas tomãm 
conta do espetãculo. 

O Sr: Gabriel Hermes- Permite, nobre Senador. 

O Sr. Virgílio Távora - Isso é democracia, eminente 
Senador. 

_._0 SR. HE:LIO GUEIROS - Eles, de fato, tomaram 
conta daqui, e- deram essa exuberante resSonância ao 

. pronunciamento do Senador Roberto Campos. Af, anes~ 
tesiou a classe política. 

O Sr. Virgi11o Távora - Só se fof V_-- Ex•- que fiCou 
anestesiado. _ 

O Sr. Gabriel Hermes - E parece que foi. 

O SR. Hi!:LIO GUJj:IROS -V. Ex• ... Eminente Pre
sidenteJ _eu estoll sendo veraz. 

O Sr. Gabriel Hermes- Então_ permita, nobre Sena~ 
dor'? 

~ O SR. HliLIO GUEIROS - Estou reproduzindo, -
fielmente, o que aconteceu nesta Casa na quarta~feira. 
Ninguém foi mais provocado, cutucado, insisteÕ.temente 
cutucado, do que o PDS, com as teses dele, inclusive dei~ 
xando em maus lençóis o Goveirio do General Ernesto 

_ GejS_el. Mas o PDS estava encantado. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• permite nobre Sena~ 
dor? 

O SR. HE:LIO GUEIROS- O boto da Amazónia en~ 
cantou, porque ele~ também de Corumbá, ele é de Mato 
Grosso, ali tem ·um pedacinho da Amazônia. O boto da 
Amazônia encanto.u a Bancada do PDS, e ela assistiu ca~ 
!ada, caladinha, genuflex~, às imprecações, às críticas ... 

O Sr. Virgílio Távora- Está se vendo que V. Ex• não 
ouviu- o discurso do Embaixador, cujas primeiras pala
vras foram pedindo para não ser aparteado. 

O SR. HtLIO GUEIROS - -... as críticas do Sr. Sena
dor Roberto ~mpos, que só ressalvou, de 1964 para cá, 
~:·as medidas que eu e o Dr. Bulhões tomamos", o resto ... 

O Sr. Virgílio Távora- "O Dr. Bulhões e eu", porque 
S. Ex• é um homem educado. 

O SR. HllLIO GUEIROS - Não, S. Ex• primeiro, 
logo em seguida o Dr. Bulhões. O que os dois fizeram a 

-partir ... 

O Sr. Virgílio Távora- O Dr. Bulhões e ele, porque é 
wn homem educado. 
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O SR. Hlll.IO GUEIROS- A ordem dos fatores não 
-~Itera- o produto, nem na matemática, imagine na re~ 
tória, aqui,- no Parla.rp.ento. b. a mesma coisa. Pode ser 
que eu tenha: ouvido mal, mas ... 

O Sr. Virgflio Távora - Ouviu mal. 

O SR. HtLIO CUEIROS - ... acho que ouvi: eu e o 
Dr. Bulhões, eu e o Dr. Bulhões. 

O Sr. Gabriel HCrmes- Nobre Senador, só um escla~ 
recimento também do discurso. 

O SR. H!:UO GUEIROS - Bom, anestesiada a clas
se política, o Governo conseguiu um apoio ... 

O Sr. Joio Lobo - Isso é um monólogo. 

O SR. HE:LIO GÚEIROS -- .. .intereSSante e inespe-
rado: o Zico. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, um esclare~ 
cimento que talvez seja útil ao seu discurso. 

O SR. HtLIO GUEIROS - O Zico do Flamengo, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Zico -imesiCsiOu o resto 
do Pais, 

O Sr. VirgRio Távora- V. Ex•s estão se anestesiando 
por muito pouca coisa. 

O ~SR. -Hl!:LIO !;QEIROS - Roberto Campos, com 
as elites privilegiadas, e o Zico, com os fervorosos e apai
xonados torcedores rubro~negros do Brasil inteiro. 

O Sr. Gaõricl Heriues- Permite V. Ex"? Quem anes
tesiou o resto do País ... 

O SR. Hli:LIO GUEIROS- Quer dizer, praticamen~ 
te o Brasil intejro, a população brasileira inteira aneste~ 
-siada. 

O Sr. Gabriel Hermes - Por dois craques. 

O Sr. Moacyr D!llla - Por dois craques. 

O SR. Hll:LIO GUEIROS- Por dois craques, não sei 
nem quem é maior que o outro, um com a perna e o ou
tro ... 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex•, rapidamente? 
Um esclarecimento muito rápido. 

O SR. Hlil.IO GUEIROS- Então, no dia seguinte, 
com o _"pacote" já antecipado, porque no Brasil é onde 
há as coisas engraçadas, não é só o Congresso Nacional 
que não tem autonomia nem de vôo, nem de deliberação,. 
não, o ConselhQ Monetário é pior do que o Congresso 
Nacional. O Conselho Monetário ia reunir oritem e, jâ 
anteontem, todo mundo sabia as medidas. Essas farsas, 
essas fraudes, tlo Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
que não permitem fazer deste País um;1 demcrcracia. En
tão, o que aconteceu? Quando se abriu as páginas dos 
indícios primeiros do pacotão, o jornal teve que se divi

- dir entre o pacotão, entre o Roberto Campos e entre o 
Zico. Então, foi uma dificuldade de paginação. Podem 
ver os jornais. Uma dificuldade terrível! Estava daqui 
para cã o Zico, daqui para lã o Roberto Campos, daqui 
para cã o pacotão. Os secretários dos joma"is -rio BZ.asil 
sofreram como nunca, porque a pressão era tremenda; 
uns achavam que o Roberto Campos era assunto me~ 
lhor, outros que deveria ser o _?J_co, porque eram 2 bi
lhões de Cruzeiros; e outros achavam mais palpitante o 
assunto pacotão. Então, foi aquela confusão nos jornais, 

- e a coisa ficou diluída. 

O Sr. _Moacir Dana- V. Ex• está fazendo uma_ injus
tiça à iffiprcnsa; te~ uma partezinha que fala da desinde~ 
xação, também! 

O SR. Hlil..IO CUEIROS - Essa palavra, jã disse o 
Senador Virgílío Távora, é uma nova palavra encantada. 
Mas, o fato é _que quando o Brasil dveria se escandalizar, 
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de Norte ao Sul do Pais, com essa embromação-desse pa
cotão, teve que diluir essa sua indignação e essa suare
volta, porque teve que se dividir entre o noticiário do Sr. 
Roberto Campos, fazendo gracinha sobre problema 
sério, o Zico, dizendo que lamentava muito, mas era o 
futuro dele etc., e o pacotão. Só que, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o pacotão teve tambêm um_ trailerzii1.ho; é 
que no dia anterior a gasolina passou para trezentos e 
três cruzeiros, e o botijão de gâs para mil oitocentos e 
tantos cruzeiros. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex• me permite? 

O SR. Hlh.IO GUEIROS - Portanto, se querem a 
minha opinião, o brasileiro não deu a menor pelota nem 
importância para esse pacõtão, porque sabe que é outra 
etapa da fraude do Governo de fancari~_gl.!e hoje se ins
talou no Brasil, e que, absolutamente, não cuida de ne
nhum problema ... 

O Sr. VirgOio Távora- Não apoiado! 

O SR. Hl:LIO GUEIROS - ... sério do Brasil, mas 
vive apenas com essa questão de engano de palavras. 

O Sr. Virgfllo Távora- Não apoiado, nobre Senador. 
A nobre Oposição redamar de espaço na Imprensa, que 
coisa engraçada! 

O Sr. Gabriel Hermes - Senador Hélio Gueiros, 
permita-se, por favOr, e não mais interromperei V. Ex~ 

O SR. HtLIO GUEIROS - Por questão croilológí
ca, vou ou_vir o eminente Senador João Lobo. 

O Sr. Gabriel Hermes- Mas me permita antes, por 
favor, apenas para dizer uma. coisa e n~o perder a conti
nuidade. Queria aPenas dizer qUe quando V. Ex_• crítica 
o nobre Senador Roberto Campos, crítica este Governo, 
V. Ex• s~ esquece de que quando a Revolução tomou este 
Governo ... 

O SR.JiELIO GUEIROS - Tomou! 

O Sr. Gabriel Hermes- Tomou é a palavra própria, 
porque teve que tomar mesmo. Então, quando a Revo
luÇão tomou o govefho, "nós e-stávamos sõb um governo 
do Sr. João Goulart, que ia levando este País ... 

O SR. Hl:LIO GUEIROS - Quam toma já não faz 
boa coisa. 

O Sr.Gabriel Hermes-la levando este País a uma in
flaão muitas vezes superior a esta, a uma desorganização 
total, e foi o Sr. Roberto Campos, no Governo-do Sr. 
Castello Branco, quem normalizOu, diSciplinou e deixou 
o Governo completamente respeitado, dentro, não ape
nas do Brasil, mas dentro de todo o ambiente mundial. 

O SR. HtLIO CUEIROS- Então, por que o Presi
dente Figueiredo não convoca o Sr. Roberto Campos"? 
Quer dizer que V. Ex• acha que o Ministro Delfin Netto 
não presta? 

O Sr. Gabriel Hermes- Permita-se, nobre Senador, 
terminar o meu aparte·. E-os que governavam, rtessa altu
ra; eram exa.tamente esses homens que nós deixamos vol
tar, que ganharam a eleição, como o Governador doEs
tado do Rio de Janeiro, S-r. Leonel Brizola, cunhado do 
Sr. João Goulart, que nós todos, reunidos, inclusive mui
tos que hoje fazem opoSíÇão, tivemos qüe tifãT d6Uõ~ 
vemo, para que o Brasil realmente não fosse ao fundo,E 
agora não, são medidas - e se aceitam críticas - são 
medidas necessárias ·para que a-inflação nã~ vâ alêm de 
100%, e para que se possa realmente trazer o Brasil a 
uma disciplina, e não àquela indisciplina, àquela coisa 
dolorosa e horrorosa que tivemos com o Go_yerno do Sr. 
João Goulart, em que muitos tiveram que ser_ postos 
para fora do Governo, para felicidade do nosso País. 

O SR. HI!:LIO CUEIROS- V. Ex•, nobre Senador 
João Lobo, vai-me permitir que eu apenas responda ao 
aparte do nobre Senador Gabriel Hermes. 

_DIÁRIO DO CONGRESSO NA
0
CIONAL (Seção II) 

Nobre Senador Gabriel Hermes, V. Ex• deveria ter 
vergonha de falar em 1964. 

O Sr: Gabriel Hermes- Foi apenas para dizer porque 
o Sr. Roberto Carilpos -foi ontem Ouvido com muita 
atenção, aqui. 

O SR. H:li:LIO GUEIROS- V. Ex• deveria ter vergo
nha de falar em 64, porque a situação hoje está pior do 
que a- de 64. 

O Sr. Gabriel Hermes- Não concordo com V. Es.• 

O SR. HtLIO GUEIROS- E se V. Ex• justifica to
mar o Governo em 64, por causa daquela situação, V. 
Ex• estâ sendo subversivo, hoje, porque se o remédio ser
viu em 64, com a tomada do Governo, ele é o único re
médio, hoj~, também, para se resolver esta situação; por
que em 64 não havia essa inflação de hoje; em 64 não ha
via ... 

O Sr. Gabriel Hermes - Mas havia desordem. 

O SR. HI!:LIO GUEIROS - ... essa dívida externa; 
em 64 não havia o desemprego de hoje. 

O Sr. Gabriel Hermes - Havia os quartéis se levan
tando, os sargentos mandando nos generais, havia indis
ciplina no País. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Isso é problema setorial, 
Sr. Senador que se resolve no setor, não é como hoje. 

o-sr. Gabriel Hermes- Não, era problema nacional. 

O SR. H:ltLIO GU_EIROS- Não é como hoje. Nun
ca houve inflação igual à de hoje; nunca houve desem
prego igual ao de hoje; nunca houve dívida externa igual 
à de hoje; nunca houve dívida interna igual à de hoje. 
Então, se a solução em 64 foi a tomada de GovernO, V. 
Ex• estâ pregando que hoje também a solução é alguém 
tomar eSte GOverno e dar-Uma- SOlução para os nossos 
problemas. 

O Sr. João Lobo- Permita-v. Ex•, agora, o aparte 

O SR. Hl:LIO CUEIROS- Ouço agora o eminente 
Senador do Piauí, pedindo desculpas pela demora invo
luntária. 

O Sr. João L9bo - Agradeço a V. Ex• a bondade da 
referência. Mas Senador Hélio Gueiros, achO que V. Ex~ 
acertou em parte. Os Ministros da â_rea económiça real
mente co-ncederam rapidamente esse privilégio' parã o 
Norde,.ste, porque eles estavam esperando outra coisa. 
Nós estávamos querendo é que eles diminufssem o pata
mar atual. Eles apenas deixaram no patamar atual, não 
fizeram praticamente nada daquilo que nós estâvamos 
pensando que eles fizessem para o Nordeste. Nós quería
mos era uma _diminuição do atual, do que exi!Õite a tua l
mente. Ora, bondosamente, eles apenas deixaram que se 
conservasse ~s _patamares atuais para o Nordeste, en
quanto- pefsistir a seca. Ãlém disso só fizeram isso para a 
área rural. Esqueceram que as secas, que destruíram a 
ârea rural, destruíram também o comércio, a pequena 
empresa e a pequena índústria, no Nordeste, e essa não 
vai ser beneficiada. Apesar de o Senador Virgflio Tâvora 
ter pedido que a pequena empresa também fosse incluí
da, isso não foi levado em consideração. Nós vamos ain
da insistir para que a pequena empresa teriha a manu
tenção dos níveis atuais, dos patamares atuais dos juros, 
o Q.ue é di.:riui.iS; deviam ser baixados esses rifveis. E o ou
tro assuntO" que eu queria só rapidamente, comentar no 
discurso de V. Ex• é o seguinte: acho que V. Ex• tem ra
zão. O Senador Roberto Campos que é um grande esti
lista, é um grande escritor de fina ironia. E muitas verda
des do seu discurso foram tangencialmente atingidas, e 
com muitas delas eu não concordo. Disse S. Ex•, em seu 
discurso, que o Nordeste foi muito beneficiado pelos go
vernos centrais. Basta ver a afirmativa do Ministro Del
fim Netto, de que o dinheiro que o Banco Mundial deu 
pata o- Terceiro Mundo foi inferior aos dinheiros que o 
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governo deu para o Nordeste. Ora, Senador Hélio Guei
ros, estã explicado porque continua a existir Terceiro 
Mundo. 

O Sr. Alberto SOva - É verdade. 

O Sr. Jo_ão Lobo --Se todos os recursos que o. Banco 
Mundial deu aQ Terceiro Mundo para o seu desenvolvi
mento_ foi sUperiOr ao que o Brasil deu para o Nordeste, 
~ntão ;stâ sobejamente explicado porque continua exis
tindo Terceiro Mundo. Repito um dado para V, Ex• Em 
73 anos, de 1909 até 1982, o Governo central deu para o 
Nordeste, para suas secas, para manutenção nas entres
secas , ex:atamente I bilhão 220 milhões de dólares. Exa
tamente fO% do que se ga~tou em Itaipu atê agora; foi 
até agora. Então, tudo o que o Banco Mundial gastou 
com o Terceiro Mundo, estâ explicado porque continua 
a existir Terceiro Mundo. Não se justifica a afirmativa 
do Senador Roberto Campos de qUe o Nordeste tem 
sido muito bem aquinhoado; acho é que o Terceiro 
Mundo tem Sido muito mal tratado. 

O SR. litLIO GUEIROS- Muito obrigado a V. Ex' 
pelO Seu aparte que apenas disse com erudição, talento e 
fatos, o que eu deSãlinhavadamente tento dizer desta tri
buna. V. Ex• encaixou seu aparte de uma maneira muito 
oportuna e espetacular dentro do meu discurso, porque 
deu esse conteúdo técnico que V. Ex• acabou de citar. 

Quanto às observações do Senador Roberto Campos, 
quero dizer que ele é o que em filosofia se chama de so
fista. Não é iná-palavra, não, mas acontece que os s.ofis
tas davam mais apreço à palavra do que à idéia, achando 
que pela palavra a gente convence os outros de idéias er
rãdas. Então, o S~nadOr Roberto CampOs - digo aqui 
com todo o respeito ... 

O Sr. Gabriel Hermes- Um sofista que equilibrou as 
finanças do País em 1964. 

O ~R. H_I:LIQ GUEIROS- ... não_ passou de um so
fista jogãndo com palavras para encaniã.feSteiiCãmente 
o seu auditório, mas sem evidentemente, dar bases às 

"idéias e doutrinas dele_, Eu não vou dizer que tenho oC:om
petência, mas aquele primeiro dado ... 

O Sr. Moacyr D~Ifa- Senador, só um pequeno repa
ro: isso, no-julgamento de V._Ex• 

O SR. HtLIO GUEIROS - Evidentemente! Quem 
está falando sou eu, quem estâ dando o julgamento sou 
eu. Não pode ser de outra maneira:_ tudo o que estâ sen
do dito aqui está sendo dito por mim, seja julgamento, 
opinião conceituai ou raciocínio cartesiano, sou eu que 
i.:stou emitindo, não pode ser outra pessoâ. Falo por mim 
e estou-dando minha opinião, tanto que com relação ao 
Senador Roberto Campos, ele tinha que ser pivô; pois 
seria até uina indelicadeza e uma injúria à inteligência de 
S. Ex', se ele não provocasse uma polémica a respeito de 
suas idéias, aqUi nesta Casa. E eu, .. de raspão, •• porque 
"de raspão" nós estamos comentando _mas, evidente
mente, concordo com o nobre Senador J9ão Lobo ares
peito da impropriedade. E, "de raspão", jâ que estava 
começando com CS$a palavra e agora pego-a no meio do 
caminho, quero dizer que aquela primeira tese dele sobre 
a negligência populacional, explosão populacional ... 

O Sr. João Lobo- Demográfica. 

O SR. H~LIO GUEIROS - ... demográfica, não _te
nho a competência dele, mas ele simplesmente estã con
fundindo o efeito c:om a causa. 

Os países desenvolvidos primeiros atingiram o desen
volvimento para, depois, fazerem o controle da natalida
de; ele_s nã_o chegaram ao desenvolvimento pelo controle 
de natalidade. Foi um erro crasso, histórico, o que S. Ex• 
disse aqui, e como ninguém pode apartear, passou como 
coisa julgada. Mas é absurdo a tese dele. Os povos desen
volvidos, as nações desenvolvidas, primeiro chegaram ao 
estágio de desenvolvimento e só depois fizeram o cónffo
le da natalidade. Não é porque a Nigéria, a Costa do 
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Marfim, a República dos Camarões vão fazer controle 
da natalidade que vão virar uma Inglaterra ou um Esta
dos unidos, mas se elas chegarem a um estágio tal de de
senvolvimento, vão diminuir a sua população, porque é 
próprio das elites, das classeS privilegiadas, adotarem 
esse sistema. Mas isso meu Deus do Céu, não é fator de 
desenvolvimento, de progresso, de coisa nenhuma - é 
uma conseqilência. Então, S. Ex•, com todo o respeito, 
confundiu a causa com o efeito e o efeito com a causa. 

O Sr. Joio Lobo- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. H~LIO GUEIROS- Mais um aparte para en~ 
cerrar, ilustre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Ilustre Senador Hélio Gueiros, eu 
queria exatamente falar s-obre o assunto da explosão de
mogrãfica. Nós, que conhecemos o Nordeste e o Norte, 
sabemos que essas Regiões não têm nenhuma densidade 
demográfica para justificar um controle da niitãHdade. 
No meu Piauí, em certas regiões, na maior parte do seu 
território, encontra-se um casebre de cínqifenta em cin
qUenta quilômetros ... 

O SR. HE:LIO GUEIROS- Imagine na Amazônia. 

O Sr. Joifio Lobo- Exatamentel Agora, eu queria di
zer a V. Ex• o seguinte: a natureza cria armadilhas pró
prias para a sua preservação. Nas regiões de baixa _densi
dade demográfica, a ferü!idir.Ce cresce- é uma defesa da 
natureza, é uma armadilha da natureza. A fertilidade é 
muito tnaior nas regiões escassamente habitadas, para 
que essas regiões venham a ser povoadas; da mesma for
ma, nas regiões densamente povoadas, a prórpia nature
za baixa a fertilidade. É uma armadilha que a natureza 
cria nos seus habitantes, homens ou animais. Presenciei 
na França, no tempo de De Gaulle, Pr-op-iga-rida diária, 
estimulando as famílias a terem dois, três, quatros filhos, 
porque a população estava escassa, a mocidade estava se 
acabando na França. E V. Ex• sabe mais do que eu que, 
nos países nórdicos, Dinamarca, 'na HOlanda, esses festi
vais de pornografia e de strip tease, não têm outra finaH
dade a não ser excitar e despertar a sexualidade dos ca
sais, para ver se a população aumenta. Então, isso ai é 
uma armadilha da própria natureza, que foge aos cem
trotes racionais das leis e dos decretos. Não hâ razão 
para se apregoar ... 

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Aqui no Brasil, não. 

O Sr. João Lobo - ... no Norte e no Nordeste, um 
controle populacional, um controle de população. E 
aquele outro exemplo, aquela citação de que Salvador e 
Fortaleza cresceram mais do que o Rio, isso é óbvio. As 
cidades abaixo de 1 milhão crescem em uma curva ascen
dente mais rápida do que as qUe atirigiram já 2 ou 3 mi
lhões; quando as cidades atingem 3 milhões, o seu cresci
mento tem uma curva muito suave, muito lenta; nas ci
dades entre 400 mil e 1 milhão, a curva é ascencional
mente violenta. Essa ê a justificativa porque Salvador e 
Fortaleza cresceram mais do que o Rio em termos pro
porcionais. Era este o apãrte que queria dar ao seu dis
curso, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE- (Almir Pinto)_- Nobre Se
naçjor Hêlio Gueir0s, o teri"lPo de V. Ex' está l:sgotado. 

O SR. Hl!LIO GUEIROS - Quero, antes de termi
nar, agradecer mais uma vez a lúcida constribuição do 
Senador João Lobo ao meu despretensioso discurso. Sr. 
Presidente e Srs. Sellãdores, eu ia- silnplesmente mostrar 
aqui os erros do- .. Pacotão" aí é que não é minha inter
pretação, ilustre Senador Moacyr Dalla, nem meu julga
mento -, mas no entendimento de um têcnico~ o Presi
dente da Associação dos Bancos, que em um quadro de 
umjonial mostra os·prejufzos de cada uma das medidas 
adotadas para salvar o País. Por esse mapa demonstrati
vo, que eu me dispenso de ler porque o meu tempo está 
esgotado e não vou mais fastidiar os meus ilustres Pares, 
verifica-se que quem tem razão mesmo é o Professor Bu-
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lhões, quando diz que com essas medidas nós vamos che
gar a 200%, ou então, o jornal do cunhado do Senador 
Gabri~l Hermes: "Não é pacote, é o caixão do pobre." 

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

O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadore.c;, parece que já se conversou muito 
esta tarde sobre o elenco de medidas que o Governo hou
ve por bem, preliminarmente, lançar- outras se sucede
rão, já anunciamos aqui - para erifrentar a grave crise 
interna em que se debate o País. 

Alentado manífe.c;to- não podia dizer outro termo
;-Ue 6 páginas, houve por bem a Direção Nacional do 
PMDB lançar, sobre o .. pacOte", à consideração da 
Nação. Será ele objeto de pormenorizado exame que, 
óbvio, no acanhado do tempo que dispomos, não serã 
desta vez possível. Mas, gostaria de chamar a atenção do 
emínente ·senador Hêlío Gueiros, que Parece ter uma 
certa alegria ao termo "desindexação''. O seu Partido 
não utilizou esse_ termo- faça-sejustiça -,mas veja V. 
Ex' como o subconsciente de quem redigiu a nota, 
permita-me aliás a franqueza, até um pouco repetitiva 
em vários dos seus trechos, mas deve ter sido pelo açoda
ment_o, pela rapidez com que foi produzida. Na página 
!2: 

"Recomendamos a desaceleração da correção 
monetária para conter as forças de escalada da in
flação." 

Permita-me traduzir: 

O Sr. Hélio Gueiros - Desindexação. Do Governo. 

O SR: VIRG!LIO TÁVORA- Desindexação. Mas 
na página 3, vamos ver também num subconsciente que 
rápidamente a_florou, numa manifestação_ de que real
mente _gjnguém faz milagres neste mundo, e que determi
n-adas regras ~onômicas, não podem ser transgredidas. 
Citação: 

.. Numa situação de inflação acelerada, com cor
reç-d.o monetária e cambial índexada ao índice geral 
de_ preços, de todos os títulos de dívida financeira, 
pública e privada, as medidas isoladas de cárater fis
cal e financeiro anunciadas- opinião- aí dÕ PMD-B 
- não só não resolvem a crise como agravam o de· 
sequilíbrio que supostamente querem corrigir". 

O eminente Professor Bulhões, dentro da mesma li
nha, da mesma diretriz, afirma o que aqui dissemos: 
numa. desindexação geral os perigos são muito grandes, 
mas gostaria de afirmar que esta palavra- são os tabus 
~ficou exorcii:ada, porque todo mundo só falava desin
dexação como a separação, o desligamento, a rutura da 
relação salários-lN PC, quando o INPC ê apenas um dos 
múltiplos índices que, mercê __ do evoluir dos problemas 
econômicos, durante anos, foram criados: INPC, IGP-
1ndice Geral dos Preços, Correção Monetãria, ORTN, 
UPC, MVR- Maior Valor de Referência, e assim por 
diante. Então, nós nos felicitamos, porque, justamente, 
há pelo menos um reconhecimento por parte da agre
miação maior da Opos_ição de que, realmente, a inde
xação geral da economia é que dá lugar a que, se tocando 
em uma das partes, há que se ver todas as demais do ç:on
junto, daí a razão por que, a esta sucessão de medidas 
promulgadaS durante a semana passada, há qu_e haver 
mais outras tantas, que respondam ao desiderato para a 
qual todas elas foram formuladas. 

Srs. Senadores, temos autoridade de, pelo menos, num 
-iidocínio gelado, num raciocínío frio, tem que haver o 
mínimo de responsabilidade possível. Não são maso
qui$tas, não são, ao mesmo tempo, alucinadas, que iam 
tomar uma série de medidas, e vamos procurar provâ-las 
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hoje, segunda-feira, terça-feira, qUando o tempo nos pe_r~ 
müir, depois de analisado_ rigorosamente também aqui 
este documento, que só perfunctóriamente o será feito 
hoje, de que, realmente, não tenham a menor dúvida, as 
medidas adotadas respondem a uma concepção. Pode-. 
mos dizer que esteja efrado todo o Governo nessa con
cepção, mas são coerentes com uma diretriz, com uma 
concepção de ataque ao problema. 

Mas num ponto, aí, não é possfvel deixar-se passar a 
nota. Não vamos falar no fim~ quaitdo acham que só no 
retorno ao uso das prerrogativas democráticas que se es
tá procedendo, procurando atingir paulatinamente, é 
que vai resolver, de instante, esse problema. Isso, natu
ralmente, é a licença que damos ao nosso pensamento, 
para termos um certo jogo de platéía,,está claro; fora dis
so não se escreveria num documento à Nação, como so
lução firial, absoluta e total a um problema que, no mo
mento, está a exigir medidas ráPidas, precisas e imedia
tas. 

Mas, dizia o seguiitte, página 4: 

"~ __ preciso entender, de ~uma vez, que a origem 
dos endiVidamentos financeiros, em particular, da 
bola-de--neve, da dívida interna financeira, não se 
deve aõ déficit fiscal do setor público." 

Srs., eu não acredito que Maria Conceição Tavares, 
que Celso Furtado tenham lido isso. Não é possível. O 
pouco que sabemos é de engenharia; em economia nós 
somos, diremos, autqdidatas há dez anos, mas o pouco 
que vimos de engenharia contesta, fundamentalmente, 
isso que aqui está escrito. Mas contesta fundamental~ 
mente! 

Não há, mas não há mesmo como contestar que não é 
o déficft das estatais, o déficit do setor público, soma
tório daquele déficit que nQs temos, resultante do subsí
dio, o déficit que nós temos, resultante dos déficits parti
culares, dos déficits parciais, das diferentes estatais que, 
somados, dão realmente a necessidade da cobertura des
se déficit, mercê de emissões, mercê de lançamentos, de 
papéis que terão o duplo fim, seja de substituir aqueles 
outros papéis, já lançados para cobrir déficits anteriores, 
ou parã ter carreado aos recursos do Tesouro, o neces
sário para, somadas as emissões, fazer a cobertura ... 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. Ex' um aparte, 
nobre Senador'? 

O-SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer jâ dare
mos o aparte, nobre Senador Alberto Silva. 

Este parece que é um ponto sobre o qual não pode ha
ver discussão. É uma questão quase de aritmética, óbvio. 
Se realmente estamos_ ou não, como é afirmado depois, 
estéreis ou não estéreís, a maioria desses recursos, a ver
dade_ é que eles lançados através de papéis, no mercado 
correspondente, fazem elevar as taxas de juros, porque o 
seu patamar de juros, que vai dar aquele minimum mini
morum que as instituições ban-queiras, que a remune
ração dos outros títulos hão de permitir. Do outro lado, 
a emissão de papel moeda aumenta, não tem a menor 
dUvida:, penalizando toda a sociedade brasileira, a base 
monetária. Fora disso não conheço, por mais boa vonta
de que tenha em ler as afirmativas que depois sci:rão aqui 
comentadas com mais vagar, não veinos como realmen
te, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se manter de pé tal 
afirmativa. 

Com prazer, ouvimos o nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador, V. Ex'que, 
como eu, á- Engenheiro, discute esse problema com a 
propriedade que pode discutir. Mesmo porque a matéria 
econômica, apesar de seÍ' uma Ciência que se desenvol
veu bastante, não foge das origens matemáticas. Eu não 
acredito que algum conceito econômico possa fugir da 
integração que se Possa fazer em qualquer fato econômi-

: co. Ele não foge. De modo que V. Ex• ao discutir essa 
parte, tem as razões que eu já estou daqui aprOvando. 
Mas, o que eu queria salientar agora era o seguinte: é que 
na nossa profissão nós nã9 admitimos sofismas, ou, por 
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outra, admitimos, e até podemos provar que 2 é i&ual a 
3. V. Ex• sabe muito bem. Eu posso fazer isso. -· 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA - Basta fazer a dífe
rença, dividir por zero a equação, e dâ iSso. 

O Sr. Alberto Silva- Nós podemos fazer isso com a 
maior tranqUilidade. Entretanto, o objetivo dess_e aparte 
é o seguinte: É que se de fato a Nação chegou a uma si
tuação da necessidad.e..d_e se.~mlti_r_J,lm_ pacote de medi
das, como a que acabou de sair, e V. Ex' mesmo acabou 
de_diz~r. e o ProJess'Oi Bu_lhõ~~ disse, que se elas não fos
sem complementadas por outras medidas - e aí vem 
essa palavra desíndexaçào, que eu, no mínimo, chamaria 
de pedante o termo, nós poderíamos perfeitamente cha
mar de desatrelamento, ou qualquer coisa parecida, para 
não usar um termo que cheira a ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Vamos entrar num 
acordQ: falar em desatrelar a Economia dos índices. 

O Sr. Alberto Silva - Desatrelar a Economia dos 
índices. E nós, engenheiros, poderíamos usar isso_ ai em 
co~trapartida à linguagem economês de index.ação. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Já concordamos no 
desatrelar. 

O Sr. Alberto Silva- Vamos usar esse termo, porque 
isso fica muito mais d.e acordo com a nossa formação de 
engenheiros. Então, eu dtria assim, se ê necessârío-que 
outras medidas sejam tomadas, a pergunta ê: não ·seriã 
possível alinhar essas medidas simultaneamente, pal-a 
que a Nação não ficasse na-expectativa de nova$. medidas 
que, realmente, não se sabe quais são, e-em quanto tem
po elas virão a ser tomadas? E qual o efeito, realmente, 
com que elas complementariam o pacote que foj edita
do? No pacote editado jâ veio o aumento da gasolina, jâ 
veio ã retirada do subsídio do trigo - que se pressupõe 
que_ o pão v aí subir, e outras corsas acqnteterão. O res
tante de medidas não poderia ser tomado simultanea
mente, ou por outra, o pacote ser estudado durante mais 
tempo, diScutido com a classe política, como V. Ex~ aca
bou de dizer, para que a Nação rtão ficasse n~ta si
tuação de angústia? t a pergunta. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- V. Ex• coloca uma 
questão bem interessante, Senador Alberto Silva: Mas, a 
Nação jã estava, ao contrârio, em muito sobressalto, En
tão foi emitido aquele conjunto de medidas qut:-realnlen
te, no momento, sobre elasjâ havia ponto de vista firrriã.
do. Por exemplo: só para a semana vai o problema do 
corte das estatais, Permita-me V. Ex.• que eu leia- não 
estamos fazendo qualquer inconfidência- o teor de um 
dos itens da sugestão que nos coube apresentar a Sua Ex
celência, o Sr. Presidente da República: 

"4) Em face das contrOvérsias existentes sobre o 
assunto, é conveniente por outro lado, uma anâlíse 
profunda sobre o volume total das dívidas das esta
tais e seu déficit presente." 

O Governo:andou com muita prudência, por que eram 
dados que não checavam- e o $r. Senador sba.e que, em 
Matemática ou, máxime, na Aritmética, dois mais dois, 
realmente, num sistema decimal, deve dar quatro. Era a 
resposta que eu queria dar a V. Ex.• 

Mas, Sr. Presidente, já adiantado vai o tempo. Não 
vamos aqui prender mais a atenção dos Srs. Senadores, 
lendo uma por uma das medidas tomdas, porque estas, 
que serão discutidai-ª-mplamente neste plenário, não te
mos a menor dúvida, na semana que vem, do conheci
mento de todos, são, através da leitura de publicações 
que, ao contrário do que afirma o nosso colega, repre
sentante do Pará, Senador H_él_io Queiras, estas em abun
dância, hoje estão estampadaS nas folhas de todos os jor
nais, inclusive com os comentãricis ·a favor ou contra a 
tomada da mesma. 
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Diremos, apenas, que não tem o Governo a menor dú
vida de-que o remédio é amargo, é difícil, mas, como o 
ditado popular, "o que dói é o que cura". 
- Era o que tínhams a dizer. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurema. (Pausa.) 

S. Ex.'" está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Car

neiro. 

.O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o S(:guinte discurso.) "":""' Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
realizou-se, nos dias IS a 20 de maio, no Rio de Janeiro, 
a XI Jornada Latino-Ameiicana de Direito Tributário, 
sob o patrocínio do Instituto Latino-Americano de De
recho Tributário e da Associação Brasileira de Direito 
Financeiro, sendo a sua sessão de encerramento presidi
da pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
MiniStro .José Carlos- MQreira Alves. 

Participaram do conclave mais de duzentos e cinqUen
ta tributaristas_ latino-americinos, debatendo sobre o 
Imposto de Renda, a Tributação da Agropecuãria e 
Contribuições Sociais do_ tipo FINSOCIAL e PIS-
PASEP. . 

No que tange ao Imposto de Renda, foram examina
das as condições necessárias para uma tax.ação exata, en
quanto a _resolução relativa à pecuâría recomenda a sim
plificação dos tributos direcionados a_o setor, a -fim de 
que_ o imposto não se constitua em obstáculo ao desen
volvimento da agricultura, recebendo a iniciativa os estf-

~ mulas fiscais adequados, estabelecida uma coordenação 
a- nível de América Latina, ViSàildo à integração econô
inica do continente. 

O primeiro tema da reunião suscitou um Projeto de 
Resolução definindo a disponibilidade econômica, para 
salientar que ela não pressupõe reserva financeira ou de 
caixa, não podendo a lei estabelecer, com aspecto tempo
ral da hipótese de incidência, momento anterior ao da 
aquiSíÇãiff!fét!Va-aa dispõnibilidade, qualquer que seja o 
conceito de renda adotada. 

Q"ti~to-aó emprego do critério de "flux.o de riqueza", 
salíen-ta:se que ele pressupõe a existênCia de atas do be
ileficiâfio em relação a terceiros, ex.cluindo ganhos mera~ 
mente "acumulados", resultando a necessidade de 
definir-se o conceitO de "realização", estreitamente liga~ 
do ao de aquisição -de disponibilidade. 

_Essa definição do momento da aquisição da disponibi~ 
!idade torna-se mais importante nas conjunturas infla~ 
cionárias, quando as correções tendem somente a etimi~ 
l]ar da renda _medida em bases históricas, as distOrções 
decorrentes da inflação, que não representam ganhos ou 
perdas. 

Adquirida a disponibilidade, aconselha-se .a.o l~gisla~ 
dor eleger manifestações posteriores, "facultando, por 
.exemplo, o diferenciamento até a ocasião do pagamento 
das dívidas que tenham originado aqueles resultados ou 
da venda dos bens a cujo valor estejam incorporados". 

Os prindpiOS da anterioridade, da irretroatividade e 
da segurança do direito vedam a alteração da lei tribu
tária, para criar oil aumentar o imposto, após iniciado _o 
perioao.-· 

No que concerne à tributação agropecuária, tema is~ 
tudado na II Jornada do Instituto, em São Paulo, em 
1962, e na III, em Buenos Aires, em 1964, considerou-se 
que o tempo decorrido alterou as realidades económicas 
e sociais e que o estudo dos instrumentos tributários e a 
análise da capacidade para sua obtenção, dos fins de jus~ 
tiça e outros, devem orientar as decisões- políticas. 
Advert~se que "a tributação do setor_ agropecuãrio 

deveria promover a exploração de terra e maneira a au
mentar a produtividade e a criar novas fontes de traba
lho", devendo "adequar-se, em cada país, em função da 
realidade social e econômica". 

Em conseqüência, foram aprovadas as seguintes reco
mendações: 

O simplifique-se a tributaçãO do setor agropecuário, 
evitando ~ multiplicidade e justaposição de tributos; 
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2) seja a tributação sobre a renda efetiva ou presumi
da de empreendimentos agropecuãrios oôentada a pro
mover a ex.ploração económica e racional da terra, no 
sentido de conduzir à acumulação de poupança e ao estí
mulo de investimentos~ 

3) não constituam obstáculo à produção e comerciali
zação dos produtos agropecuários os tributos e demais 
gravames, incidentes nessas operações; 

4) receba a exploração agropecuãria, a nível indivi
dual ou societário, adequados estímulos fiscais para seu 
melhor desenvolvimento. 

Ao congratular-nos com esse importante encontro de 
renomados tributaristas, fazemos votos para que as nos
sas autoridades fisc-ais atendam a essas conclusões, no 
desenvolvimento da política financeira. 

Era o que -tínhamos a dizer, Sr. Presidente._ (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre_ Sr. Senador Raimundo Parente, 

ó SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, alguns dias ausente de Brasília, no trato de proble
mas de interesse do meu Estado, retardaram o pronun
ciamento sobre os 10 anos da fundação da Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária, a EMBRAPA, o que 
ora faço como imperativo de reconhecimento e justiça. 

Há dez allos, portanto, o Governo Federal criava a 
EMBRAPA, que vem operando com uma nova filosofia 
de trabalho, num dos setores mais importantes de nossa 
~_conomia e que, hoje, somando esforço cooperativo com 
o Crédito e com a Extensão, pelo quarto ano consecuti
vo, traduz~se numa safra de cinqUenta milhões de tonela
das de grãos. -

A EMBRAPA, com o trabalho de seus profissíorülis e 
apoio dos governos, de entidades ligadas ao setor e da 
classe política, estã transformando, de ce-rta forma, o 
perfil da agricultura brasileira. 

Investindo na formação de capital humano, aquela 
Empresa montou uma equipe de pesquisadores sem simi
lar no hemisfério sul: de 113 mestres em 1974, passou 
para 968 em 1982, e de 15 doutores para 266, no mesmo 
período. Instalou uma rede experimental que cobre todo 
o País, integrando a iniciativa privada, as univerdades e 
os governos estaduais. Hoje, um importante contingente 
de pesquisadores que compõe o Sistema Cooperativo de 
Pesquisa Agropecuãria do Ministério da Agricultura, es
tã -distribuído em mais de 60 unidades e instituições. 

Sobre a ex.celê_ncia dos resultados desta Empresa, bas
ta dizer que a taxa interna de retorno dos investimentos 
em capital físico, instalações, equipame"nios etc. al
cançou 42,8 por cento., Esta taxa é das mais elevadas, 
considerando-se países em desenvolvimento ou mesmo 
desenvolvidos e inclusive outros setores da economia. 

Consciente da nossa cpnjuntura atual, a EMBRAPA 
tem envidado esforços no sentido de desenvolver tecno
logias que aumentem a produtividade da terra, economi
zando energia, utilizando de maneira racional os recur
sos da natureza e evitando danos à ecologia. 

Na região Norte a EMBRAPA dispõe de oito Unida-
-des a saber: o Centro Nacional de Pesquisa de Seringuei

ra e Dendê, em Manaus; o Centro de Pesquisa Agrope
cuâria do TrópiCO úmido, em Belém; Unidades de Exe
cução de Pesquisas de Âmbito Estadual ou Territorial 

. em_ Altamira, Manaus, Portç_ Velho, Rio Brancp, Boa 
Vista e _Macapá,_, Ali atuam 200 pesquisadores com a co-
laboração de 675 funcionários. 

Sua atuação se desenvolve através de 419 projetes em 
prodUtos tais como arroz, feijão, milho, hortaliças, serin
gueira, gado de leite, castanha-do-brasil, café, guaranâ, 
pjmenta-do-reino,_ soja, gado de corte, mandioca, sorgo, 
dendé, pupunha, búfalos, ovinos, citrus, banana, batata
doce, forrageiras, ju.ta, malva_! caupi, essências florestais, 
cana-de-açuc_ar e frutas tropicais. 
- Mais imPortante do que os produtos pesquisados, são 

os resultados já obtidos, principalmente em se tratando 
de uma área tropical, onde ê bastante difícil a transferên· 
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cía de tecnologia de outros países, dada a sua quase ine-
xistência. - - -

Queremos assinalar, destacadamente, os excelentes re
sultados de uma proveitosa articulação da EMBRAPA, 
SUDHEVEA, EMATER e Governo do Amazonas, no 
período chefiado por Josê Lindoso, relativamente ao in
cremento do Programã da Heveicultura, quando o nosso 
Estado aumentou substancialmente as áreas cultivadas. 

A borracha, todos sabemos, é importada j)elo Bi'asil, 
quando já fomos auto-suficientes d~t~-p~Odut.o. A._pes~ 
quisa está apoiando o programa dos seringais cu!Üvados: 
que atingiram 86.000 hectares-em I98o·e cOntratoS firnià
dos para mais 70.000 hectares." O Programa de Incentivo 
à Produção de Borracha Natural tem como meta 250.000 
hectares em todo o país. 

A tecnologia de estimulação da produção e Coàgu: 
lação do látex em seringal nativo, uma diis metas da 
SUDHEVEA que tem contado com o decidido apOio 
. tecnico da EMBRAPA, permite ao seringueiro um au~ 
menta de sua receita líquida de 60 por cento. E isto com 
estimulantes importados. 

Alêm disso, o plantio de mudas de seringueira comes~ 
peque, o arranquio com .. quiau" e o acondicionamento 
de sementes em sacos plásticos, permitem econCiinias 
adicionais aos produtores. A utifizaÇãO-aãs entrelinhas 
para cultivos de ciclo curto (feijãO e fnilhO em rotiÇão no 
mesmo ano agrícola), oferece uma atenuação dos custos 
de implantl:fçào de seringais cultivados, melhora as quali~ 
dades químicas do solo e minimiza os custos de manu
tenção da cultura. Isto tudo estã propoicionando uina-fi~ 
xação do homem à terra, pela melhor retribuição de seu 
trabalho. 

A EMBRAPA desenvolve, pois, no meu Estado, esse 
magnífico trcibalho através do Centro Nacional de Pes~ 
quisa da Seringueira e-Jo-oenae, e consigno aqui, uma· 
palavra especial aos pesquisadores daquela unidade de 
trabalho que tanto nos tem ajudado no Programa da 
Borracha. Outro prodUto de natureza extrativa muito 
característico de nossa área é o guaraná. O cultivO do 
guaraná teve um sensível incremento nesses últimos 
anos, estimando-se hoje a existência de cerca de 4.000 
hectares de área cultivada, principalmente nos municí
pios de Maués1 Urucar.t, Barreirinha, Itacoatiara, Auta
zes, Parintins e Ma naus. As pesquisas conseguiram supe
rar os problemas de conservação de sementes, formação 
de mudas selecionadas, espaçamentos adequados, adu
bações químicas e tecnologia de processamento. Isto está 
permitindo acréscimos no rendimento de 600 por cento, 
em comparação com o processo extrativo. A produção 
atual, 600 tõri.Cfiaas, representa mais do dob_r() da pro-
dução na fase extrativa. · -

No Ama:z:onas, consideramos o guaraná como uma 
das culturas de maior futurO para a nossa economia e 
nesses últimos anos essa atívidade tin1--Síd00bjeto de 
vivo interesse dos amazonenses. O então GOvern-ador Jo
sé Lins Lindoso apoiou com recursos do FUNEDE, a 
EMBRAPA para organização, em Manaus, de viveiros 
de guar~ná, visando o aumento de área cultivada pelo 
método da enxertia. Mereceu apoio do Estado e da nossa 
bancada, a campanha para a plantação de um milhão de' 
pés de guaraná em Maués, liderada pelo Prefeito Carlos 
Esteves. DestacO aqui, a atuação fo_rte_da_Senadora_Eu
nice Michiles junto ao Ministério da Agricultura a favor 
d,o guaraná, e o seu oportuno Projeto de Lei, em trami
tação na Casa, e que conta com apoio ·e interesse de toda 
a Bancada amazonense no Congresso, criando o Institu~ 
to do Guaraná. 

Ao lado da borracha e do guaraná descobre-se_como 
cultura indicada para garantir a prosperidade do Ama
zonas, a do Dendê que atenderá áreas onde, pela fre
qUência de chuvas, a heveacultura é desaconselhada por 
problemas ligados ao -"mal das folhas". 

No goveroo passãdo foi celebrado um empréstimo 
com o Banco Mundial para ser implantado o Projeto de 
Desenvolvimento Rural Integrado - PDRI. 

O então Governador José Lins Lindoso incluiu o den
dê como cultura a ser desenvolvida em Tefé e firiaiiciada 
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pelo Projeto, organizando, para isso, empresa _estatal e 
destinando a gleba. 

A EMBRAPA acolheu com entusiasmo o Projeto do 
Dendê e o seu antigo Centro pa"ra i Pesquisa da Serin
gueirá é, agora, o Centro J"facional de Pesquisa da Serin
gueira e do Dendê e encetou um trabalho sério que vai 
garantir a viabilidade do Projeto de Tefé. 

A castanha-do-brasil, apesar do monopólio do prodU
to pelo Bra"sil e de 90 por cento da produção ser destina
da ao exterior, tem um rendime!'J.tO muito baixo devido à 
exploração dos castanhais nativos. A EMBRAPA. _está 
deseilvolvenciO, com êxito, ticnologia para plantios ra
cionaís e a pro_dutividade poderá alcançar 65 hectolitros 
por hectare, ou seja, cem vezes à atual. 

O búfalo é uma riqueza introduzida na Am~zôriia. 
Existeiii ali 15 milhões de hectares em pastagens nativas, 
lo6tlí2:adás .. em terra inundáveis. Além disso, existem 30 
nrilhões de_ hectares de pastagens nativas, porém em so
los pobres de cerrado, com forragens grosseiras e de bai
xa qualidade. Essas condições não são favoráveis aos bo
YTn-Os, pórém i1elas· os bubalinos conseguem produzir sa
tisfaria.mente, sem causar prejuízos à ecologia regional. 
k EMBRAPA, que ·possui o rnaior acervo de conheci
tt1ento.S"téCn1cõs do continente sobre bubalinos, tem con
seguido obter animais de 450Kg de peso vivo com um 
ano e meio e idade. Da mesffia forma, lactações de 
2.600Kg de leite por búfala, ao passo que a média dare
giãO-está em torno de l.OOOKg. 

Estima-se em mais de 500.000 hectares a ârea de pasta
gens degradada na Amazônia, especialmente do capim 
calonião. Isto é devido, em parte, às altas pressões de 
pastejo e às baixas condições de fertilizantes do solo. A 
EMBRAPA, através de seus pesquisadores, desenvolveu 
tecnología que permite, além de recuperar, melhorar 
substancialmente as pastagens de capim coloniãá. 

A colheita de arroz, pelo pequeno produtor, enfrenta 
sériOs- problemas -de perda, seja pela escassa mão-de
obra, pela secagem natural deficiente, ou pela má limpe
za dos grãos. A EMBRAPA demonstrou a viabilidade 
de mudas com formato de cone, para as áreas de alta 
pluviosiaade. 

No Amazonas a mandioca é responsável por lO% da 
composição da renda do setor primário, ocupa o segun
do lugar em valor da produção, e é a primeira em área 
ocupada e utilização de mão-de-obra. Em condições de 
VárZea, -a Cultivar IM-157 atin"giu 26.000Kgjh-a, em 
comparação com a Virülgri:: -qui produziu 17.000Kgjha. 
Como a. média estadual é de 12.000 Kgjha, é possível au
meritar__em muito a produção, cótn ã simples troca de 
cultivares. 

A pesquisa determinou épocas de plantio, espaçamen
to e novas cultivares de milho, que podem' elevar o rendi
mento para 4.000Kgjha. Estimando-se a área no Ama
zonas-em _10.650ha, o aumento dl'.! produção, na área de 
v;!.rzea, pode ser de 208%, com um acréscimo na renda 
do .Estado da ordem de C_rl 400,0 milhões. 

_A sojajá começa a se impraritar em sua última frontei
ra no Pais, em áreas tropicais, chegando a Roraima. As 
perspectivas são boas, principalmente pelas condições de 
fácil mecani_zação. A soja tropical~ criada especialmente 
para a Região Norte, alcança rendimenJo de 
1.700K8/ha, bastante semelhante à média nacional. 

Na área de tecnologia agrícola, a EMBRAPA estâ de
senvolvendo processos para a extração e utilização de 
aromas de frutas da Amazônia, como o cupuaçu, bacuri, 
taperebá, graviola e outras. O aroma, pela tecnologia de
senvolvida, não contém qualquer substância qufrriica ar
tificial e já despátou o interesse de várias indústrias. O 
suco"de açaí é Um produto muito consumido na região, 
porém sua conservação, na entressafra, era impossível, 
por sua alta perécibili~ade. A EMBRAPA desenvolveu 
um processo para obtenção do açaí desidratado, em car
tuchos de plástico a vácuo compensado, que pennite sua 
recomposição sem modificar as propriedades organolep
ticas. O guaran_á em pó solúvel é outra conquista da pes
quisa brasileira, e já está sendo comercializado por fir
mas particulares, com inúmeras vantagens para o consu-
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midor e incentivos aos produtores para novos plantios, 
face à expansão do mercado. 
- Poderíamos seguir relatando as realizações da 

EMBRAPA e suas potencialidades para a Região ama
zôniça, 'e mais precisamente no meu Estado, porém seria 
por demais fastidioso, iãl Õ Volume de informações dis
poníveis. Estudos realizados confirmam que os benefi
cias totais advindos da aplicação das tecnologias desen
volvidas pela EMBRAPA, seja de acrésCimos de produ
tividade ou de produção, como aqueles aqui menciona
dos, são de alta significação econômica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as considerações que 
estou fazendo constftuem, como já disse, singela reve
Iaç_ão_do fecundo trabalho da EMBRAPA, especialmen
te no_ Amazonas. 

Quero, portanto, ao _ensejo dos 10 anos da fundação 
dessa Empresa e com esse registro, prestar homenagens 
aos pesquisadores e funcionários que trabalham no 
Amazonas . 
_ Querg,_também, exaltar a memória de quantos se de
dicaram na Amazôni~ à pesquisa agrícola antes dos anos 
70 e já morreram e dentre eles destaco Felisberto Camar
g_o, do Instituto Agronômico do Norte, figura polémica e 
de extraofdiilária exPressão e que prestou notáveis ser
viços à área. 

Proclamo, ao ensejo, a dedicação e o .íntefesse do Sr. 
Ministro da Agricultura, Amauri Stábi!e, que não tem 
faltado ao Amazo~as com seu firme apoio ao setor agrí
cola. 

E, por ftm~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, não rendo 
somente homenagens, não digo somente louvores à figu
ra singular ao Presidente da EMBRAPA, Eliseu Roberto 
Andrade ALves que, servido por uma superior formação 
técnico-cientifica e detentor da qualidades de Adminis
trador, seguro e _eficíerite, ao lado de seus grandes com~ 
panheiros do Conselho da Administração; está prestan~ 
do os mais relevantes serviços a este País, mas, do mes· 
mo modo, homenageio ao bravo povo amazonense, pela 
dedicação e, sobretudo, pela fé inabalável nos destinos 
d_o nosso ~stado. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao no~re Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS,- SE Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. ,Senado
res,ú) jornalista Peqro To más_ Pedreira publicou na Tar
de, de 16 de maio passado, um conciso, mas valioso arti
go, sobre a vida e a obra de um dos mais autêntiCos Valo
res da Bahia, que dedicou suas energias e, por assim di
zer, toda a sua existência, à Ilha de Itaparica, data do seu 
centenário. 

Refiro-me .a Ubaido Osório, o notável historiador de 
Itaparica, onde nasceu, a 16 de maio de 1883, berço dos 

_s_eu_s antepassados e yerdade:ira obcessão de sua vida. 
De fato, Ubaldo Osório se dedicou, com inexcedível 

entvsiasmo, ao tr~balho_ de pesquisar as_ glórias e as he
rQicai"iüadições da grande e bela ilha da Bahia de Todos 
os Santos a Ç.ujo desenvolvimento se _consagrou, por in
teiro, logrando, ainda, condensar num primoroso livro, 
os resultados de suas pesquisas. 

Depois de publicar, em 1973, "A Ilha de Itaparica
História e Tradição", Ubaldo Osório ampliou e aper
feiÇoou o seu magnífico livro, cuja 4• edição foi, cuida
dosamente, editada pela Fundação Cultural do Estado, 
em 1979. 

Do seu casamento com Dona Laurentina Ozório Pi
mente!, teve dois filhos: o Advogado Flaviano Oz6rio Pi
mente!, falecido, e a Doutora Maria Felipa Oz6rio Pi
mente! Ribeiro, casada com o Doutor Manoel Ribeiro, 
ProTeSsor Universitário e Diretor da Faculdade de Direi
to da Universidade Católica da Bahia, meu colega no 
Colégio Antônio Vieira, na B.ãhfa, e na Assembléia Le
gislativa de Sergipe, de 1947 a 1951, e progenitor do con
sagrado jornaiista e escritor João Ubaldo Ribeiro. 

Tive a satisfação de, quando jovem, em minhas via
gens a Itaparica, visitá-lo e com ele manter longas con~ 
versaçõeS em face da amizade que lhe dedicava, consoli-
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dada, no decorrer dos anos, em virtude do meu relacio
namento com o seu genro e filhos. 

Infelizmente, falecido a 26 de julho de 1974, não teve a 
alegria de ver e apreciar a definitiva e derradeira edição 
de seu livro, considerado, hoje, como uma das mais im
portantes contribuições -aos- estudos históricos ein nosSO 
Pais. 

São estes os mOtivos que me levam a solicitar a incor
poração do artigo anexo, de Pedro Tomás Pedreira, ao 
teXto deste meu breve pronunCiamento, em comemo
ração ao centenário de nascimento de Ubaldo Ozório Pi
mentel. (Muito bem!) 

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

A Tarde- segunda-feira, 16 de maio de 1983 

Ubaldo Osório; _o historiador de ltaparica 

Pedro Tomás Pedreira 
Certa tarde, numa das minhas constantes idas ao 

Instituto Histórico, lá encontrei Ubaldo Osório que 
sobraçava grosso calhamaço datilografado. Tal ca
lha• .laço era nada mais nada menos do que o origi
nal, revisto e ampliado, do seu importante livro: "A 
Ilha de Itaparica- História e Tradição", o qual, 
em 4• edição, foi publicado em 1979 pela Fundação 
Cultural do Estado, quando dela era diretor o sau
doso amigo Valentin Calderon. 

Que ·satiSfaÇãO teria aq-uele velhinho acaboclado 
que eu havia conhecido no IGHBa, na tarde de um 
certo dia do ano de 1973, com tal publicação, pois 
ali estava um trabalho sério que, entre quatro 
edições, traziã o abnegado esforço de pesquisa desse 
grande homem que amou idolatradamente _a sua 
ilha e os seus antepassados. Satisfação essa que 
Ubaldo Osório não conseguiu dessa vez ter, pois fa
lecera cinco anos antes dessa edição ~ que seria a 
definitiva e a derradeira- em 26 de julho de 1974. 

Nasceu Ubaldo Osório PimenteL na então ••oe
nadada Vila de ltaparica", sede do município desse 
nome, em 16 de maio de 1883, ou seja hâ 1_00 anos 
nesta data. "Denodada Vila" foi o titulo dada à an
tiga povoação da "Ponta das Baleias" (velho nome 
do primitivo povoado iniciado pelos armadores de 
baleias), quando da criação da vila e município pelo 
Decreto Imperial (Regência) de 25 de outubro de 
1831, que somente foi instalado em 4 de agosto de 
1883, e que comemorará, póftailto, a 4 de agosto 
deste ano, o seu sesquicentenário de instalação. 

Era Ubaldo Osório, filho de João Osório Pimen
tel e de Theolina Gomes Osório Pimentel, sendo um 
dos descendentes do português Antônio Pimentel, 
armador de baleias ali chegado no iníci"o do Século 
XVII. Teve irmãos: o monsenhor Flaviano Osório 
Pimentel e a Prof!. Maria José Osório Pirrientel. 

Batizou-se na Igreja Matriz do SS. Sacramento 
de ltaparica, sendo oficiante o cônego Pedro Vieira 
dos Santos e tendo por padrinhos Nossa Senhora do 
Amparo e o cirufgTã"o do Exêrcito, José Pereira dos 
Santos Portela. 

Fez os primeiros estudos com a Prof' Leonor Ca
macan Rodrigues e os de Humanidades com o Prof. 
Cornêlio Carneiro Ribeiro, também itaparicano, em 
1896. Indo para a capital em 1900, estudou com os 
afamados professores Raimundo Bi~arria e Virgílio 
de Lemos. 

Iniciou sua vida profissional como revisor, ern 
1903, do velho e tradicional .. Diário de NotíciaS", 
emprego que lhe foi conseguido pelO seu professor 
Virgílio de Lemos, que era, na ocasião, redator
chefe daquele jornal. 

Retornou em 1905 a ltaparica, secretariando o 
jornal "O Ilhêo"._ sob a direção do Dr. Augusto Vi
laça. Quando este desapareceu passou a colaborar, 
a convite de Arlindo Fragoso, no "Correio daTar
de", da Capital, e depois redigiu, póf alguns anos, 
comentários políticos do jornal "O Norte .. , sob a 
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inspiração do conselheiro Luiz Viana, de cuja ca~a 
foi assíduo freqífentador. 

Em 1906 foi nomeado ajudante de proCu1'ãdor da 
Repóblíca. Em 1911 casou-se com Laurentina dos 
Reis, civilmente, no antigo fórum d,a capital, no 
Largo da Palma, tendo por padrinhos o ministro 
Miguel Calmon, o conselheiro Luiz Viana, o escri
tor itaparicano Xavier Marques e o Dr. Antônio 
Bastos. O enlace eclesiático_ foi realizado na c_apela 
particular do Palácio Arquiepiscopal, e celebrado 
pelo arcebispo D. Jerôninio-Tomé da Silva. 

Em 1918 foi nomeaâo coletor federal em Itapari
ca, cargo no qual foi aposentado compulsoriamente 
em 19_63. Foi, por cerca de 3Uanos, chefe político do 
município, fazendo e desfªz_endo prefeitos. 

Foi Ubald_o Osório um grande lutidor pelo pro
gressO e desenvolvimento da grande e .bela Hha da 
Baía de Todos_ os San_tos. E Qessa luta faleceu, le
vantando bem alto, com o seu benemérito e abnega
do trabalho, as glórias, o heroismo e as tradições de 
Itaparica, contadas e relembradas, com ardorpsa 
devOção, no seu Hvro jâ citado. Outro in~eress~ante 
trabalho de Ubaldo Osório_ foi ·~Figuras que Cu cO
nheci". Era ele sócio-correspondente do Instituto_ 
Geográfico e Histórico -da Bahia. 

O SR. PRESID.~NTE (Almir Pinto)- Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do, para a sessão ordinária de segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redação final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n<:> 517, de 
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1979 
(n9 25f-79, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo de Cooperação Técnico-Científica e Tec
nológica celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e a Jamairia Ãrabe Popular Socialista da 
Líbia, em Brasflia, a 30 de junho de 1978. 

Discussão, em turno ónico, da Resolução Final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer nQ 519, 
de 1983), do P~ojeto de Lei do Senado n9 308, de 1981-

l DF, de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que altera as alíquotas do imposto sobre a trasmissão de 
bens imóveis e de direitos a eies reiativos, a que-se- refere 
o art. 3 I do Decreto-Lei n" 82, de 26 de dezembro de 
1966. 

3 

Discussão, em turno único, da Redação Fíi:tã.l (ofereci
da pela Conlissão de Redação em seu Parecer n' 520, de 
1983), do Projeto de Resolução nQ 50, de 1983, que auto
riza o Governo do Est:ido do Piauí a contratar operaçáo 
de crêdito no valor de CrS 453.256.608,00 (quatroCentos 
e cinqUenta e três milhões, duzentos e cinqUenta e seis 
mil, seiscentos e oito cruzeiros). 

4 

DiscuSsão, em turno úniCQ, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em_ seu Parecer n? 521, de 
1983), do Projeto de Resolução nQ 54, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, 
Estado de Mi nas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$45.847.515,36 (quarenta e cinco _milhões, 
oitocentos e q_uarenta e sete mil, qUinhentos e quinze cru
zeiros e trinta e seis centavos). 

5 

Discussão,-em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n? 522, de 
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1983), do Projeto de Resolução nQ 55, de 1983. que auto
riza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Estado 
de Pernambuco, a contratar operação de crédito no va
Iar de CrS 179.960.500,00 (cento e setenta e nove mi
lhões, novecentos e sessenta mil e quinhentos cruzeiros). 

6 

-DiscussãO, em turno ónico, do Projeto de Resolução 
nQ 57,_de 1983 (~presenot~do pela ComissãO de Economia 
cofiO conclusão de seu-Parecer n9 481, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Araranguá (SC) a elevar 
em, CrS 29.847.909,39 (vinte e nove milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, novecentos e noye cruzefroS e trinta e 
nove centavos), o montante de sua divida consolidada, 
tendo 

-PARECERES, sob nQs 482 e 483, das Comissões: 
-de CoriStituiçio e Justiça, pela constituciOnalidade e 

juridicidade; e 
-de MunicípiO!!, favorável. 

-o SR.. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a sessão: 

( Levànta-se a sessdo às /8 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 7-6-83 E QUE, 
ENTREGUE/I. KEVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
dã o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente e Srs. Senado
res, hoje, quero falar de dois mineiros ilustres: Carlos 
Drummond de Andrade e Pedro Nava. 

Em 1977, Carlos Drummond de Andrade completava 
setenta e cinco anos de existência, e a data exigia uma 
homenagem à sua pessoa. Apre.c;entei, então, requeri
mento propondo esta merecida homenagem a um dos 
maiores poetas da língua portuguesa e, Sr. PResidente, 
por mais que tentasse, reiteradamente, desta Tribuna, a 
sua efetivação, ela não se realizou. 

Levava, inclusive, aquele documento, entre outros, à 
assinatura do saudoso Senador Petrônío Portella. La
mentavelmente, não pudemos render este tributo ao 
granc[e poeta patricia. 

Agora, outro eminente mineiro- o médico e escri.tor 
Pedro Nava- também comemora aniversário, os seus 
oitenta anos, saudado por toda a sociedade brasileira, 
em meio a tantas festividades e regoZijos. 

Cumpro, também, o dever de homenagear este cientis
ta e literato, nascido na minha cidade de Juiz de Fora, 
cuja cultura, inteligência e fina sens"ibilidade granjearam
lhe a admiração _e o reconhecimento dos meios literários 
e artísticos brasileiros. 

Extraordinária a trajetória deste homem de ciência, 
deste_sâbio, que se tornou conhecido internacionalmente 
pelas suas realizações e saber na área científica e que, na 
maturidade, consagra-se tainbém, definitivamente, na li
teratura. 
- Iniciando a carreira literária com o livro de memórias 

"Baú de Ossos", está publicando a sétima obra de remi
niscências "Cfrio Perfeito", 

Carlos Drummond de Andrade julga o seu trabalho 
-~m todo o espírito crítico e a verve de seu talento: "Pe
dro Nava surpreende, assusta, diverte, comove, embala, 
inebria, fascina o leitor com suas memórias ... Suas obras 
dão uma nova visão à me~orialfstica brasileira,- depois 
este médico tem o dom estético de, pela escrit;, ressusci
tar os mortos". 

O grande memorialista do nosso idioma tem demons
trado, em seus livros, paixão imensa pelas cidades. Pode
se dizer que elas são mesmo o leitmotiv de suas obras. 
Juiz de Fora, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, de que 
mui to se ocupa, constituem os seus verdadeiros persona
gens. 

Descreve-as magistralmente, com pinceladas de um 
artista plástico, que recria, com matizes Vigorosas, sua 
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paisagem, arquitetura, sua vida palpitante, as cenas de 
cada rua ou esquina. 

Assiril descobrimos, em cada página de "Baú de Os
sos", a Juiz de Fora do início do sêculo, da Rua bireíta 
em que nasceu, os sobradões do pai e da avó, a vida dos 
antepassados. 

Autodefine ele suã.s origens: "Eu sou um -p(ú)f~ ho
mem do Caminho Novo das Minas dos Matos Gerais". 

Depois remonta, nas famoSas memóri<is, a Bdo Hori
zonte e Rio de Janeiro, que, segundo seu próprio-teste
munho, modelaram-lhe a personalidade e o caráter. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO- Com todo prazer, Se
nador Nelson Carneiro, 

O Sr. Nelson Carneli'o- De todos os gêneros de Lite
ratura, um dos mais difíceis é o dé- memorialista. E, nes
tes últimos anos, a Nação foi agradavelmente surpreen
dida com uma série de Hvros de Pedro Nava, contando, 
com leveza e elegância, sem invadir privacidades e 
valendo-se de sua prodigiosa memória, a crónica de sua 
vida, hoje octogenãria, e que, a cada pãgina, se crUZa 
com outras vidas, simples ou ilustres, dos diâS distaOtes 
da juventude às auroras da velhice. Seu "Baú de Ossos" 
foi o primeiro tomo de uma sé:ie, que recorda, e pef.Pe
tua, a geração a que pertenceu, ~ de que restam! p~ra ~le
gr:ia nossa. muitos valores distribuídos por vários setOres 
da ativid'ade. 1:: um encanto acompanhar Pedro Nava no 
contar e recontar episódios que niarcaram sua brilhante 
trajetória, primeiro em MiriaS ·aerais~-dep(;is no R-io de 
Janeiro. Faz V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco, obra 
de justiça, ao incluir nos Ailais da-casa·a-alegri3 co-m 
que os milhões de leitores do insigne escritor, entre os 
quais se incluem necessariamente seus colegas de magis
tério e a multidào dos befleficiados por sua ciêncía~ saú
dam seu octogésimo ailiverSáriO, cOni Os-in.elhôfes votos 
para que continue a enriquecer a Literatura brasileira 
com outras contribuições, ainda que asjâ divulgadas lhe 
assegurem uma posição definitiVa entre os grandes me
morialistas de nosso século. Formado em Medicina na 
turma de JusceHno KubtisChek, na Capital mineira, ade
re ao "Movimento modernista de 22", ao lado de Carlos 
Drummond de Andrade, João Alphonsus, Emiiio Mou
ra, os irmãos Melo Fraiico. Os últimos cinqúenta anos, 
Pedro Nava viveu na cidade do Rio de JaneirO e os mais 
recentes livros retratam a vida carioca em toda a sua irre
verência e vivacidade. O Rio redimensionado, através do 
espaço· e tempo, sob a pena mâgíCa e cativarite-aO escri~ 
tor em todas as suas nuanças, a sua beleza pictórica, suas 
virtudes, os males da grande urbe, o jeito peculiar de seu 
povo em vivenciar o cotidiano. Expressando-se sobre o 
ato de escrever reminiscênCias, ele confessa ciue "é Um 
pouco de amor pela história, pela tradição. Existe uma 
necessidade freudiana de fazer a catarse, a confissão. A 
memória nos possibilita essa tendência de sobrevivên
cia". E completa: "Só o passado dão espírito nacionai às 
pessoas. Você só pode amar sua terra, lembrando-se do 
que-já aconteceu com ela", Mas Pedro Nava, que tanto 
escreve sobre o passado, é um homem do presente na 
medida em que também, como qualquer mortal, vive o 
dia-a-dia da vida contemporânea, as dificuldades e as 
conquistas da sociedade, seus momentos de alegria e de
pressão. E preocupa-se com os problemas atuais do País 
e do povo, como a dívida externa, sobre a qual tempo
sição clara: .. Acho que a úníca-- saída Seria não pagar a 
dívida, criar até um conflito internacional, já que paga
mos em juros mais de dez vezes o valor dela". 

O Sr. Ade-rbal Jurema- Permite V. Ex•-Unl ap-arfe? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se
nador Aderbal J urema. 

O Sr. Aderbal Jurema- No momento em que V. Ex' 
presta justa e signíficativa homenagem ao escritor Pedro 
Nava, nos seus 80 anos de míneiridade lúcida e cativante, 
não posso deixar de me associar ao seu discurso. Certa 
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vez, o então Deputado Carlos Lacerda, em discurso me
morável, pediu a um colega que não se intrometesse na 
sua fala com apartes que nada tinham a ver com o assun
to que ele estava analisando. No meu caso de modesto 
escritor nordestino, nós temos a ver muito com esta ho
menagem. O autor de "Baú de Ossos" é admirado por 
todos nós pelo seu estilo gracioso no melhor sentido da 
palavra, estilo que nos dá a dimensão da vida intelectual 
mineira, mansão histórica dos grandes gestos de liberda
de democrática e das maiores vozes da poesia brasileira. 
Senador Itamar Franco, leve ao grande Pedro Nava o 
af~to e a admiração dos pernambucanos, que festejam 
com V. Ex~ esses 80 anos tão benéficos á cultura brasilei
ra. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Estas, Sr. Presidente, 
algumas das considerações que pretendíamos fazer hoje 
da tribuna, homenageando o cientista e homem de letras 
Pedro-Nava, tentando relatar a sua admirável contri
buição à ciêftcia e cultura naciOnais, através das ob~as 
publicadas e do acervo _cientifico. 

Solicito, ainda, Sr. Presidente, a transcrição do artigo 
de Josué MonteUo, "Os 80 anos de Pedro Nªva", que, 

_mais_ do que nossas palavras, retrata o grande juiz
forano. 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO: . 

J ornai do BrasU Terça-feira, 7 de junho de 1983 

OS 80 ANOS DE PEDRO NAVA 

_ __ _ _ Josué Monte/lo 
Há duas ou três semana~, por ocasião da viSita do Rf:i

tor António -Martins- Filho à Academia Brasileira, 
-~ntou-se ele ao meu lado, no pequeno plenário de nos
sas sessões habituais. 

Enquanto o segundo seeretârio lia a ata, M~rdns Fi
lho me sussurrou ao pé da orelha: 
--_Ç?Ue~- é esse acadêmico? 

·"-:·orígenes Lessa. 
Um silêncio. E novamente o Reitor, com o mesmo 

sussurro: 
- Que idade tem ele? 
- Oitentà anos. 
Outro silêncio. Entra Abgar Renau1t, que também 

sobe o estrado da diretoria, acomodando-§e à esquerda 
de Austregésilo de Athayde. Novamente Ma~tins Filho 
me pergunta: 

---:-__ E a idade desse? 
- - ......-Também oitenta. Feitos e escondidos,_ Tanto que 

ele os ignora, e nós também. 
Em seguida, chega Barbo~ Lima Sobrinho, que ocu

pa a Cadeira ao lado dç Abgar. E Martins Filho, baixi
nho: 

-Esse também já fez oitenta anos? 
E eu, _em tom de orgulho: 
-Oitenta e seis. 
E para aumentar o espanto do Reitor diante daquela 

antologia de octagenários, acrescentei: 
- A ustregésilo de A thayde, na cadeira da presidência, 

já passou dos oitenta e cinco, à base da sopa e do copo de 
leite. 

Depois, para encontrar ~ma justifiCativa, fuf eu que 
sussurrei esta explicação: 

- Ãqui na Academia, costuz_nam~s_fazer oitenta anos 
ainda moços. 

Lembrei-me desse episódio risonho a propósito dos oi
tenta anos de Pedro Nava, que neste momento se come
moram. Carlos Drummond de Andrade, ano passado, 

- deu o bom exemplo, permitindo que lhe festejássemos, 
em plena vitalidade fecunda e laboriosa, os oitenta anos 
de poesia e vida digna. Agora, tocou a vez do Nava. 

_ A despeito de seu ar compacto e levemente curvo, Pe
dro Nava é bem o octogenário moço, de cabeça clara, e 
operoso. Estou convencido de que a velhice cansada e 
gemedeira só ê compatível com a preguiça. O corpo -mo-
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le, que mais se arrasta do que anda, é privilégio da vida 
ociosa, que dá o braço ao amigo, ou se apóia na bengala, 
limitando o exercício das pernas à cadeira de balanço. 

Perguntem ao Nava como foi que ele chegou aos seus 
exemplares oitenta anos. Primeiro, ele gemerá um pou
co, para situar-se no tempo; depois, mineiramente, dirá 
que não sab~. Sabe. Perfeitamente. A vitalidade do Nava 
advém de .seu trabalho constante. 

Quando tirou a bata de médico, cansado dos reumatis
mos alheios, agarrou ele a sua pena de escritor, e ei~lo a 
nos dar um livro atrás de outro, puxando o fio longo de 
suas recordações pessoais. 

Não sou dos que pensam que o ato de escrever me
mórias é um refúgio no passado. Não. Sobretudo no 
caso de Pedro Nava. A memória é o passado no presen
te. E também no futuro. Notadamente quando se escreve 
como o Nava - com a dimensão da perenidade. 

Proust, ainda moço, faz do romance o pretexto para 
atiçar reininiscências de infância e juVentude. E o que-es
creveu não cheira ao mofo acre das coisas guardadas. 
Pelo contrário: é uina ressurreição, e ressurreição em ter~ 
mos de obras de arte indestrutível. 

Da juventude à nlaturidade plena, Nava levou a vida, 
até transpor os sessenta anos, a exibir com garbo a sua 
condição de poeta bisSexto. Em seguida, na idade em que 
todo mundo se aposenta, passou à condição de prosador 
militante, e com esta singularidade: a de ser, com a publi~ 
cação de seu primeiro livro, um dos mestres consumados 
da prosa de lín$Ua protug_uê-Sa. 
An~es de Pr!dro Nãva, no óltimo meio século, somente 

Guimarães Rosa realizara façanha análoga; mas Rosa 
desmontou a frase clássica, criando um ritmo próprio, 
que desestabilizava a prosa que vinha de Eça de Queiros 
e de Machado de Assis, para impor outra, marcadamen· 
te inveiltívã -e pessoal. Ao passo que N ava, com uma ou 
outra concessão à modernidade ostensiva e transitória, 
recorria ao estilo tradicional, como a justapor textos de 
antologia. _ _ 

Que retrãtiSta formidável! Que estupendo narrador! A 
memória de Pedro Nava serviu-lhe de pretexto para are
criação aitlstica. A despeito do rigor de sua documen
tação pregressa, ao recompor um tipo, uma cena, uma si· 
tuação, a página literária é menos reminiscência que i'e
cr:iação, menos .t~stemunho que 1ransfiguração fidedig
na, e tudo numa- frase viva, nova, agilfssim3., por vezes 
coruscante de indagações excessivas, com a arte perma
nente suplantando as iras transitórias. 

E é esse mestre, para quem a memória é a grande fonte 
da invenção literária, que faz agora oitenta anos, senhor 
de seus instrumentos de e..xpreSsão, glória viva da melhor 

_prosa de língua portuguesa, mestre consumado na arte 
de pintar painéis estupendos, sobre Os quais estende uma 
camada de verniz iDdestrutível. 

Se ele já houvessi-dadO ouvido aos amigos diletos que 
o querem na Academia, eu poderia ter dito ao Antônio 

_ Ma_~tin_s Filho,_ baíxfnho, ao pé da orelha, quando inda
gou Sobre -ãlguns. de nOssos :esplêndidos octagenários: 

- E esse aí que vai chegando, risonho, lépido, e rijo, 
com ar compacto de quem está na idade da força, é o 
grande Nava, jã na entrada dos oitenta anos. Nos seus 
ombros robustos, leva ele a carga de recordações que vai 
despejai'- nOs ~seus prôxiino.S volumes, para deleite e 
aplauso de todos nós. 

At-. da 74' Sessio, 
realizada em 2S de maio de 1983 

(Publicada no DCN - Seção II - de 26-5-83) 

Redflcação 

No Anexo ao Parecer n~" 433/83, da Comissão de Re
dação, oferecendo a redaçào final do Projeto de Reso
lução n~' 39/83, publíCado no DCN- Sessão II- de26--
5-831 página 1983; 3• coluna, na ementa e no texto do 
projeto, respectivamente, 

Onde se Ié: 

.6 de _dezembro de 1965, do Estado do Rio de Janei
ro, no tocante ... 
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... 6 de dezembro de 1965, daquele Estado, no tocan
te ... 

~ .. de_ 6 de dezembr_Q de 1965, no tocante .. . 
,_,.de 6 de dezembro de 1965, n~)___toca!!te .. . 

Ata da 79• Sessio, 
realizada em 30 de maio de 1983 

(Publicada.. no DÇN :-:- S~são II -:--4~ 31-5_:-83) __ 

Retiflcaçio 

Na redação final do Projeto d_e Resolução J19 39/83, 
publicada no DCN - Sessão II - de 31-5-83, pãgina 
2083, 3• cOluna, na ementa e no texto do projeto, respec
tivamente, 

Onde se lê: 

... 6 de dezembro-de 1965, do Estado do Rio de Janei
ro, no tocante ... 

... 6 de dezembro de 1965, daquele Estado, no tocan
te~ .. 

Leia-se: 

... 6 _de dezembro de 1965, no tocante ... 

... 6 de dezembro de 1965, no tocante ... 

Ata da 79• Sessio, 
em 30 de maio de 1983 

(Publicada no DCN (Sessão_ II) de 31 R5R83) 

Retificaçio 

Na publicação feita no DCN- Sessão II- de 31-5R 
83, página n~> 2074, 3' coluna, no cabeçalho da Sessão, 

Onde se lê: 

LeiaRse: 

Ata da 79• Sessi.o, 
em 30 de março de 1983 

Ata da 79• Sessão, 
em 30 de maio de 1983 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 80, D~ 1983 

O Presidente do Senado Federa_!, no uso das atriR 
buiçães que lhe conferem os arts. 52, item 38, e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação _ 
de competênciii qUe lhe foi outorgada pelo Ato da CoR 
missão Diretora nl' 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n~" 130~- de 1980, resolve autorizar a contraR 
tação, sob o regime j_urídico da Consolidação das Leis _do 
Trabalho e do FundO de G_arantia por TempO ae·serR 
viço, de Luiz Gonzaga Furta_do de Andrade, para o emR 
prego de Assessor Têcri.íco, Com o salário mens_al equivaR 
lente ao vencimento do cargo DASR3, -a partir de 3 de 
maio de 1983, com lotação e exercfcio no Gabinete. do 
Senador Virgílio Távora. 

Senado Federal, 9 de junho de 1983. - Nilo Coelho_, 
Presidente do Senado Federal. 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRES
SISTAS 

Reunião Extraordinária, 
realizada no dia 26 de maio de 1983. 

Ãs dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e seis 
de maio de mil novecentos e oitenta e três, s_ob a presi
dência do Senhor Deputado Furtado Leite e com a pre-
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sença dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e Jutahy 
Magalhães, Deputados FlorictÚto Paixão, Fernando Cu
nha, Fernando Magalhães, Nilson Gibson, Carlos Wil
sorr e~ainda, o Piesidente do Conselho Cons_'ijltivo do 
IPC, Doutor Bento Gonçalves, reúne-se, extraordinaria
mente, o Conselho Deliberativo do Institudo de Previ
dência dos Cong-ressistas- IPC, a fim de tratar assuntos 
diversos. Lida e aprovada a at_a da reunião _anterior, o 
Senhor Presidente Deputado Furtado Leite declara aber
tos os trabalhos, quando diz que tem muita honra em 
poder, nesse momento, colocar a fotografia do seu ante
cessor, o ex-deputado Bento Gonçalves, na galeria dos 
ex-presidentes do IPC, diz. ainda, que Bento Gonçalves 
com sua experiência, sua capacitação intelectual e espíri
to altruístiCo, realizou um verdadeiro milagre durante a 
sua gestão, pois conseguiu redireciorüir p<ira o caminho 
certo o futuro do IPC, mas para isso teve qile empreen
der ulna luta extraordinária-e permanente, enfrentando e 
saindo vitorioso das mais diveisas adversidades, manten
do, sempre, a posição de defesa dos legítimos interesses 
da -lnsiituiçãO. O Doutor Bento Gonçalves ã.gradecC sen
sibilizado as horosas palavras e diz que fez apenas a parR 
te que lhe correspondia no exercício de suas funções, ob
tendo colaboração maior de toda a equipe que compõe a 
estrutura administrativa do IPC. A seguir, são relatados, 
com pareceres favoráveis e aprovados por unanimidade 
os seguintes processos: - de canCé.ssão de pensão a: Ma
ria Salete Barbosa Calado e Leônidas de Souiã Carvalho 
Braga -em partes iguais, Otília de Oliveira Leal, Nilsa 
Poftel3 SaTies, Fi-ancisca Carvalho Rodrigues, Lydia_dos 
Santos Pires, Maria Barros Pinto e Maria Annunciada 
Botelho Marques da Rocha, requerido_ P-elo filho e pro
curador - Fernando Jorge Rocha; - de devolução de 
pensão ao IPC de Galileo Nascimento;- de averbação 
de mandato do ex-parlamentar Luiz Alves Coêlho Ro
cha. Em continuação, ê relatado pelo indeferimento e 
aprovado por unanimidade, o proc-esso do Deputado 
Adroaldo Campos Filho, nos termos do parecer do Con- _ 
selheiro Deputado Nilson Glbson. Prosseguirido, o Con
selho Deliberativo aprecia e aprova, também por unani
midade, os seguintes processos, deferidos ad r~ferend,um 
pelo Senhor Presidente: - de averbação de mandato dos 
seguintes parlamentares: Silvio Fernandes Lopes, Ar~ 
mando ·Souza Pinheiro, Cássio Gonçalves, Christiano 
Dias Lopes Fil,ho, Edme Tavares de Albuquerque, Este
vam Gaivão de Oliveira, Félix de Almeida Mendonça, 
Gerardo Henrique_ Machado Raneult, Gilton Garcia, 
Ibrahim AbiRAckel, Irma Rossetto Passoni, João Olivir 
Gabardo, Jorge Carone Filho, Jorge Konder Bornhau
sen, Jorge Maluly Netto, Paulo Mincarone, Wilson da 
Costa Falcão; -de inscrição como segurados facultati
vÕs do-s Seiuintes seTvidores: - Osmãrio Luciano Mar
tins, Solange Nascimento Martins, Mario Alfredo Vian
na da Fonseca Saraiva, Marí:3.dyr Soares de Mello, MarR 
co§ _Limeira Mena Barreto, Fernando Arruda Moura, 
Josimira Ribeiro Alves, Darei Constantino, Claudio RaR 
mos Aguirra, Francisco Xavier Fontenele Oliveira, Dio
genis dos Santos', Walter Lopes da Silva, José Veiga Fi~ 
lho, Thais Cavalcanti Alencar, Waldyr Alves Sanchez, 
Benedito Rodrigues da Silva, Ely Lopes Leitão, EH de 
O li v eira Pinto, Magnólia Dias Saraiva, Lourde_s dos 
Santos, Antonio Santiago Sehr.as, Eliane Cunha e Cruz 
Vieira, Antonio Motta dos Santos, Josué de Araújo, Ja
vael Dias da Silva, Raimunda Silva Bandeira, Joaquim 
Gonçalves de Alencar, Nilson Vianna da Silva, Jorge 
Honda, Clinton Schelb, Amaury Araújo de Castro, José 
da Cruz Ribamar Silva, Álvaro Apóstolo Evangelista, 
João Cosmo de Lira, Cláudio Alberto Aragão, Edu Ber
glundo Leite, José Lindomar Martins Gomes, João 
Francisco de Oliveira, Inácio Martins de Lima, Francis
co Augusto Pessoa, lvaldo Pinto de Oliveira, Cláudio 
Capote Leite, Antonio Mendes de Carvalho, Mercedes 
Porto de Queiroz Ornelas Araújo, Ari.tóriio Eduardo da 
Mota, Jonas Werly, Landoaldo Altiva Garcia Leão, Lin~ 
dolfo Nunes da Silva, Fátima Maria de Freitâs MorqueiR 
ra, Rafael Men,_des de SoJJza, Hedésio Anjos das Neves, 
Manoel Regina Filho, Jorge Pinto Castelo Branco de 
Carvalho, JosêAnt~nio Neves Nascimefito, Espedito Jo~ 
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sÇ CustpQia, Aguina_ldo Guimarães Costa, Eliberto Au
gusto dOs Santos, Maria de Lurdes Souza Almeida, He
lena Wester dos Santos, Maria Elizabet Neves, Valter 
Batista da Silva, Ney Teixeira, Wilson Ramão Zaratz 
Pinto, Miguel Caldas Ferreira, Pedro Francisco Pinhei
ro, Maria Berenice Carvalho Castro Souza, José Vieira 
de Lima e Raimundo Paulino de MÕraes; - de auxflio 
fti:neral a: Maria Annunciada Botelho Marques da Ro
cha (requerido pelo filho e procurador- Fernando Jor
ge da Rocha). Dando continuídade, o Senhor Conselhei
ro Seriador Nelson Carneiro declara-se impedido de rela
tar o processo de concessão de pecúlio à viúva do saudo
so Senador José Guiomã.rd, Senhora Lydia Hammes dos 
Santos, solicitan.do seja redistribufdo, quando o Senhor 
Presidente atendendo à solicitação, redistribui o proces
so para o Senhor Conselheiro Deputado Francisco Stu
dart relatar, Em prosseguimento, passa-se a debater o 
critério para aplicação de juros nos emprêstimos conce
didos pelo IPC,_ mais uma vez o assuntO ê arhplo e exaus
tivariterite discutido Sem conseguír-se um equacionamen
tO comum, quando o Senhor Presidente Deputado Fur
tado Leite designa o ConSelheiro Deputado Fernando 
Cunha para fazer um estudo preliminar e numa próxima 
reunião apresente uma proposta concreta, designação 
aceita pelo Deputado Fernando Cunha o qual propõe 
que desde jã fique estabelecido que para as reformãs de 
empréstimOS~ -após o pagamento da metade do valor do 
d_ébi_to, sejam liberados, totalmente, os juros a vencer . 
APós discussão a proposta ê aproVada. Nada mais ha
vendo a tratar às dezenove horas e dez minutos é encer
rada a reunião. E, para constar eu, Pedro Alves de Frei-

tas, SeCTetãfiO, IaVrélà presente ata qUe; de"poiS de lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. -De
putado Furtado Leite, Presidente. 

ATAS.DE COMISS0ES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensãgem n9 ss; de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Congres-
so Nacional texto do Decreto-lei nl' 2.012, de 25 janei· 
ro de 1983, que "dá nova redação ao art. 21' da Lei n9 
6.708~- de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a 
correção automática dos salários, modifica a poUtica 
salarial, e dá outras providências". 

4'- Reunião, realizada em 18 de maio de 1983 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minu
tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senador Fernando Henrique 

_Cardoso e Deputados Oswaldo Lima Filho, Jorge Ue-
qued, Luiz Henrique e Floriceno Paixão, reúne-se a ca-' 
missão Mista incumbida de -~aminar e emitir pare_cer 
sobre a Mensagem n~' 55, de 1983-CN, do Senhor Presi
dente da _República, submetendo à deliberação d_o Con
gressO Nacional o tex.lo do Decreto-lei n~" 2.0r?, de 25 de 
janeiro de 1983, que Dá nova redação ao art. 29 da Lei n~' 
6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a cor
reção automática dos salãrios, modifica a politica sala
rial, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto, Almir Pinto, Odacir 
Soares, Virgílio Távora, João Castelo, João Lobo, José 
Lins, Hêlio Queiras, Álvaro Dias, Itamar Franco e De
putados Jorge Arbage, Nylton Veloso, José Lourenço, 
Maçao Ta dano, Nilson Gibson, Marcelo Cordeiro e Au
rélio Peres. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Jor_ge Uequed, que 
soliclla, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como" 
aprovada. 
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Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que apre
sente sessão destina-se à re::ilização de palestra do Senhor 
Evaldo Longo Marchand, representante da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Cré
dito, convidando-o a tomar assento à Mesa. 

Durante sua explanação, o Senhor Evaldo Longo 
Marchand fala do problema da redução salarial trazido 
par este Decreto-lei. Pede aos Senhores Parlamentares 
que-o rejeitem, na oCasião de sua votação no Plen~rio d_o 
Congresso Nacional, inVocando a grande respon-s"ibili
dade que o Poder Legislativo tem junto ao povo, pois re
cebeu o seu voto, e este confia em seus representantes, 
principalmente no que concerne à rejeição desta matéria. 

No período das interpelações, usam da palavra os Se
nhores Deputados Luiz Henrique e Floriceno Paixão. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebi
mento, como contribuição, de um mandado de segu
rança impetrado por Pedro Gomes SampaiO e Ou~tros, 
contra decisão do Presidente da Repóblicã de emitir este 
Decreto-lei. Como o autor do referido documi:nio, o ad
vogado Ulysses Riedel de Rezende, encontra-se presente, 
o Senhor Presidente o convida a prestar alguns esclareci
mentos sobre a constitucion3Jídade da matéria. 

Em sua exposição, o Doutor Ulysses Riedel de Rezen
de diz que o contexto de toda poHtica salarial está rela
cionado com a liberdade de negociação, direito de gre~e! 
poder normativo da Justiça do Trabalho e com acordos 
que dependem da aprovação do Conselho ~_acional de 
Política Saladal. -

Usam da palavra para interpelar o depoente os Senho
res Deputados Lui:z Henrique e Floriano Paixão. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente 
agradece a presença dos conferencistas, enfatizando _? 
fato de_ que a contribuição _que estes trouxeram à -COmiS
são fará parte de uma obra que será editada sobre este 
assunto_.__ o 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena lsnard Acca_~hy Sarres dqs San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá ·à publicação, juntamente com O apanhaf!1ento taqui
gráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 4' REUNIÃO-DA COMIS
SÃO MISTA INCUMBIDA. DE EXAMINAR' E 
EMITIR PARECER SOBRE A MENSAGEM N• 
55, DE /983, DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPOBLICA, SUBMETENDO À DELIBE
RAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL O TEX
TO DO DECRETO-LEI N•~:J.Ol2. DE 25 DE JÁ-~ 
NEIRO DE /983, QUE "DÃ NOVA REDAÇÃO 
AO ART. 2• DA LEI N• 6.708. DE 30 DE OU
TUBRO DE 1979, Q.UE DISPOE SOBRE A COR
REÇÀO AUTOMÁTICA DOS SALÁRiOS, MO
DIFICA A POLfTICA SALARIAL, E DÁ OU
TRAS PROVIDENCIAS", REAliZADA EM /8 
DE MAIO DE /983, ÀS /7 HORAS E 30 MINU
TOS. INTEGRA DO APANHAMENTOTAQUI
GRÃFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMEN
TE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN
TE DA COMISSÃO, .DEPUTADO JORGE UE
QUED. 

O. SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Declaro 
abertos os trabalhos da nossa reunião de hoje. 

Temos a satisfação de receber hoje, como convidado e 
depoente, o representante da Confederação- Nacional 
dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, Sr. Evaldo 
Longo Marchand, a quem peço nos dê o prazer de parti
cipar da Mesa. (Pausa.) 

A Presidência informa aos -componentes da Comissão 
que no dia 29 de maio termina o·pfazo para o Sr. Relator 
apresentar o seu relatório perante a Comissão~ O RelatOr 
ainda não apresentou seu trabalho à Comissão, bem 
como ainda não nos deu o prazer, a honra e a satisfação 
de um debate aqui, na Comissão, com os convidados, da 
matéria referente ao Decreto-lei n~> 2.012. - -- -
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A Presidência ainda hoje vai ftxar a data da reunião 
para apreciar o relatór"io do Relator designado para tal 
mister, salientando que a Mesa pretende colocar em duas 
sessões de discussão e votação a matéria, entre os dias 12 
e_16 de junho. 

A matéria deverá entrar em regime de urgêncía para 
votação, ou seja, os 60 dias apóS a tramitação normal em 
10 sessões determinadas pela Constituição, em que obri
gatoriamente deve constar di.Órdem do Dia. Isto deverá 

--ÕCorrer a partir do dia 16 de junho. 

Com a palavra, pois, o nosso depoente de hoje, br. 
Evaldo Longo Marchand, representante da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Cré
dito. 

O SR. EVALDO LONGO MARCHAND-'-' É um 
prazer,- Sr. Presidente, Srs. COngressistas, estar aqui e 
poder externar a preocupação que a nossa Confede
ração, como de resto todos os tral;>alhadores brasileiros, 
teve ao tomar coilhecímento desse decreto-lei. 

Foi uma surpresa, porquanto se entendia que o Brasil 
entrava num período de abertura, num período em que a 
democracia voltaria até nós. 

No entanto, exatamente num campo de importância 
tão grande, como o salarial, em um campo em que a 
grande parcela da população brasileira é atingida fron~ 
talmente, o Governo vem legislar através de decreto-lei, 
em vez de seguir os caminhos normais do Congresso, co~ 
mo, aliás, tinha feito em relação à Lei da Política Sala~ 
ria!, a Lei n9 6.708, que está sendo alterada por esse 
decreto~lei. 

Esse decreto-lei não é necessârio dizer - traz prejuí
zos a todas as parcelas dos trabalhadores, independente
mente -a a· faixa Sã.Iarial em que os mesmos estejam. 

Não são apenas os 10% daqueles trabalhadores que 
ganham até3 salários mínimos, não são apenas os 10, até 
os 3, e maiS os 5 daqueles que ganham de 7 a 10. Mais 
uma vez os trabalhadores brasileiros vêm tendo achata
dos os-seus ganhos, e exatamente numa época e_m que a 
inflação faz com que a necessidade do reajuste salarial 
hOje não fosse mais semestral, e sim já passasse a ser tri
mestraL 

Se notarmos o avanço da inflação no Brasil e tam_bém 
o aVa-nçO das necessidades de reajustes salariais, veremos 
q·ue-a:ié ·76 ~!"inflação no Brasil andava por volta de 20, 
25, 30 OU meilciS. A partir daí, quando a in.flação co
meçou a atingir já um patamar de 60%, 55%, 70%, veio o 
reajus~e semestral, que, de certa forma, fazia e seguiu jâ 
uma demonstração dos trabalhadores, que, através de 
convenções, de acordos, vinham conseguindo um adian
tamento aos 6 meses, exatamente para compensar aquela 
faixa de inflação que vinha acontecendo naquele perío~ 
do. 

Ç)r_a_, _ ho anO-Passado a inflação real foi de mai~ _d~ 
100%. Este ario, -estã prevista também em mais de 100%. 
CÓnseqüentemente, o semestral fará com que o trabalha
dor chegue aos 6 meses jã defaSado em quase 50% dos 
seus _vencimentos, isso sem contar a tremenda rotativida-

- de de mão-de-Obra que se tem verificado nos últimos 
tempos,-eainda o desemprego, que faz com que o reajus-

- te- seja UriCZeró, - - - --- - - --

Assim, todoS os patamares salariais estão sendo atin
gidos. 

Acredito_que o_grande problema q_ue traz esse decreto
lei nãÔ_seja apenas a redução salarial. O maior probÍema 

- ê esse decreto em si mesmo, é a forma de alteração. Até 
admitimoS que, num grande pacto social, pudesse haver, 
talvez, uma alteração salarial, se o País exigisse um es~ 
forço e esse_ esforço existisse em todos os setores da vida 
pública brasileira- um esforço de Governo, um esforço 
de empresa _e um esforço de trabalhador. Entretanto, o 
que se verifica é o contrário - todos Os esforços para re
cuperação e para combate à inflação têm sido buscados 
no trabalhador. O Governo continua com as suas obras 
da mesma forma, continua desperdiçando dinheiro em 
todos os níveis e vai buscar exatamente a compensação, 
sempre, em cima dos salários. 
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Ora, não estamos falando aqui por algo que se pense 
particularmente. Expressamos aqui um ponto de vista 
definido em congresso da categoria, que, analisando as 
questões salariais, que, analisando os últimos I. anos da 
política salarial brasileira e da política econômiC'a brasi
leira, também fez uma verificação consciente e técnica de 
que todo_ o_ esforço do trab:aJhador, contido primeiro na 
época do arrocho salarial, contido depois nas épocas da 
redução salarial, através da compressão das faixas mais 
altas de salário, tinha sido inótil, porque aquela história 
de o bolo cr_escer para repartir, e fomos o fermento do 
bolo, não existiu. 

O que se verifica hoje é qtie mais uma vez em cima-cte· 
salário' está sendo tentado contornar ou minorar o 
problema de inflação. 

Ora, se salário fosse causador de inflação, o reajuste 
salarial viria antes da inflação, mas o que se verifica hoje 
é que existe uma reposição salarial, reposição esta que, se 
analisarmos as folhas das empresas, verificaremos que 
não existe, pOrque a grande verdade, em que pese ter ha· 
vido e haja um reajuste semestral, se analisarmos as fo
lhas de pagamento dos 2 meses antecedentes e dos 2 me-
ses posteriores ao reajuste !>alaria!, verificaremos que ja
mais acontece um aumento de custo de folha de paga
mento nos níveis dos- reajustes salariais. 

Ora, se os reajustes salariais nas folhas de pagamento 
não representam aquele montante que sobre os mesmos 
deveria recair, é porque evidentemente não está havendo 
reajuste salarial. . , _ 

Erlfão, cada vez mais admitimos discutir salário. No 
entanto, queremos discutir salário dentro de todo um 
mecanismo que permita que salário possa ser efetiva
mente discutido e que as diversas categorias profissionais 
de trabalhadores não sejam apenas penalizadas, mas que 
também, de alguma forma, sejam beneficiadas, porque o 
que ocorreu até hoje foi a redução, pura e simples, dosa
lário, sem que haja qualquer compensação em qualquer 
campo. 

Assim, numa verificação técnica da matéria, hoje, por 
exemplo, no setor bancârio a média salarial deverá estar 
entre 3, 5, 4 salários mínimos- isto considerando a exis~ 
tência de bancos oficiais e considerando ainda que há 
uma rotatividade muito grande de mão.;-de-obra. Pratica
mente são atíiigídos violentamente mais de 70% da cate
goria e continua sendo atingido todo o restante. 

Veriftcamos hoje que a prestação da casa própria é au
mentada exatamente nos níveis dá custo de vida, nos 
níveis de inflação. O pr6prio aluguel é aumentado em 
90% do INPC, mas todo aquele segmento de assalaria
das que ganham mais de 7 salários míniinos riã.o está sen
do aumentado nesses 90%, fazendo com que, então, cada 
vez mais haja necessidade de o assalariado reduzir cada 
vez mais as suas necessidades, reduzir cada vez mais o 
seu poder de compra, reduzindo, assim, cada vez mais a 
satisfação sua e de sua família. 

N!.!ma segunda etapa, não faz nada mais nada menos 
do que virar essa recessão que há {lÍ. 

Em 1975,_quando encerrávamos o Congresso que rea
Jjzamos no Rio de Janeiro, já naquela oportunidade cha
mávamos ;:1 atenção do Governo para os problemas que 
a r.eduç_ão _do_ poder real de salário traria sobre toda a 
Nação, principalmente sobre a Previdência Social. 

Ora, na medida em que seus assalariados começam a 
ganhar menos, como conseqüência começa o Pais a ter, 
tranqUilamente, necessariamente, problemas de saúde, 
problemas de_ insegurança, problemas até mesmo de 
acréscimo de acidentes de trabalho e de falta por doença, 
porque tudo isso é uma conseqüência daquela insegu
rança, daquela ínsatisfação que o individuo muitas vezes 
não extravasa e não demonstra de póbHco, mas que tem 
consigo, até mesmo insensivelmente. Tudo isso é custo 
para a Nação, e esses custos não são considerados. A 
Nação- me parece- entende como custo apenas aqui
lo que se ganha. Não entende como custo aquilo que ela 
gasta e aquHo que ela deixa de ganhar. 

Assim, nossa Confederação, como de resto todos os 
seus sindicatoS, faz daqui um apelo ao Srs. Deputados e 
Senadores, para que não deixem passar esse decreto-lei, 
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porque se de um lado é pe_micios:o ao· trabalhador_, por 
outro me parece que muito mai::; pernicioso ainda é o 

, momento político brasHeiiio, porque esse decreto-lei, 
como aUãs todo decreto-lei, é um desrespeito ao Judi
ciário, é um desrespeito a toda a população brasileira;, 
que sai de uma eleição consciente, uma eleição -de que o 
povo participou, consciente de que realmente estamo
nos democratizando, que o Legislativo seria aquele cam
po dos debates dos grandes problemas brasileiros, seria o 
campo da solução ou da tentativa de solução dos proble
mas brasileiros, s:erfa o campo de análise dos Podere!! 
brasileíros. 

O Legislativo tem uma grande responsabilidade,_ por
que recebeu o nosso votô, foi prestigiado nessa eleição. 
O LegislativO terá que nos dar uma resposta. Até nãCt 
digo que amanhã não saia Um projeto de lei em que haja 
uma redução salarial, mas que saia através de um pacto 
em que todos os segmentos da sociedade brasileira con
tribuam para o de~envolvimento do Br_asil. e não dessa 
forma como- está sendo aqui, arbitrariamente, e-m que 
apenas o trabalhador contribui para a baixa da inflação. 

Entã-o, mais uma vez-agradecemos o convite para que 
aqui comparecêssemos e fazemos um apelo aos Srs. COn
gressistas para que pensem na responsabilidade que têm 
para com o povo brasileiro, para com os trab~lhadores 
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ao traba[hador e se comprometer em defender as causas 
do trabalhador. 

Pôr conseguinte, o grande caminho no sentido _de se 
chegar a viabilizar a rejeição desse decreto-lei estâ no po
der de pre5São ciue is 1íderanças sindicais -do País pude
rem exercer _sobre nós, parlamentares. 

Lembraria ao nosso comparihelrO, não sei se esteve 
presente aqui ncr·-dia 2 de marco, pressão exercida para. 
que o decreto fos,se lido jã, e não em setembro como que
ria o Govirno, o que se conseguiu graças a essa pressão, 
graças à posição firme das oposições, graças ao apoio de 
parte ponderável da imprensa, que esclarecidamente se 
pôs contra o decreto, e graças à deliberação corajosa de 
um homem do Governo, o Senador Nilo Coelho, Presi
dente d_9 Congresso Nacional, que disse que leria o <te
creto no dl_a 15 de abril e o fez. 

_ EssJ pressão, essa artic_ulaçào Congresso~sindicato 

precisa se fazer novamente, 110 sentido de que, no dia da 
votação, as galerias do Congresso estejam apinhadas de 
sindicalistas reivindicando, voto por votO, a rejeição do 
decret_o~Lei. 

Porénl., não-basta isto. ~preciso _que, de hoje até o dia 
da votação, essa pressão se exerça com uma marcação 
hOmem a homem, gabinete- por -gabhiete, parlamentar 
por parlamentar, no sentido de cobrar essas promessas, 
po-rQue, n_06fe ConferenciSta, sabemos que esse decreto~ brasileiros na rejeição desse decreto-lei. 

~ ·- -- lei flui ãe uma -pres-são internacional, de uma pressão 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - O primeirO exerci~ pelo capitalismo" internacional, de diretrizes fi-

in,scrito para interpelar é o Deputado Luiz Henrique. xadas na carta-compromisso ao FMI. 

O SR. LUIZ HENRIQUE - Sr. Presidente, Sr. Re
presentante da Confed~ração dos Trabalhadores em Em
presas de Crt;:dito, temos jâ- acredito que V. __ s~ saiba 
disto _.;.uma posição definida com relação a decretos
leis. 

O PMDB fechou questão contra essr; decretQ-lei. Na 
reunião que realizou o seu Diretório Nacional, foi esta
belecido o se_guinte princípio: aqUele deputado ou sena
dor que nào comparecer, para evitar quorum e jogar para 
decurso de prazo, poderã perder o seu mandato por de
terminação d~ direção partidária. 

Esta ê uma decisão tomada na última r~nião do Dire-
tório Nacional. _ 

Portanlo, a posição do PMDB, queestã aqui rePresen
tado pelo,nosso Presidente Jorge Uequed e pelo_ querido 
Ministro Oswaldo Lima Filho, é tranqUila, como o é a 
posição do PDT, aqui representado pelo eminente Juris
ta, escritor em matéria de Direitos do Trabalho, o nosso 
companheiro Floriceno Paixão. o· PT também já fechou 
questão contra o decr~to. O PTB está encontrand9 gran
des resistências, sej~ por pãrte de deputados que inte~ 
gram a sua bancada, seja por parte das bases que lhe de
ram voto. 

Aínda ontem o jornal Folha de S~ Paulo estampou am
pla reportagem com o Presidente do maior sindicato de , 
São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgic-os, que edita um 
jornal com tiragem de 150 mil exemplares, um sindicato 
que tem profunda articulação nas bases de fãbricas, e -o 
nosso Joaquinzão, corria é Ch8.rilãdo, demonstrou clara
mente, sendo ele homem do PTB, a sul!_ insurgência 
quanto a qualquer decisão do seu Partido que vise ou a 
aprovar o decreto ou a fazê-lo por decurso de prazo. 

Então, me parece, e já o disse aqui na semana passada, 
quando aqui estiverem repreSentantes dos sindicatos pe
troleiros de São Paulo e do Brasil, disse aqui que é fun
damental nessa tarefa cobrar n_ão apenas dos deputados 
do PTB, dos senadores do PTB, como também dos par
lamentares do PDS, as promessas que fizeram em cam
panha, os compromissos que assumiram em praça públi
ca, os compromissos que assumiram em palanque, por
que acredito que, por mais viciado que seJa de alguém o 
mandato parlamentar, por maís que tenha sido influente 
o abuso do poder económico, ou a corrupção eleitoral 
ou as fraudes, o fato ê que não encontramos aqui, nesta 
Casa, a não ser os biônicos, nenhum senador ou_ deputa
do que não tenha ido â praça ptí.blica para pedir o voto 

A Argentina, pais endividado, numa relação divida
Produto Interno Bruto até pior que a nossa; enviou_uma 
carta de intenções estabelecendo o aumento real de sa
lários da ordem de 5%. O BrasU retirou o adicional de 
10% sobre o INPC. Por quê? Porque na Argentina há 
uma organização_ sindical muito mai$ forte do que nci 
Brasil, porque em 64 se procurou descaracterizar a luta 
sindical, se procurou fazer dos sindicatos meroS ã.'pêndi
ces da Previdência Social e tirar o seu conteúdo funda
ITtental, -q-ue é o seu conteúdo de luta por melhoria, o seu 
conteúdo de negociação coletiva. 

Suas colocações, nobre Congressista, foram muitO 
precisas, e, assim, eu não teria nenhuma pergunta a for
mular. Apenas lhe faço este apelo, Já que y, s~ exerce 
uma função importante no contexto sindical brasileiro, 
leve essa preocupação nossa aos síndícatos, para que 
pressionem os homens do Governo e os homens de uma 
OposiçãO que estaria negociando com o Governo, a fim 
de que seja rejeitado esse decreto-lei. 

O SR. EV ALDO LONGO MARCHAND- Inclusi
ve jâ entramos em cantata e temos um compromisso for
mal do PTB de fechar questão sobre esta matéiia. Foi o 
que se conversou ontem ainda com os dois _vjce-lideres 
dQ_PTB, como se havia falado na quinta-feira passada 
com a sua Presidenta e Líder, e formalmente ficou acer
tado que-eles tambénl fechariam questão a este respeito. 

Inlcusive é intenção nossa - independente daqueles 
conta tos diários que a própria Confederação faz no Con
gresso- uma semana antes ou 4 dias antes, pelo menos, 
nossas delegações chegarem a Brasilia, a fim de exata
mente trabalhar esse Decreto-lei n9 2.012, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Concedo a 
palavra ao próximo inscrito, Deputado Floriceno Pai
xão. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO_- Sr. Pr<!lídente, pre
zado Palestrante, de minha parte jã es.tou suficientemen
te êsclarecido, ante todos os debates que temos feito ao 
longo deste período que sucedeu à expedição do decreto
lei. De modo que pouco ou nada me restaria aqui argUir 
a respeito desta matêria. 

Em relação ao fechamento da questão, à posição do 
PDT, Partido ao qual pertenço e ao qual pertence tam
bém nosso ilustre colega Jacques D'Ornellas, nem have
ria necessidade de dizer que o Partido jã tem a questão 
fechada, não formalmente sob o ponto de vista poHticO, 
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no _qu~< diz respeito à hipótese até de resultar em cassação 
de mandato se algum deputado não comparecer ou não 
votar contrar_iarnente à proposição. Mesmo assim, sei_ da 
preocupação do ilustre convidado e levarei ao meu Lfder 
Bocayuva Cunha esta preocupação, para que sirva, in
clusive, de referência P?ra que a classe dos bancários, 

- aliãS.. como as demais interessadas no projeto, leve às de
mais lideranças, como, por exemplo, o caso _do PTB, que 
praticamente todo~ os partidos da Oposição jã fecharam 
questão formalmente. 

Levarei ao Líder BQcayuva Cunha essa preocupação, 
para que S. Ex-' ex~mine a possibilidade, que S. Ex• ta.m
bém declare a questão fechada, muito embora jâ tenha
mos decidido numa reunião da Bancada que a questão 

_" ~tã fechad_a. Não tr:nho bem certeza se ficou realmente 
fecbada a quest?o. 

O SR. JACQUES D'ORNELLAS (fora do micrO!o· 
ne.)- Fo_i na Nacional. Já está fechada. Foi reafirmado 
o fecl_l~ento da questão. 

O SR. FLQRICENO PAIXÃO -Então, estâ resolvi· 
do o problema. _ 

Sobre oUtrO ãSpectO: por que um só elemento do PDT 
nesta Comissão? Toda Comissão Mista deve guardar a 
proporcionalidade da composição do Congresso; Tocou 
apenas para este Partido, além do PMDB, uma vaga. 
Tanto Que nas Conüs_sõ_es o quociente não permitiu que 
nenhum elemento do PTB ou do PT pudesse ser incluído 
na composição de qualquer comissão Mista, Não só <tes
ta, mas de qualquer Comissão mista que tenha a incum
bência de_~examinar as mensagens· presidenciais. 

Lamei'üãVelmente é isto que· ócór1'e. Ainda bem, que te-
mOs um número razoáVel; um número até grande de de
putados do PMDB que sUprem esta lacuna. 

TanÍbém subscrevo iriteira:mente as palavras do Depu
tado _Luiz Henrique. Há necessidade da classe, de sindi
catos exercerem pressão sobre os membros do Congresso 
Nacional, tanto deputados quanto senadores, inclusive 
procurar o Sr. Relator, talvez, se fosse o caso, para soli~ 
cit_ar _o empenho de S. Ex• objetívan~o antecipar a entre
gado relatório à Comissão, para que se julgue o mais ra
pfdamerlt.e Põ'sSível, porque liá prazos a cumprir· e temos 
de curnpri-los, sob pena de esse retardamento trazer 
maiores dificuldades. 

Tivemos o comparecimento a esta Comissão_ Mista 
dos representantes do DIEESE, hã questão de umas 
duas semanas. Trouxeram-nos elementos de grande im

, portância para nosso esclarecúriento. Esses estudos fo
ram distribuídos às várias rePresentações sindicais que 
aqui estiveram presentes, cOm a autorização dQ Presi
dente dos trabalhos, e possivelmente o ilustre convidado 
já os tenha em mãos. São dados que repelem qualquer 
contestação. São dad_os cabais, precisos. Embora Iacôni
cos, sã() dados precisos. De modo que vamos usar todo 
esse material no momento da discussão e da votação do 
decreto-lei. 

Parabenizo nosso Presidente por ter tido a iniciativa 
de trazer também o ilustre representante da CONTEC
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empre
sas de Crédito, uma das maiores forças sindicais que te
mos neste Pafs, nossos grandes amigos bancários. Tam
bém fui bancário. O primeiro emprego que tive foi de 
funcionârio do· ex-Banco Porto-Alegrense, não existe 
mais, no Rio Grande do Sul. O ilustre Deputado Jorge 
Uequed nem era nascido àquela época. 

Não quero que o ilustre convidado leve desta Comis
São uma falsa impressão do inexpressivo número de cole> 
gas que aquf se encontram, porque a maioria da Comis-
são, pelos menos os deputados d_a_ Oposição, estâ traba
lhando em outras Comissões, estã em plenâri.o dlscutin
do. Aq~i estão Sendo gravados todos os pronunciamen
tos. Iremos ter contato com este trabalho._Não leve, por
tanto, esta impressão. Aqui todos os trabalhos são regis
trados, todo_s os pronunciamentos são registrados, e, no 
momento azado, deles vamos fazer uso. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer no momento. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Agrade<» 
mos a participaÇão do representante da CONTEC, desc
j3t1do tambéni a su-a participação na continuação dos 
nossos trabalhos. A Comissão tem aberto espaço para a 
participação da sociedade brasileira neste debate, não só 
pela caminhada que se tem feito a vários EStad-o"s da Fe
deração. Ainda segunda-feira estive com ·a Sindicato dos -
Bancãrios aqui, em BraSília; ã.mánhã à noite estarei com 
aposentados e metalúrgicos em Juiz de Fora; segunda
feira à noite estarei em Recife com trabalhadores da in
dústria da cana e com aposentados. Há também um es
paço aberto e democrático pãra a participação da SOcie
dade brasileira na Comissão. 

Como representantes altamente significativos- deSta 
sociedade, os advogados têm demonstrado, nesta luta 
por uma abertura política, social e econômica, a sua par~ 
ticipação efeiiva. Não só pelas manifestações da sua enti
dade de classe, a OAB, tem sido artadamente expressa a 
vontade do retorno à vida democrática, como os advoga· 
dos têm exercido, no seu pretório, O exercício da ativida
de profissional em defesa dos-8irel.tOS -e-da dignidade do 
cidadão humano. 

Recebemos aqui, na ComissãO, como contribuição, 
um trabalho dos advogados Ulysses Rieâel de Rezende e: 
Marcos Luiz Borges de Rezende, um mandado de segu
rança impetrado por Pedro Gomes Sampaio e outros, 
contra a decisão do Presidente da República de edição 
do decreto-lei. 

Como o Dr. Ulysses R~ed~l de R~ende estâ prese:~*~ à 
Comissão, e como a ConiissãÔ tem o ObjetiVo de íntif
pretar a vontade brasileira de ampliar o debate e trazer 
para conhecimento da Comissão e da Nação todas as po
sições relativas à -matêria c-onVidamos S. st- para nos da! 
o prazer de ampliar o nosso debate na Comissão também 
sob o aspecto jurídico desta questão, a constitucionalida
de do Decreto-lei n~' 2.012. 

Por isso, peço aos SrS. DepUtados floriceno Paixão e 
os-wa1do lima Filp.o nos conduZa, aqu-i,-o Dr. Ulysses 
Riedel de Rezende, para que possamos ouvi-lo nesta Co
missão. {Pausa.) Ao agradecer eSta c-ontribuição, que te
mos c-onsciêricia de que o Sr~-Relator levará com objeti
vidade necessária para prolatai o seu parecer, passamos 
a palavra ao Dr. Ulysses Riedel de Rezende. 

O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Sr. 
Presidente e Srs. Congressistas, em primeiro lugar ex
presso minha profunda satisfação pessoal de, como inte
grante da sociedade, poder prestar qualquer esclareci
mento junto a esta egrégia Comissão. S sempre irrÍpor
tante que aquelas pessoas que estejam de alguma manei
ra vinculadas à matéri3. pos-sam Pr-esi"ãr os seus 'esclareci-_ 
mentes. 

Inicio minhas considerações trocando algumas idéi~ 
a respeito do-problema na sua globalidade, porque o 
problema que diz respeito ao Decreto-lei n'~ 2.012,_ de 
1983, na verdade se insere no ·contexto de toda a politica 
salarial, contexto esse que está relacioriado com as nego
ciações coletivas, com as convenções cÓleti~as, os acor
dos coletivos, com os acordos que dependem d~_ aPro
vação do Conselho Nacional de Política Salarial, estâ re
lacionado com a liberdade de negociação, estã relaciona
do com a liberdade sindical, está relacionado com o di
reito de greve, estâ relacionado com o poder normãtivo 
da Justiça do Trabalho. São vários -ângulos e vâr,ios as:- -
pectos que dizem respeito à meSma problemática. 

Para que se possa ter uma visão do problema salarial 
dos trabalhadores, é interessante que se tenha uma visão 
global de como se processam as negociações, de co~o se. 
processa a correção salarial, qual a' legislação vigf:nte, 
quais as normas salariais anteriores, para que, entãO, se 
possa fazer um juízo completo da· matéria. Embora se 
chegue à análise apenas de uma r atia do bolo, _é preciso 
conhecer-se o bolo todo. 

Lembro qué no passado as negoci~_ções c~letivas e_ram 
feitas de forma relativamente livre, havendo res~rição 
primordialmente com relação ao Decreto-lei n~' 9.070·, 
que regulava o direito de greve. Tirada esta limitação le
gal, as negociações_ se processavam livremerite, ou cQm 

certa liberdade, entre empregados e empregadores, até 
_que surgiu a primeira lei que veio impor norm!JS deres
trições no reajuSte salarial, e que foi conhecida, e é co
nhecida ainda hoje, pelos trabalhadores, como a chama
da Lei de Arrocho Salarial, a Lei n~> 4.725, de 1965. Por 
que foi chamada de Lei de Arrocho Salarial? Era uma 
Lei de Arrocho Salarial porque não permitia o estabele
cimento de acordo, de vantagens de correção salarial, de 
reajuste, como usava a expressão da lei, senão dentro dos 
índices sociais. Apenas permitia os reajustes d~ntro dos 
índj_çes oficiais, depois disso veio o Decreto-lei n~' 15, o 
Decreto-lei n~' 17 e esses ... (fora do microfone). 

_ Desculpe-me a intervenção. 
O -SR - Parece-me que o decreto resultou de fato de 

gue, resultou naquela época, novos espaços empresariais 
-C$1avam o;:~ininhando para conceder reajustes superiores 
àS taxas preVistas pelo Governo Federal. Em alguns ca
sos houve ... 

O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Não 
creiO qLÍe em 1965 isso ocorresse. COmo a Lei é de 1965, 
não creio que nessa ocasião aS categorias empresariais 
estivessem concedendo --vantagens assim superiores. In
dusiye, me pareCe que tinha· o sentido de conter a ín
f1ação durante certo período, tanto o art. 71' dessa Lei nl' 
4.725 estabelecia que esse dispositivo teria duração de 
três anos, a lei teria duração de três anos ~penas. Portan
to, dur3nte três ~nos é que selia estabelecida esta limi~ 
tação. 

O SR. (FORA DO MICROFONE) - Veio exata
mente para o combate à inflação, porque a inflação esta
va, na verdade ... (inaudível) ... fizeram realmente o arro
cbo salarial... 

O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Exato. 
Fizeram realmente: 

O SR. (Fo·ra do microfone) --Eles dedica-
ram uma lei para est~belecer o arrocho salarial. 

O SR. -ULYSSES RIEDEL REZENDE- Exato. tan
to que a lei ... 

O SR. (Fora do microfone)- Não foi por ... 
(inaudível) ... para não permitir isso, exatarnente que 
hopvesse essa negociação entre empregadores e empre
gados em nível acima daqueles que a própria lei estaria 
estabelecendo (inaudível). 

O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Exato. 
A lei foi conhecida exatamente como de arrocho salarial, 
porque só perniítia o reajuste da desvalorização da moe
da. Cofio só permitia o reajust~ Oa desvalorização da 
-mõeda e não p-ermitia nenhuma espéCie de aumento sala
rial, ela foi assim catalogada, como Lei de Arrocho Sala
rial. Isso seni Contar o problema se os índices eram corre
tos ou não, que isto é outro problema. 

A s'eguir veio o Decreto-lei n~> 15, o Decreto~lei n~' 17. 
Esses decretos fecharam mais ainda a Lei de Arrocho, 
declarando a nulidade dos acordos que fossem feitos 
faia dos parâmetros da lei. Depois disso veio uma alte
ração de um dos artigos da Consolidação das Leis do 
Trabalho,- q-u~ está até hoje vigent.e, o art. 623 -~a Conso
lidação, já ínsf:rído dentro da Consolidação, decilirando 
a nulidade de_qualquer acordo não feito dentro das nor
mas da Politíca salarial. Finalmente veio um decreto -
infeliZmente -não estou com o seU número aqui- revo
gando o art._~7?_da Lei n~' 4.725, aquele que dava a du
ração _de três anos. Entã9, o arrocho, que foi previStõ Ini
cialmente para uma duração de apenas três anos, se 
transformou em permanente. O arrocho foi previsto ape

. na[ para uma !lu ração de três anos. Com a simples revo
g~ção do art. 7'~ da Lei n~' 4. 725, que dava essa duração 
Qe três anos, transformou-se num arrocho permanente, o 
que; evidentemente, só pôde incomodar bastante a classe 
trabalhadora. 

Durante muito tempo tivemos a vigência dessa nor~ 
mas, até que veio a Lei n~' 6.147, que simplesp1ente alte
ro]l o cálculo para fatores. O efeito dessa lei é apenas o 
cálculo para fatores. Finalmente, veio a lei da Correção 

Sâb<td_o JJ 2367 

Automáticf:J; Sal~rial, a Lei n~' 6.708/79. Esta lci é curioSã, 
pOrque, sob certos ângulos, trouxe um benefício à classe 
irabalhador·a, quando permitiu o índice 1.1 para cor
reção automática e estabeleceu a correção automática. 
No entanto, para os trabalhadores da classe média, para 
os trabalhadores que tenham um melhor salário, é uma 
lei terrive:Jn:!ente .d~astrosa. Porque estabeleceu faixas a 
partir da~ quais a correçãp não se faz presente, não ind
de, ou, se incide. _é em índices inferiores ao çia correção 
salarial. Ênt~Ó .. _o_corre que para esses. trabalhadores a lei 
foi.até pior do que a Lei do Arrocho Salarial, porque eles 
passaram a ter uma redução salarial. Antes tinha direito 
a uma elevação sal~ial e, como conseqUência da nova 
lei, passaram a tei- uma redução salarial. Evidentemente 
os empregados de menor salário passaram a ter a pers
pectiva do índice 1.1 de correçào salarial. 

Veio a Lei n' 6.886, como lei também aprovada por 
este CongressO, e alterou novamente as faixas, estabele
_cendo uma redução maior ainda, até que veio, então, o 
Decreto~lei n'~ 2.012/83. 

Muitos ângulos estão_ presentes e merecem anâlise 
dentro deste contexto de legislação e das possibilidades 
que a classe trabalhadora encontra para ver presente o 
reajuste, a correção e vantagens da categoria. 

Q1,_1ando os sindicatos pelo menos uma grande maio
ria, tirados os grandes sindicatos que tenham algum po
der efetivos de pressão, eles, na verdade, se colocam 
nulna posição de pedinte: pedimos isso, pedimos aquilo, 
pedimos aquiloutro ... O empregador, na grande maioria 
das vezes, diz: não concordamos come isso, não concor
damos com aquilo e não concordamos com aquiloutro., 
O Sindicato se vê num dilema: por força da própria legis
lação, não tem nenh1;1m poder de fazer pressão para que 
a barganha se exercite, para fazer o acordo, o sindicato 
tem que abrir mão de vantagens a que tem direito. Se 
ajuíza um dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, esta, 
sob a alegação de que diante da nova legislação não tem 
mais poder normativo, não concede as vantagens, quan
do não retira_ as vantag~ns. O trabalhador, se ftzer agre

- ve- sabemÕs q_ue, além das dificuldades que existem na 
Lei de Greve, na prâtica essa-gr"eve se torna inViável, 
pOrque a lei é arquitetada de tal maneira que se força um 
julgamento apressado pela Justiça, e julgamento por 
uma Justiça sem pOderes normativos- o trabalhador 
não pode fazer a paralisação depois de julgado o proces
so pela Justiça. 

Vimos isso no ano passado com os canavieiros de Pei'· 
nambuco,.que fiZeram um processo dentro do rito da Lei 
n~' 4.330, qQe é a Lei de Greve: No entanto, quando ter
minava o prazo que era concedido aos empregadores da 
força da lei vigente, e os canavieiros iriam fazei paralí
sação a partir de uma segunda-feira, porque este prazo 
terminava numa· sexta-feira, o dissídio foi ajuizado na 
;sexta-feira, na última hora, os sindicatos notificados no 
próprio sábado, qUando não no domingo pela madruga· 
da para a audiência de conciliação no doffi:ingo, e o dissí
dio foi julB:ãdo- no d'omingo pelo Tribunal, de maneira 
que a categoria dos canavieiros de Pernambuco_ não pô
de fazer a paralisação. 

O que torna também difícil, dentro dessa problemáti~ 
_ca, é que os sindicatos vão a uma Justiça do Trabalho 
desprovida de poderes normativos. 

No dia de hoje defendia um dissídio coletivo dos mui· 
tos que temos felto. O dissídio n~ 9/82, em que é susci· 
tante a Confe_deração Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Educação e Cultura contra a Fede· 
ração Nacional das Empresas Exibidoras Cinematogrâ· 
ficas. Esse dissídio foijulgado hoje pelo Tribunal Supe
rior do Trabalho. 

Uma das cláusulas; por que nos batíamos era esta: 
pretendia-se a gratificação para o gerente de cinema de 1 
salário mínimo. Por quê? Porque os gerentes de cinema 
sempre ganharam apenas 1 salário mínimo. Então, para 
que não fiquem na mesma-condição de igualdade dos de· 
mais empregados, pietendia-se que pudessem ganhar 
uma gratificação. 

O primeiro djssfdió foi instaurado em 1978: foi feito 
um acordo junto ao Tribunal Superior do Trabalho, no 
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qual se estabeleceu como cláusula a gratificação para ge
rente decinf:ma no valor de 1/3 do salário miníma regio
nal, ou seja, a partir de 1978 os gerentes de cinema fica
ram com o direito de, em vez de receber apenas um sa
lário mín-irilo, receber esse salário mínímo mais 1/3. Em 
1979 houve outro dissídio coletj_yo. Por esse dissidio co
letivo foi concedido ao gerente de cinema gratificação no 
valor de 1/3 do salário míi'liinri';Ou seja, mailtida a cláu
sula. Em 80 novamente foi manfida a cláusula: gratifi
cação para o gerente de cinema no valor de 1/3 do sa
lãrio mínimo. Em 81, igualmente foi mantídã essa grati
ficação. Já em 82 o dissidio foi julgado hoje- o Tribu
nal retirou a cláusula, porque entende que o fato de ser 
pretérita não dá direito à categoria a manutenção da cla
usula, que não teria de ser mantida, a retirou, segundo o 
seu entendimenfo. 

Evidentemente, não vamos colocar aqui, de maneira 
nenhuma em questão__o posicionainento do Tribunal. O 
que estamos buscando ressaltar é que a legislação vigen~ 
te, no que concerne ao problema salarial, não cria nem 
dá espaços para nenhuma atuação. Os sii:tdicatos, entida
des sindicais ficam cõrllpletaril~fnte deslocados, porque 
não podem marchar para uma negociaçãO coletiva, por 
quanto são mer_ps pedintes. Não podem fazer uma greve, 
primeiro porqUe a lei _é exrremaiifetne· fechada e, se o fi
zerem, há um julgamento apressado que impede qual
quer paralisação; se vão à Justiça do Trabalho, esta não 
tem poder normativO. 

Então, há necessidade-+. estou vendo a matéria de for
ma global- há necessidade de uma reformulação da lei, 
de maneira a criar espaços para que realmente possa ha
ver uma negociação coletiVa, para que a JuStiça do Tra
balho possa julgar com poder normativo, para que o 
problema da classe trabal_hadora, o problema coletivo 
possa ser solucionado de forma ampla e com espaço. 

No caso presente, editado o Decreto-lei n9 2.012, o que 
entenderam os trabalhadores? Entenderam que o 
Decreto-lei n9· 2.012 é- iti.COnStituciOilal. IriCohstitüeiõnal 
por quê? InconstituciOnãl, prim-eiramente- e é simples, 
não demanda nenhuma -grande explicação - porque SUa 
Excelência o Senhor Presidente da República, para edi
tar um decreto-lei, só pode fazê-lo em ra:z;ão_ de urgência, 
de motivo relevante, em matérias que digam respeito à 
segurança pública, às fii1anças pública, ou então, aquela 
de criação de cargos, de vencimentos de funcionários 
públicos, de norma._g trib_utárias. 

Como o direito do trabalho não se insere neste cariipo, 
evidentemente houve um extravasamento de competên
cia, houve uma usurpação de poderes do Legislativo. En
tão nitidamente inconstitucína1, não poderia ter sido edi
tado. 

Admitindo-se, no nosso entender, a validade de que o 
Poder Executivo possa editar decretos como est~. então, 
amanhã, poderá editar sobre aviso prévici, sobre férias, 
novo CódigO do Trabalho, novo Código CivJl, porque 
tudo teria reflexo nas finanças púOlicas. Por isso, os tra
balhadores buscaram os caminhos mais rápidos para a 
solução do problema. O primeiro deles foi o do of~;reci
mento de representação de imconstitucionalidade junto 
à Procuradoria-Geral da República. Participei direta
mente de uma dessas representações. Consta-me que fo
ram apresentadas 11 representações de inconstitucionali
dade. 

O SR. LUIZ HENRIQUE- Esta última que eles ne
garam, V. St representou- algum ... 

O SR. ULISSES RIEDEL DE REZJ;NDE- Fiz sus
tentação oral dos trabalhos junto ao Supremo Tribunal 
Federal no mandado de segurança. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO~ Neste último, ago
ra, da semana passada. 

O SR. LUIZ HENRIQUE- Foi o único julgado? 

O SR- ULISSES RIEDEL DE REZENDE-0 único 
que foi julgado. São duas coisas distintas. Uma é a repre
sentação de lnconStitucipnalida_de; outra, é-ó mandado 
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de segurança. Entendo que é possível se tentar por várias 
viã:s a solução do probleina. Então, os trabalhadores 
buscararrl realmente as vâ.rias vias. Uma das vias foi are
presentação de inconstitucionalidade, que, apresentada 
jUnto ao Procurador-Geral da República, ele, então, 
deve ou pode encaminhá-Ia ao Supremo Tribunal Fede
ral, para apreCiação. Mas, S. Ex• entendeu que não era o 
caso e determinou o arquivamento da representação. 

O SR. LUIZ HENRIQUE- Permita-me pedir um 
esclafedmento ao Conferencista. O assunto jâ foi aOor-
dado, inclusive, com amplas discussões. O mandado de 
segurança teria sido proposto pelos sindicatos. 

-O. SR. ULISSES IÚEDEL DE REZENDE ..::·&ie 
mandado _de segurança, que é outro caminho que foi 
buscado, que foi tentado, ele, foi proposto por trabalha
dores ... 

O SR. LUIZ HENRIQUE --Havia tambéni traba
lhadoreS isolados. E ne~te caso? 

O SR. ULISSES RIEDEL DE REZENDE- Havia 
trabalhadores isolados e sindicatos, duas Conf~derações 
Nacionais de Trabalhadores- a Confederação Nacio-
r1al ~os Trabalha_?ores na Agric~ltura ... 

-- O SR. LUfZ HENRIQUE- Neste ponto é que cabe 
a indagação ao Conferencista. Tendo sido o mandado de 
segurança proposto por pessoas físicas, pessoas naturais, 
qual foi, então a justificativa do Supremo Tribunal Fede
ral para alegá-lo? No primeiro caso, o mandado de segu
rança não era a medida adequada. 

O SR. ULISSES R!EDEL DE REZENDE- 0 en-
- tendimento do Excelso Pretório foi exatamente no senti~ 

õo de que o mandado de segu_rança não seria medida 
adequada, e o STF se funda_mentou na Súml!la n'l 266;
do próprio Tribunal, que diz: "não cabe mandado de se
gurariça-contra a lei em tese". Sustentamos da tribuna, 
que não se tratava de lei em tese. Lei em tese é a lei abs
trata, a lei em tese é pura abstração, ela não traz lesão 
por si só, mas que, no caso, se tratava de lei auto
executãvel, auto-aplicável, e que causava, já estava cau
sandO prejuízo imediato. InclUsive nos fundamentamos 
no voto proferido junto ao Tribunal, em que buscamos 
amp~rar a nossa pretensão. Diz esse voto: 

"Creio que se pode considerar lei em tese aquela 
que, contendo normas abstratas, não produziu ain
da efeitos diretos e imediii10s sobre a esfera de pes-
soas físicas e jurídicas. Assim entendida, o mandado 
de segurança não é meio idóneo para argUir a in
constitucionalidade. Mas se a lei é auto-executável, 
se a lei produziu efeitos jurídicos, se a lei fere direito 
líquido e_ certo do impetrante, jâ não s-e pode 
conçeituá-la comQlei em tese." 

Então, exatamente dentro desta linha- e gostaria de 
mencionar __ - é que sUstentamos, e o Excelso Pretório 
entendeu que não nos_ assistia razão. Sustentarilos-exata
mente dentro desta linha, que se tratava de lei que estava 
causando lesão imediata, tesão tão forte, tão evidente, 
tão concreta, tão real, que nem a não aprovação por V, 
Ex~s, aqui no Congresso, terá o poder de restituir aque
las parcelas. Apenas a s~ntençajudicial é que poderia re
por_ a·quelas -pãrcelas que estariam sendo já indevidamen
te retiradas dos trabalhadores ou não concedidas aos tra
balhadores. Mencionamos, por exemplo, alguns acór
dãos do próprio Supremo Tribunal Federal. Vou sinteti-
zar, em inVei de ler o acordão todo, apenas as paites que 
têm importância. Por exemplo, no Mandado de SegU
rança n" 18.428, do Distrito Federal, o Ministro Rafael 
Barros Monteiro dizia: 

.. Embora não caiba o remédio heróico contra a 
lei em tese, tem o Supremo Tribunal Federal enten
dido ser o mesmo admissível, quando por si só, 
pode produzir ato lesivo ao direito do impetrante." 
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Outro dizia: -

"Embora não caiba o mandado de segurança 
contra ã lei em tese, cabe, como tem decidido o Su
premo Tribunal, quando o ato, por si só, produz 
efeito lesi~o ao direit_o, como ocorre com ato impug
nado do decreto, que independe de qualquer outro 
procedimeto administrativo." 

Continua o _acórdão tratado da situação específica a 
que_ ele se referia. 
~Outro diz.: 

"ArgUição improcedente de ser incerto o direito 
do impetrante ou de ser o pedido dirigido contra a 
lei em tese." 

Diz na parte final; 

"Dev_o_lução total do conhecimento do acórdão à 
Segunda Turma com a redação dada, e ter a sua vi
gência coriieçÓ imediato e ser dotada de executorie
dade." 

Então, nesse acórdão que estou mencionando, que era 
o Recurso Ordinârio n" 86.136, em razão de ter começo 
imediato, eXatamente a hip.ótese, e ser de executoriedade, 
porque de imediato se processou a redução do salário do 
trabalhador, Pelo mínimo tia prlineira faixa, e que atinge 
a todos os trabalhadores sem uma única exceção, tendo 
em vista o cãlcul_o acumulativo, se aplicaria perfeitamen· 
te. 

Outro, o Recurso Extraordinário n'181.847, Relator o 
Ministro Leitão de Abreu: 

"Mandado de segurança- Seu cabimento para 
impugnar portaria ministerial que contém, por si 
mesma, medida coercitiva, podendo, independente
mente de ato de aplicação em concreto da regra nela 
expressa, produzir efeito lesivo ao diriito do impe
trante e na inaplicabilidade da Súmula n" 266." 

Há outro: "Mandado de segurança- Seu_ cabimento 
em tese contra viciosa elaboração de lei", porque um dos 
pontos que sustentamos no mandado de segurança é que 
havia um vício de forma, e não era só de forma, funda
mentalmente o que se questionava não era o vício da for~ 
ma, fundamentalmente o que se questionava ê que a for.:
ma estava viciada de inconstitucionalidade. 

Aqui hã outro acórdão neste sentido: 

.. Mandado de: Segurança·n'12,34l, Ministro Ro
cha Lagoa. Mandado de segurança - Nele poder 
ser argUida a inconstitucionalidade de uma lei quan
do for este fundamento lógico, _jurídico do ato im
pugnado, objeto da segurança pleiteada." 

Buscamos a sustentação neste sentido, mas o Excelso 
Pretória entendeu que se tratava de lei em tese e que não 
se-ria apHcado, o mandado de segurança. E entendendo 
que não seria- o cãfnillho aplicado o mandado de segu
rança, então não conheceu do mandado de segurança re
lativamente ao impetrante isolado. Relativamente às en
tidades sindicais, uma maioria do Tribunal entendeu que 
faltava legitímídade aos sindicatos para propor. 

O SR. LUI_Z HENRIQUE- No primeiro caso houve 
unanimidade? 

O SR. ULYSSES RlEDEL DE REZENDE- Não. 
Quanto à legitimidade, foi tomada a decisão por seis a 
quatro, salvo engano. Quanto à lei em tese, por unanimi
dade. 

O SR. LUIZ HENRIQUE- Não teria V. Ex• por 
acasso, o nome dos Ministros que-votanim pelo conheci
mento da ilegitimidade? 

O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Da ile· 
gitimidade, tenho medo de me equivocar. Preferia não 
fazer uma citação. Proponho-me até a oferecer a V. Ex• 
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esses elementos. Realmente não os tenho aqui. Gostaria 
de não mencionar, porque poderia eventualmente 
equivocar~ me. 

Relativamente a essa própria subsHtuição processual e 
o direito de os sindicatos entrarem com mandado de se
gurança, o nosso entendimento foi no sentido de que a 
própiiã. Lei n~' 6.708, de 1979, creio que no§ 2? do art. 3~' 
dá aos sindicatos a qualidade de substitutos processuais. 
Para quê? Ela díz para reclamar. Evidentemente é para 
cobrar. Ela não ia dizer a lei no nosso entender. Para im
petrar mandado de segurança, para entrar com aresto_ou 
seqiJestro, ou qualquer outrâ. medida. Ele fala para recla
mar, reclamar no sentido amplo, no sentido genérico, 
que o sindicato pode atuar em nome da parte, como 
substituto processual de seus associados, o qúe, -então, 
lhe daria legitimidade. Mas o entendimento cia maioria, 
emhora com votos divergentes, foi que essa le_gitimidade 
seria apenas para reclamação trabalhista, e a nós nos pa
receu que não seria uma substituiÇão pela metade que a -
lei daria. 

Penso que um último ponto interessante de ariali~. 

O SR. LUIZ HENRIQÜE-Só uma particularidade 
a respeito do desdobramento dessa ação. Se pretende o 
ilustre Causídico, repri::sentãndo sindicatos ou mesmo 
pessoas físicas, ingressar novamente com outi'o tipo de 
ação, uu dar a adequação devida à legitimidade. 

O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- O sin
dicato que estou assistindo, federações e confederações, 
eles até agora não me fizeram nenhum colocação neste 
sentido. Evidentemente -que-eu, como advogado, só pos-

. so atuar por manifestação deles. Posso informar que 
existem dois outros mandados de segUraÕça em curso, e, 
ao que me coristã, nesses dols apenas entidades sindicais 
estão presentes. Não existem trabalhadores isolados. 

O SR. LUIZ HENRIQUE- Não CXiste outro tipo de 
ação, que seja mandado de segurança, de seu conheci-
mento? ' 

O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Não. 
Hã possibilidade de se fazer aquilo que foi até quase que 
recomendado por um dos MinistrOs da Excelsa Corte, 
que entrem o~ trabalhadores com:_ rct:lamações junto às 
Juntas de Conciliação. Verdadeiramente é: o único Cami
nho que nos acaba restando. 

b ver,dade que em um dissídio coletivo, no dissídio co
letivo dos petroleiros da FRONAPE, os sindicatos colo
caram como uma cláusula do dissldio coletivo a discus
são do valor da correção s3.larial, se deve ser da Lei n9 
6.708, de 1979, ou se deve aplicar o Decreto-lei n9 2.012, 
de 1983. Este processo é oDC n9 3, de 1983. Está em cur
so no Tribunal Superior do Trabalho. Ainda não sabe
mos qual serâ a decisão. 

Afora isso, im4meros sindicatos já iS tão erifrando com 
reclamações trabalhistas junto ao 19 grau. Preocupa-no's 
de certa maneira, que os camíqhos que a lei deixa para os 
trabalhadores são caminhos !VUito estreitos. 

Milhares, senão milhões de trabalhadores vão propor 
reclamações nas Juntâs de Conciliação e Julgamento. 
Vamos ter audiências em Salvador, em Belém, em Porto 
Alegre, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em milhares e 
milhares de processos, para se discutir a constitu_cíonali
dade do Decreto-lei n"' 2.012, de 1983, numa movimen
tação grand~ de pessoas, de audiências, de pautas e tudo 
o mais. 

Desses processos terão sentenças que normalmente de
vem: ter recursos ordinários para os Tribunais Regionais 
do Trabalho. Então, pautas, processos com o procura
dor, com o relator, com revisor, publicações, susten
tações orais, para que os processOs sejam julgados 'pelos 
Tribunais Regionais. Da1, então, ·o recurso de revista 
para o Tribunal Superior do Trabalho, vindo o processo 
novamente com razões, contra-razões, Procuradoria, re
lator, revisor, pauta, sustentação, para ser julgado pela 
Turma do_ Tribunal Superior do Trabalho. 

Com essa -deciSão da Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, sem con~ar os incidentes processuais, os os 

agraVos, oS ag~avinhos, os" despachos i_nterlocutórios e 
tudo mais, o processo virá ao Tribunal Superior do Tra
balho na sua _composição plena, para ser julgado, depois 
de"- passar novamente pela Procurado_ria-Geral, relator, 
revisor, a fim de o Tribunal Pleno julgar a matéri_a. 

Mas a decisão não é definitiv~ .... 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Aí os trabalhado
res de hoJe já eStarão aposentados. 

O SR. UL YSSES RIEDEL DE REZENDE- ... por
que af, então, caberá recurso- extraordinário para a· Su
premo Tribunal Federal, que irá para uma das suas Tur
mas, depois ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, 
para daqui a três ou quatro anos termos uma decisão fi
nal. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO -O~ mais. 

O -SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Ou 
mais, mas estou dando assim. Então, daqui a m_ais ou 
menos quatro anos vamos saber se a lei é inconstitucio
naL 

O apelo que cabe, de certa forma, à sociedade civil, jâ 
que falo aqui em nome da sociedade civil, é que encon
trem os legisladores, o ordenamento jurfdico realmente 
fácil. realmente simples. Ao invês, o qu-e verificamos é 
agora a Mensagem n9 58, hoje Projeto de Lei n"' 6, 
parece-me, que está em curso aqui, neste Congresso, 

- para a eliminação dos recursos trabalhistas. -
Seria como matar o doente, em 'lez de curá-lo, 

criando-se uma Justiça do Trabalho eletista, que, efetiva
mente, também não é o melhor caminhO. 

É preciso que sejarri abertos caminhos amplÕs, espaços 
amplos, a negociação coletiva, com poderes normativos 
à Justiça do Trabaho, com poder amplo de atuação de 
toda a sociedade civil, para uma solução simples, por
que, senão, o que ~amos encontrar é o mesmo fenômeno: 
a classe vai tentar wna negociação, vai ficar como pedin
te; vai fazer uma greve, vai ficar como alguém que estaria 
forçando alugma coisa que não seria noimal; vai à Jus
tiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho não tem poder 
normativo; vem uma norma inconstitucional, vai com 
uma representação de inconstitucionalidade, mas se en
tende que a representação não deve ser encaminhada; vai 
com mandado de segurança, o mandado de segurança . 
não é o meio hábil. Qual serâ o meio?_ O_congestiona
mento da Justiça do Trabalho, através de milhares e mi
lhares de processos. 

Apenas quisemos traçar um panorama mais amplo 
sobre toda a problemâtica, que, nos parece, não versa 
apenas, pura e simplesmente, sobre um problema especí
fico do Decreto-lei n9 2.012, de 1983, e sim sobre toda 
essa problemática proceSsual que deve ser solucionada, 
criando-se espaços amplos para a sociedade. 

O SR. FLORICE:Nó PAIXÃO- Desculpe~me a im
pertinência ... 

- O SR. ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- É uma 
satisfação. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Neste aspecto, eu 
tenho impressão de que a maior colaboração que pode
ria receber o Congresso seria dos próprios advogados, 
através das suas entidades de classes, os OABs Seccio
nais ... 

O SR.ULYSSES RIEDEL DE REZENDE- Eu po
. deria dizer hoje, nesta área, através da ABRAT :...._Asso
ciação Brasileira de Advogados Trabalhistas. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Também. 
Sabe o ilustre Convidado que é muito dificil, é um mi

lagre, seja um projeto de iniciativa parlamentar aprova
do na Câmara, e quando o é, é derrubado no Senado. E 
quando, por um aç:a::;o, por descuido, passa um projeto 
de iniciativa parlamentar por ambas as Casas, ele é veta
do pelo Senhor Presidente da República. Aconteceu ago
ra mesmo na semana passada, um projeto que elimina o 
fator idade para concessão do tipo de aposentadoria es~ 
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pecial na Previdência Social aos 25 anos, naquelas ativi
dades consideradas inSalubres, penosas e perigosas, esse 
projeto foi vetado. 

Então, há determinadas atividades que têm a exigên
cia, _que exigem o cumprimento da idade. Além da re
dução do tempo de trabalho, também a idade de 50 aiJ.os. 
Para determinadas classes. Para outras já foi ex~into, 
através de projeto, inclusiVe de nossa aute1ria. 

Esse projeto foi apresentado no Senado p_elo ilustre 
Senador Nelson Carneiro, foi aprovado por unanimida
de na Câmara, e foi à sanção presidencial- totalmente 
vetado. 

Este é um exemplo do que está acontecendo e que vai 
acontecer toda a vida, enquanto estivermos nesta si
tuação. 

Logo, a idéia seria que os próprios interessados- es
taffias· iiltereSSado~ mas"" aqui estamos sem força para isso 
........ seria que as própiias entidades de classe se dirigissem 
aos órgãos do Governo, ao Presidente da República~ ao 
Ministro do Trabalho, e solicitassem, porque, do con
trário, aqui, através de_ iniciativa parlamentar, sincera
mente, nobre Advogado, ri.ão tem vez, não vai ser fâcil. 

OSR. ULYSSES RIEDELDE REZENDE-Eume 
permitiria dizer que penso que é um trabalho amplo de 
todos nós. Cada um, dentro da sua atividade, deve traba
lhar para a construção de wna sociedade justa, humana, 
com todos os seus valores mais altos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge U equed) - Esta falta de 
espaço dos trabaÍhadores também é, em grau muito 
maior, dos aposentados brasileiros, que são atingidos 
igualmente pelo Decreto-lei n9 2.012. Os aposeritados 
são novamente atingidos, foram atingidos pelo "pacote 
da Previdência", quando t~veram_ q!fe: pass~r a contribuir 
para ter direito a atencFinento de_ saúde; são atingidos 
quando o Governo manipula os dados do INPC; e são 
atingidos aqui, agora, porque se aplica a política-salarial 
aos aposent3dos brasileiros. Mas só se- aplica, no caso 
em epígrafe, quando se trata de reduzir os vencimentos, 
pOrque, (juandO fazem os câlculos do que a Previdência 
Social tem a pagar aos aposentados, no mesmo dia, na 
mesma hora, as mesmas pessoas, com as mesmas cane
tas, nas mesmas mesas, fazem o cá.lculo de quanto o tra
balhador da ativa vai pagaf à Previdência Social. E ali se 
calcula sobre o salário mínimo vigente, que é o do dia 2 
de maio, o novo salário_ mínimo. Na mesma hora se faz o 
Cálculo para saber quanto a Previdência Social vai pagar 
aós aposentados. Aí, então se faz o cálculo sobre o sa
lário mínimo antigo, o salário mínimo de novembro. 

O art. 153, qUe regulamenta os beneficias da Previdên
cia Social, é bem claro - a política salarial é aplicada 
para o reajustamento da pensão dos aposentados com 
base no nOvo salârio mínimo. 

A Lei .da Política Salarial estabelece também que os 
mesmos índices são aplicados para o reajustamento dos 
valores das ap'osentadorias. 

A lei é clara, manda fazer o mesmo câlculo pelo mes
mo salário míriimo. Entretanto, o Ministro Beltrão e a 
Previdência Sqcial, desde 1980, quando então o Dr. Jair 
Soares era Ministro da Previdência, dizem que a Previ
dência é obrigada a utilizar os índices, _e não os critérios 
da política salarial. · 

Já não se fala mais aí .em interpretação da lei, porque~ 
lei é tão _clara mandando examinar pelo novo salârio 
mfnimo. Fala quais são os critérios, qual é a lei que regu
la os critérios para fazer o cálculo das aposentadorias. Af 
não temos nem o problema da ligislação nem o problema 
da interPretação dos Tribunais. Passaremos a ter os 
problemas das ordens de serviço, das portarias ou, en
tão, da::; deliberações ministeriais, para atender aos inte-
resses dos recursos que a Previdência tenha ou que possa 
não ter em virtude do rombo que possui. 

Quando o Parlamento busca su.~;ts prerrogativas, ele o 
faz para poder exercitar na defesa da sociedade. O Parla
mento rião busca prerrog~ÚvaS a não ser para ·impedir 
que aconteça o que o coiTe hoje, que o Deputado Floric;e;. 
no Paixão denunciou muito bem- não hã através da via 
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parlamentar, nenhuma possibilidade de abertura de es~ 
paço para a sociedade brasileira, para os trabalhadores, 
para os aposentados. Há uma total impossibilidade de o 
parlamento defender parcela preponderante da socieda
de. Agora, quando o Governo deseja, por exemplo, isen
tar de Imposto sobre a Renda as empresas que apliquem 
em Carajãs para ;a extração do nosso ouro, Isso passara
pidamente pelo Congi'eSso, e pass_a_ por decurso de prazo. 
Quando o Governo quer isentar de Imposto sobre a 
Renda as empresas que comprem navios pela SUNA
MAM, para depois revendê-los a terceiros com_altos_lu
cros, para empresários particulares, isso passa por deCur
so de prazo. 

Agradecemos a presença dos dois Depoentes - Dr. 
Evaldo Longo Marchand e U!ysses Riedel de Rezende. 
A ComissãO tem este aspecto de abrir o espaço à socieda~ 
de para participar. A Comissão não está presa a algumas· · 
determinações regimenta1s qUe pretenderiam apenas 
transformar este Órgão Técnico-nUm local de debate de. 
ilustradas pessoas que recebessem o beneplácito do Par~ 
tido OficiaL O PDS não tem comparecido a nenhum dt?
bate, porque demonstra não ter neilhum interesse na dis~ 
cussão dos problemas nacionais. No entanto, as Opo~ 
sições, que têm a Presidêtú5ia -da CorilisSão, e, no· e-x.e-rCí~ 
cio desta atividade, o faço em nome das Oposições brasi~ 
!eiras, as Oposições qiiérein convidar todos os membros 
da sociedade brasileira, todos as facções da sociedade, 
todos os setores da ati V idade produtiva, para um debate 
aberto, franco, sobre a necessidade desse Decreto~lei n9 
2.012 ou a necessidade de revogá~lo, para defender os in
teresses dos brasileiros. 

Aos participantes os nossos agradecimentos pela con
tribuição que deram e que farão parte dos Anais desta 
Casa e da obra que a Comissão vai editar, para distri
buir, na medida em que a Comissão se sente na obri
gação de iniciar_ um __ tr.qbalho· pela revogação dos 
decretos-leis da vida institucional brasileira, porque esses 
dispositivo"s não atendem aos int~resses da sociedade, 
não atendem os ioteressçs do P?,rlamento, ç~ portanto, 
não estão de acordo_c:Qm. um14 época de abertura que ten
tamos viver. Muito obrigado. 

Está encerrada a reuniã.o_.__ 

( Lemnta-se a rewzião às 18 horas e 45 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar- e -emitir--pareeei-sobr-e---à 
mensagem n9 55, de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Congres
so Nacional o texto do D~creto-lei n9 2.012, de 25 de 
janeiro de 1983, que "dá nova reda~ão ao art. 29 da 
Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe 
sobre a correção automática dos sQiârios; modifica a 
política salarial, e dá outras providências". 

S• Reunião, realizada em 19 de maio de 1983 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de mil no
vecentos e_ oitenta e três, às dezessete horas e vinte minu- _ 
tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Deputados Luiz Henríque e 
Floriceno Paixão, reúõe-se a ComiSs.ão Mista incumbida 
de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 55, de 
1983-CN, do Sr. Presidente da República submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decr~Ío~lei n,- 2.012: de 25 de Jãiu!irO--de-19-83,--QUe "Dá 
nova redação ao art. 29 d<!- L~- nY 6.708, de30 de_outubro 
de 1979, que dispõe sobre a correção automática dos sa
lários, modifica a política salarial, e dá ou_tras providên-
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Cad_QS Alberto, Almir Pinto, Odacir 
Soares, Virgílio Távora, João Castelo, João Lobo, José. 
Lins, Fernando Henrique Cardoso, Hélio Gueiros, Álva
.ro Dias, Itamar Franco e Deputados Jorge Arbage, Nyl
ton Veloso, José Lourenço, Maçao Tadano, Nilson Gib-

son, Oswa[do Lill}a Filho, Jorge Uequed, Marcelo Cor
deiro e Aurélio Peres. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Deputado Luiz Henrique, Presidente even
tual, que solicita a dispensa ·da leitura da Ata da reunião 
anterior que, logo após, é dada como aprovada. 

O Senho_r Deputado Luiz Henrique esclarece que a 
presente sessão destina-se _à realização de palestra pelo 
s_enhor José Francisco da Silva, Presidente da Confede~ 

-ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 
convidando-o, em seguida, para tomar assento à Mesa. 
- O Senhor José Francisco da Silva analis~ Q Decretq-lei 
em debate, dizendo ser o_ mçsmo injustp, i_noportuno e 
desum~no, no que concerne aos trabalhadore_s. Pede, 
ainda, ajUda, em nome dos que trabalham no campo, 
que a referida proposição seja rejeitada pelo Congresso 
Nacional. 

No período das interpelações, usam da palavra os Se
nhores Deputados Floriceno Paixão e Luiz Henrique, fa
zendo indagações, também,- ao conferencista, o Senhor 
Ulisses Riedel de Re~ende, advogado da classe trabalhis
ta obreira e depoente da reuniã_o do dia dezoito de ma(o, 
aütor de um mandado de segurança impetrado contra 
decisão do senhor Presidente da República em emitir 
este Decreto-lei. 

Antes de dar por terminados os trabalhos desta Co
missão, o Senhor Presidente convoca nova reunião para 
o dia vinte e quatro de maio, às dezessete horas, com o 
objetjvo de serem realizadas palestras de Representantes 
Sindicais do Rio Grande do Sul. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
p:ini COilst-ar, eu, Helena Isnard AccauhY Sarres dos S-an~ 
tos, Assístinte da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, e 
irá à publicação, juntamente com o apanhamento taqui
gráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA COMIS
SÃO MISTA INCUMBIDA DE EXAMINAR E 
EMITIR PARECER SOBRE A MENSAGEM N• 
55, DE I983-CN, DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA SUBMETENDO À DELIBE
RAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL O TEX
TO DO DECRETO-LEI N• 2.012, DE 25 DE JA
NEIRO DE 1983, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO 
AO ART. 2• DA LEI N• 6.708, DE 30 DE OU
TUBRO DE 1979, QUE DISPi)E SOBRE A COR
REÇÃO MONETÁRIA DOS SALÁRIOS, MODI
FICA -A POLÍTJCA SALARiAL E, DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS", REALIZADA EM /9 DE 
MAIO DE I973, ÀS 17 HORAS E 20 MINUTOS, 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFI
CO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AU
TORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE" DA 
COMISSÃO. DEPUTADO JORGE UEQUED. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)- Iniciando 
os nossos trabalhos, gostaríamos de convidar, para par
ticipar da Mesa, o nobre Deputado Floriceno Paixão e o 
nosso expositor, sindicalista Josê Francisco da Silva, 
Presidente da CONTAG. 

Srs. Deputados, pediu-me o Deputado Jorge Uequed, 
Presidente desta Comissão Mista, que presidisse os tra
balhos na tarde de hoje, tendo em vista que, por impera~ 
tivo de força maior, teve que se afastar de Brasíli&~ 

An~es de mais nada, eu gostria de pedir escusas ao 
nosso ilustre conferencista pela ausência da quase totali
àããe-dõS membro~- desta Comissão. 

Nós temos realizado ~sas reuniões e, essas ausências 
têm sido constante da parte dos Srs. Senadores e Depu
tados que integram a Bancada do PDS. Não sa_Pemos 
por que, mas o fato é que isto te_m ocorrido, só a Opo~ 
sição tem estado presente nessa Comissão e, como hoje ê 
um dia de muitas reuniões nesta Casa, neste instante, es
tá reunida a Comissão Executiva Nacional do PMDB 
com uma comisSão designada para agilizar e pôr na rua 
uma campanha para eleições diretas para Presidente da 
República. 
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Lamentavelmente, esta reunião exigiu a presença de 
membros do nosso Partido que integram eSta: Comissão, 
por isto, apenas eu estou presente. O fato é que V. Ex• 
não falará em vão, porque além de ser levado à publi
cação e multiplicação a sfntese_de sua palestra, V. S• terá 
em nós um interlocutor para as suas proposições e todos 
os parlamentares e boa parte do segmento da sociedade 
civil receberão a publicação que esta Comissão Mista fa
rá com ~ta palestra e com os debates que se travarem. 

Agradecerido a adesão de V. S• a esta reunião, aten
dendo ao conviie ·que lhe foi formulado, nós lhe fran
quearemos a palavra para, em seguida, estabelecermos o 
debate, 

O SR. JOSJ'. FRANCISCO DA SILVA - Sr. Presi
dente, Srs. Membros desta Comíssão Mista. 

Foi com satisfaÇão que aceitamos o convite do Depu
tado Jorge Uequed, ilustre Presidente desta Comiss.ão 
Mista, para tecer algumas considerações sobre o 
Decreto-lei n9 2.0 12, de 25 de janeiro de 1983, que dâ 
nova redação ao art. 29 da Lei n~" 6.708, de 30 de outubro 
de 1979_. ora submetido pelo Senhor Presidente daRe~ 
pública ao referendum do Congresso Nacional. 

Cumpre salientar, preliminarmente, que a partir mes
mo da vigência da Lei nl' 6.708, de 1979, comi:çaram.as 
manifestações de descontentamente de alguns setores do 
Governo, especialmente do setor económico-financeiro, 
com os critérios ali estabelecidos, acentuando-se com 
maior ênfase quanto ao acréscimo de 10% para a faixa de 
até três salários mínimos. -

Os bo<!t<?S de alteração da Lei foram crescendo até que 
culminaram" com a Lei n~" 6.886, de lO de dezembro de 
1980, que iritfoduziu novos ·critérios de correção dos sa
lários compreendidos em faixas mais altas. 

Naquela oportunidade m~nifestaram-se, conjunta
mente, as confederações de trabalhadores, para deixar 
bem claro seu pensamento contrário a qualquer alte
ração na Lei. A certa altura do documento conjunto sa
lientavam: 

_ "Entendem as Confederações que, ao contrârio_ 
do que se apregoa, tanto no passado, como nos dias 
atuais, os reajustes salariais não podem ser respon
sabilizados pela inflação, pela rotatividade da mão
de~obra e pelo desemprego. Fossem verdadeiras es
sas alegações, a contenção salarial implantada a 
partir de 1965, à revelia dos trabalhadores, teria re
solvido os referidos problemas." 

"As elevadas taxas de inflação decorrem, dentre 
outras causas, de falta de um rígido controle de 
preços e lucros; do deficit do Tesouro, das altas ta~ 
xas de juros bancários; do ex.cessivo endividamento 
externo e não_dos salários. Enfim, as signatãrias não 
podem admitir que a miséria da imensa maioria dos 
assalariados brasileiros seja a causa da inflação." 

Apesar de alterada a Lei n9 6.708, ·pouco mais de um 
ano após sua vigência, continuaram os boatos sobre no
vas modificações, bem como manifestações de inconfor
midade de parte do setor económico-financeiro do Go
verno. Essas manifestações apontavam os encargos sofri
dos pelas empresas públicas com a nova legislação sala
rial e, o que é mais grave, também os dez por cento acres
cidos à faixa de até três salârios mínimos, como respon
sáveis pelos males ocasionados pela inflação. 

Essa onda (oi num crescendo tal, até que culminou 
com a edição da_Decreto~Lei n~' 2 . .012, de 25 de janeiro 
de 1983, que suPrimiU: os dez por cento já referidos e in
troduziu novas alterações nas demais faixas salariais, r~ 
tirando também considerável parcela de correção sala~ 
rial dos ganhos mais elevados. 

Contra o Decreto-Lei n9 2.012 houve um verdadeiro 
clamor nacional, seja pela injustiça cometida para com 
os trabalhadores assalariados, cuja redução remunerati
va foi substanciai, seja pela forma como foí_e"ditada a 
norma legal, que, no entender das organizações dos tra
balhadores brasileiros, sem exceção, é- manifestamente 
inconstitucional. 
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Com efeito, os trabalhadores rurais, que representam 
o maior contingente dentre,os assalariados que percebem 
até um salário mínim_o, por diverSas vezes jâ manifesta
ram através de suas entidades de classe, seu repúdio a 
qualquer alteração que venha a acelerar ainda mais o 
crescente processo de empobrecimento dos trabalhado
res em geral. 

Na verdade, sob a falsa justificativa de que o salário 
dos trabalhadores é inflacionârio, pretende o Governo, 
com o Decreto-Lei n~ 2.012, a um só tempo, o retorno à 
política mais acentuada de arroCho salarial e o esvazia
mento do Poder Legislativo, legitimamente representado 
pelo CongressO Nacional. 

A política de arrocho salarial imposta aos trabalhado
res durante os treze primeiros anos após 1965, não teve o 
condão de fazer baixar a inflação. Pelo contrário, au
mentou o desemprego e fez cair, consideravelmente, o 
valor real dos saláríos.-

Portanto, do ponto de vista dos trabalhadores e de 
suas necessidades mais prementes, especialmente dos 
camponeses, o Decreto-Lei é-injUsto, inoportuno e -desu
mano, na medida em que retira parcela importante dos 
salários daquela camada menos remunerada da popu-
lação. -

Visto que o Decreto-Lei n9 2.012; prejudicou enorme
mente os trabalhadores em geral e, em particular, os de 
baixa renda, sendo por isso considerado por todos como 
injUStO C inoportuno, resta examinar o relevante proble
ma da competência do Presidente da República para edi
tar decretos-leis em matéria salarial. 

As maiores autoridades constitucionais de nosso País 
não destoam do entendimento de que o Decreto-Lei é 
manifestamente inconstitucional. Nesse sentido, pode
mos invocar doutrinadores c0ri1-o Thf:mfstocles Brandão 
Cavalcante, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Wolgran 
Junqueira Ferreira e inuitOs- outros, para os quais o 
Decreto-lei constitui formá. excePdõnal de norma legal, 
que deve ser visto e usado com mui~a cautela, por 
constituir-se em matéria própria de regim-es totalitários. 

A esse respeito, o princípio democrático de indepCli
dência dos poderes constitÚfdos, está a apontar a adoção 
do caminho normal de elaboração das leis e não a opção 
pela via excepcional do decreto-lei, para uma matêria 
que não se comporta. nos estreitos limites de excepciona
lidade. 

A justificativa do Governo, para a edição do mencio
nado Decreto-lei, foi a de que se trata de finanças públi
cas. Tal, a nosso ver, não acontece, pois veio ele alterar 
critérios de correção automâtica dos sa-lários, então em 
vigor, ptevistos na Lei n9 6. 708, de 30 de outubro de 
1979, a qual não cogita de finanças públicas, mas sim de 
disciplinação da política salarial do selar privado da eco
nomia. Tanto isso ê verdadeiro e real que, em seu art. 20, 
estabeleceu que suas normas não se aplicariam aos servi
dores da União, dos Territófios, dos Estados e do~ _ _Mu~ 
rricípios e de suas autarquias submetidas ao regime da 
Consolidação das Leis do _Trabalho. 

Daí se conclui que, não sendo matéria de firianças 
públicas, o processo legislativo é da competência exclusi
va deste Congresso Nacional. 

Quem assim entendeu,-jâ uma vez, foi o próprio Go
verno, quando, querendo introduzir modificações nas 
faixas salariais e correspondentes fatores, previstos na 
Lei n9 6.708, de 1979, não utilizou a via do decreto-lei, 
mas sim buscou o processo legislativo constitucional 
normal, remetendo ao Congresso Nacional projeto de lei 
que, posteriormente transformou-se na Lei n9 6.886, de 
I O de dezembro de 1980. 

'Ao escolher um caminho que se nos ãfigura IncOOsti
tucional, legislando sobre matéria ~o mais amplo sentido 
social; mantém o Governo a mesma si~temâtica de ado
lar decisões fundamentais para o povo brasileiro, sem 
consultar seus mais expressivos segmentos da opinião 
pública e, ainda, marginalizando o Congresso Nacional, 
cujo poder, no caso, é in-equivocamente legitir_nado pela 
própria Constituição Federal. 

Essa conduta, de não confiar ao Congresso Nacional a 
livre discussão da matéria, Vem frustrar as mais justas es-
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peranças, tanto dos trabalhadores como do povo brasi
leiro em geral,_ de totaJ .democrntização do País e, ao 
mesmo tempo, negar afirmativas reiteradamente feitas 
pelo Presidente da Repqblica, nesse sentido. 

E não se diga que se trata de matéria urgen~e. Para nós 
inexistia a urgência invocada, como também está ausente 
o alegado interesse ptlblico relevante, pois, no caso, o in
te,res_~~- público relevallte êjustamertte em sentido OpostO, 
ou seja, é no Sentido de que os s,a.lários sejam corrigidos 
em razã_Q de~~leva_ção do custo de vida, a fim de que, pelo 
menos teoricamente, sejam mantidos o~ valores reais dos 
salários. 

Efetivamente, devemos reconhecer que os conceitos de 
urgência e de interesse público relevante podem ser con
siderados QO!iticam!!nte, mas, tanto num caso como nou
tro, devem ser invocados com a parcimónia e nos limites 
permitidos pela Constituição Federal. 

Como não se trata de finanças ptlblicas, não se tratava 
de matéria de urgéncia ou de interesse público relevante, 
se entendermos que, como ficou dito, a via do decreto-lei 
é serUpr~ excepcional, vamos chegar à conclusão de que 
houve usurpação de poderes inerentes ao Congresso Na
cional. 

Nesta hora difícil para todos os brasileiros, mas do 
-modo mais acentuado, para os trabalhadores assalaria
dos, impõe-se o não referendum do Decreto-Lei n9 2.012, 
como forma de repor as coisas em seus devidos lugares. 
Queremos informar a V. Ex~s que estamos acompanhan
do atentamente o desc:_nrolar dos acontecimentos. Não 
queremos que conquistas como os dez por cento acima 
do lndice Nacional de Preços ao Consumidor, a semes
tralidad.e de c9rreção dos salários e o aumento a titulo de 
prodUtividade sejam frustiados. E, muito menos deseja
mos sepultar nossas justas_ expectativas em relação ao 
Congresso Nacional, formado por Deputados e Senado~ 
res consagrados recentemente pelo voto direto e secreto 
do povo brasileiro. 

Nesse sentido, desejamos informar aos ílus~f.t;$ parla
mentares que a CONTAG já fez chegar às mão.:rde cada 
Ude_r_ PE.rtidário, bem como aos Presidentes da Câmara 
dos Qeputados e do Senado Federal, documento, no 
qual expõe seu ponto de vista contrário ao Decreto-Lei 

- fl<;~ 2.012, com a solicitação expressa de que os Senhores 
Congressistas não o referendem por s·er ipconstitucional 
e, sobrç_1!Jdo, por acarretar enormes prejuízos aos traba
lhadQres rurais assalariados. 

Nós, trabalhadores.rurais, por nossas entidad!!S repre
sentativas, - sindicatos, federações e confederação, em 
cacfã MunlcfPIO. em cada Estado, em cada Região do 
País, já reje"itam~s o Decreto-Lei n" ·2.012. Da nlesrn~ 
forma já o rejeitaram os trabalhad_ores urbanos. A ex
pe~tativa, portanto,_ de toda a Nação é de que outro tam
bém não seja o comportamento dos J?eputados e Sena
dores, que, pelo voto, detêm a legitimidade de represen
tação popular. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)- Eu concedo 
a palavra, pela inscrição, ao nobre Deputado Floriceno 
Paixão, representante do Partido Democrático Traba
lhista. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Prezado Sr. Presi
dente, prezado convidado, Preside~te da CONTAG e 
mais presentes. 

Eu sou o único representante do PDT, nesta Comis
-são, porque, de acordo com o regimen~o, na composição 
de qualquer Comissão Mista, t?ca. ~empre a maioria 
para i. representação do PDS, e logo a seguir a do 
PMDB. De I! representantes1 entJ:e,.Senadores e Deputa
dos temos apenas um representante do PDT, e nenhum 
dos_ demais partidos, como do PT e do PTB. De modo 
que esta é a composição das Comissões Mistas constituí
da_s para apreciação de cada Decreto~Lei ou de Mensa
g~m Presidencial, encamin_ha_ndo projetas de lei. 

Pode parecer, ao ilustre convidado que estaria haven
_do até de:scaso por parte da representação dos Deputa
dos ou de S_enac[ores de pposição aqui nesta Comissão, o 
qu!!', na verdade, não ocorr_e, porque a maioria dos seus 
representantes, pelo menos os da Oposição, estão nau-
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tros órgãos técnicos oU em reuniões também de grande 
interesse para as classes assalariadas. 

Aqui tive!JlOS 'Yártos representantes de confederações, 
federações e sindicatos, e virão mais ainda a convite do 
Presidente_, Quero me c_ongratular com a exposição do 
ilustre Presidente da CONTAG, e dizer que estamos, jâ 
com esse pronunciamento, perfeitamente a par do 
problema que atinge hoje_ a milhões de trabalhadores 
brasileiros. Em verdade assim acontece, este pronuncia
mento do Presidente da CONTAG foi gravado e taqui
grafado, e como disse o Sr. Presidente em exercício, ele 
será incorporado aos demais pronunciamentos que aqui 
se fiz(:ram a respeito desse mesmo assunto. 

Ainda ontem tivemos a satisfação imensa de receber 
aqui a visita do nosso ilustre advogado, Dr. Ulisses Re
zende, que foi o subscritor, o representante de váriaS 
co.nfederações, federaÇões e sindicatos junto ao STF, na
quele mandado de segurança, procurando a declaração 
de inconstitucionalidade da figura do Decreto-lei. Por
que, em verdade, o Decreto-lei, hoje, quando estamos já 
num regime democrático, embora não na sua plenitude, 
ele se constitui uma excrescência, porque ele é fruto do 
arbítrio, e portanto, não estamos mais admitindo qu"e 
isso ocorra. E quando isso acontece, em vez do Presiden
te da República se restringir apel"!as àqueles casos especí
ficos que a própria Constituição -enumera, casos de ur
gência, interesse nacio-nal, normas tributárias e finanças 
públicas, ele extrapola, e vem extrapolando cada vez 
mais, e isso vem causando uma preocupação enorme pe
rante a coletividade. 

De modo que aqui está presente o autor de uma pro
posta de emenda constitucional, na figura do Deputado 
Luiz Henrique, que pretende expungir da Carta essa fi
gura que ê a do Decreto-lei. A Constituição mais demo
crática .que tivemos nesse último período da Reptlblica, 
foi a de 1946_, e na Constituição de 1946 não se previa a 
figura dO Decreto~lei, não existia essa figura. Nem a 

_ Constítuição de 1967 preVia, ele foi acrescentado pelo 
AI-5. 

De modo que essa é outra luta que temos que enfren
tar, tuta terrível, não só no Judiciârio, como já vimos fa
zendo, como também aqui no Congresso. Lamentavel
mente a Oposição em ambas as Casas não tem ainda 
Maioria, esboçou-se, por pouco tempo, uma mairia ab
soluta na câmara dos Deputados, através da soma dos 
representantes dos quatro Partidos de Oposição: PMDB, 
PDT, PT e PTB. Ocorre o que estamos presenciando: um 
dos Partidos, o PTB, está negociando com o Governo, e 
isto é lamentável, sob todos os aspectos, porque isso nos 
tira a_ Maioria na Câmara, e na Câmarajâ podia, preli
minarmente, ser rejeitaa·o esse Decreto-lei, assim cOmo 
qualquer outro. Então, parece que ainda não está selado 
esse acordo do PTB com o Governo. Temos aqui sugeri
do aos representantes sindicais, que aqui vêm nos trazen
do sempre melhores e maiores subsídios, para que possa
mos defender a tese_ da inconstitucionalidade e a rejeição 
mesmo do projeto, que procurem, assediem os membros 
do Congresso Nacional tanto quanto possível, e princi
palmente a Liderança e _os liderados do PIB, porque o 
PMDB._ o PDT e o PT já fecharam questão: Deputado 
que não aparecer aqui para votar, perderá o mandato, de 
acordo com a lei eleitoral. De modo que assim está colo
cado o problema, é esse-o apelo que fazemos, para que as 
confederações, inclusive a CONTAG, procurem, se já 
não o fizeram, a Deputada I vete Vargas e os elementos 
que compõem a· sua representação aqui, na Casa, para 

-fazer ver a necessidade de rejeição do Decreto-lei, esse 
monstrengo. 

Mas meus amigos, era mais ou menos isso que eu dese
jaria dizer nesta oportunidade, que é o que tenho dito em 
outras ocasiões. Tive a satisfação de representar dezenas 
de aposentados na Justiça Federal, em Porto Alegre, e 
ver vitoriosos dois mandatos de segurança contra o 
Decreto-Lei n~' 1.910, que determinou a suspensão, ile
galmente,_ das contribuições sobre os proventos dos apo
sentados. Fui vitorioso na liminar e na sentença definiti· 
va.. Os recursos que, de acordo com a lei, devem vir de 
forma automática, porque se trata de duplo grau de ju-
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risdição, estão aqui no TRF, e até hoje, isso há mais de 
um ano, e não se conhece decisão alguma definitiVa de 
parte do Tribunal, porque nenhum dess_es recursos, in
clusive oriundos de outros Estados, não foram aprecia
dos pelos Srs. Ministros que receberam esses· processos. 

Estive em contãcto com o Ministro Laura Leitão, há 
pouco tempo, porque ele recebera um desses mandados, 
e ele me revelou que teria que estudar o assunto em pro
fundidade para dar o seu parecer e oferecer aús seus pa
res. Isto é para mostrar que mesmo a figura do mandado 
de segurança, que é o tipõ de recurso mais rápido que a 
lei consagra, mesmo assiril leva todo esse 1empo. E eu 
acho que não existe outra forma, a nãú ser extirpar-da 
Carta Magna esse monstrengo que ali se acha, que é o 
Decreto-leí. -

Quero revelar ao Deputado Luiz Henrique que eu 
também tenho uma proposta de emenda constitucional 
no mesmo sentido. No começo tomava assinaturas, e 
quando soube da existência da sua proposta, eu a parali
zei, porque já sabia que o colega talvez, por pressão dos 
meus amigos que sugeriram, lã do Rio Grande do S_ul, 
líderes sindicais que sugeriram a ãpresentação desta pro
posta, ainda queiram que eu prossiga, mas fatamente ela 
será anexada à do Deputado Luiz Henrique, talvez ainda 
se some alguma força mais para o objetiVo qüe pretende
mos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz H~nrique)-Sr. Deputa
do Floriceno, só falta-me colher 5 assinaturas de Sena
dores. Quem sabe o Sr. já as-1eiri? 
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flagrante inconstitucionalidade, o Governo inatiobra ho~ 
je, em vãríos outros carripos, Eu~ dos campos no qUal o 
Governo manobra e tem procurado infundir o terl-oris
mo nos meioS siiiaicaiS,-ê de que a-rejeição pura e simples 
do decreto-lei, vai criar o vazio legal, ou seja, o Brasil fi
cada sem política salarial, porque, segundo a argumen
tação governista, o decreto-lei teria revogado a lei, quaq
do se sabe, não é isso que acontece na verdade, porque o 
decreto-lei tem duas fases: quando ê editado pelo Presi
dente da República, ele é decreto, e um ato do poder dís
cricionârio do ExecutivO. Ele se transforma em lei no 
momento me que o Congresso o aprova e homologa o 
seu- textó._ Enquanto o Congresso não o homologar, ele 
tem vigência, é verdade, mas não tem eficácia,-qUe são 
duas coisas diferentes: eficáCia e a vigê-nCia. Ele tem o 
efc!(o não revogatório, mas o efeito paralisante sobre a 
lei, cujas normas ele vem a regulamentar. Assim, en
quanto tramita no Congresso, o Decreto-lei n~> 2.012 ape
nas paralisou, suspendeu, interrompeu a vigência da Lei 
n~> 6.708. Mas esse efeito é meramente paralisante. Rejei
tado pelo COngresso, volta a vigorar a Lei n~> 6.708. 

Esse é o entendimento de Geraldo Ataliba, de Celso 
Bandeira de Mel!o e de vários doutrinaçlores qUe se de<F
caram à análise desta figura, por todos os modos, estra
nh_a__e espúria do decreto-lei. 

6 nobre- DePUtado Floriceno Paixão disse bem; nã_o 
basta mais derrotarmos este decreto. A nossa luta deve 
ter um alcance maior, para impedir que o Presidente da 
República tenha o poder de substituir este Congr_esso~ 
c()ffio bem diSse este documento, na competência 4ue é 
sua de legislar. Então, o que é preciso, é que esta luta nos 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Não as tenho, mas conduza à extirpação do decreto-lei da Constituição. 
poderei auxiliar o colega neste desiderato. Então meu __ --Porque temos duas ordens: a constitucional. que cansa-
prezado amigo, Presidente Cia CONTAG, o Decreto-lei gra ao Congresso Nacional a competência de elaborar as 
ê, em verdade, manifestamente inCon~titucloilal. _Aqui leis, corn sanção do Presidente da República, e a ordem 
está um trabalho exaustivo por parte do Dr. Ulisses, que excepcional, que permite ao Presidente da República, à 
aqui se encontra, pre.'iente. Ainda vou ter hoje, à noite a revelia do Congresso, da Nação, dos Sindicatos, de to-
satisfação de lê-lo, pois pedi cópia dele e nele estou inte- dos os Segmencos da sociedade brasileira, editar, fazer a 
ressado. Recebi também a cópia do seu pronunciamento, lei, através da figura do decreto. 
que vou reler, e vamos aguardar estão a data fatal, a data E esse poder, por incrível que parece. alargou-se à me-
da votação em Plenário. dida em que iám sendo diminuídos os poderes e;ltcepcio-

Reforço e reitero aqui esta necessidade de os próprios .1aiS dO Governo. Se fizermos a análise·o-fiistór!Ca- do 
interessados, representantes sindicais procurem, o quan- decreto-lei, que entrou para o nosso direito em 1937, 
to antes e reiteradamente, a Deputada I vete Vargas e com 0 advento do Estado Novo, na célebre Constítuição 
seus liderados, aqui no Congresso Nacional, inclusive o polaca do Chico Campos, se fizermos uma atl.ãlise, va-
nobre Senador Nelson Carneiro;-que tambCril é do PTB, mos verificar que ele vigorou até 1946. E quando se cons-
para mostrar que eles ficaiía.ril rri.al, não fechando a ques- titucionalizou 0 País, através da Carta de 1946, ele desa-
tão, quando os demais partidos de Oposição já fecharam pareceu do nosso direito constitucional. E quando é que 
não, lnformalrri.ente, ·mas foi"rilalmente, para valer. De ele volta? Volta em 1965, por obra do Ato Institucional 
mode que eu, mais uma vez, pi:çO -que não leVem daqu-í n~ 2.-
esta má impressão pelos poucOs representantes aqui, 
para ouvir esta palestra, porque todos eles que perten
cem a esta Comissão vão ter conhecimento deste do_cu
mento. Era isto que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)- Caro ami
go, Dr. José Francisco_da Silva, coincidentemente pela 
relevância do trabalho, os Líderes no Senado e na Câma
ra, indicaram, do PMDB, pessoas de relevante posição 
no Partido para integrar a Comissão pelas eleiçõeS dire
tas que estãQ reunid_os com a Executiva. Além disso, tive
mos a viagem de nosso- Presidente Jorge Uequed, inclusi
ve para atender a uma solicitação relativamente ao 
problema, e está no Río Gránde do Sul, participando de 
um debate sobre o assunto. O nosso Senador Fernando 
Henrique Cardoso viajou hoje, de manhã, para a Euro
pa, onde preside o Congresso M_undial de Sociólogos, 
entidade da qual ele é Presidente. 

Por isso, bem o disse o nosso caro Prof. Ftoriceno Pai
xão professor e Mestre de Direito do Trãbalho, em cujos 
livros eu me abeberci para muitas defesas trabalhistas. 
Como bem ele disse, os subsídios que foram trazidos 
aqui serão importantíssimos, seja para a fõr"mulação do 
nosso voto, seja para a formulação do parecer da Comis
são. 

Mas gostaríamos, inicialmente, de fazer alg_umas con
siderações. E para nós é uma honra também a presença 
do Dr. Ulisses, formulado"r desta bela peça, a qual tive a 
satisfação de compulsar ainda há pouco. Mas, além da 

Ora, no furor do golpe de Estado, no auge de arbítrio, 
através do Ato ]nstitucional, o Governo ou o __ Poder Exe-. 
cUITvO diz, qu_e ele pi'óprio tem poderes para editar 
di!crctos-leis, em matéria de segurança nacional, durante 
a vigência do Congresso, apenas, em matéria de segu
rança naciOnal. Vejam bem, durante a vigência do Ato 
ln.stitucional nço 2, no calor, no fragor da chamada revo
lução, só em matéria de segurança nacional. Essa compe-
tência se ampliou com o advento de uma nova Carta, o 
que parece um absurdo hitórico, mas ocorreu no Brasil. 

Com a Carta de 1967, criou-se um novo item, o item 2, 
ao artigo 58, referente a finanças públicas. Na Carta de 
1969, se incluiu finanças públicas e normas tributárias, 
para em seguida, se inserir mais um item, criação de car
gos e fixação de vencimentos. Não imPorta que a CÓnsÜ
tuição diga, que é restritiva à capacidade do Presidente 
editar decreto-lei, em matéria de urgência ou de interesse 
nacional relevante, desde que não crie despesas e nessas 5 
hipóteses; más o fato é que não há nenhum balizamento 
para o que se entenda matéria de segurança nacional ou 
finarwas públicas. 

Então, o que tem feito o Governo? O Governo tem 
editado decretos-leis copiosamente e de dezembro _de 
1982 a 25 de janeiro de 1983, editou 52 decret?s-leis 
sob~e as matérias mais diversas, até isentando as empre
sas eStrangeira-s da tributação do ImpostO de Renda~ O 
Governo tem estendido, tem alargado, tem esticado o 
conceito de segurança nacional e finanças públicas. 

Junho de 1983 

Ora·; o que houve com esse Decreto-lei n'il 2.012? Ele 
pegou um gancho, dizendo que a política salarial estava 
trazenào problemas orçamentários para o Governo, em 
função do ganho dos aposentados, que eram indireta
mente majorados com base nela, e segundo, que estavam 
enchendo as folhas de pagamento das estatais com refle
xos nas_ suas finanças. Então, buscou esse gancho para 
justificar a ediçãõ de um decreto manifestament~ incons
titucional. 

Eu gostaria, inclusive, de parabenizar o Dr. Ulisses 
Re_sende por esta petição, e lhe solicitar, que nos fizesse 
chegar às màos, o-acórdão do Supremo Tribunal Fede
raJ, em que saiu-se pela tangente. O Supremo não quis 
artiscãr ã sua respeitabilidade perante a História, julgan
do constitucional esse decreto-lei, e saiu-se pela tangente. 
Primeiro o cidadão- tem que provocar uma reclamação 
trabalhista, esgotar todos os trâmites das instâncias tra
balhistas, e, então, lhe negado o direito com base na lei 
anterior, cabe mandado de segurança, é isso Dr. Ulisses? 

O SR. ULISSES RESENDE- (Fora do micrqfe) ... 
que os trabalhadores deveriam ingressar com recla
mações nas [untas dos Tribunais Regionais, depois às 
Juntas do Tribunal Superior do Trabalho, depois ao Tri:
bunal Superior do Trabalho, na sua composição plena, 
e, então, depois que tivesse passado por todas as fases 
Processuã.is-trabalhistas, iria ao Supremo Tribunal Fede
ral para uma das -turmas, e depois, em grau de embargos, 
para o Plano do Supremo. Isso passando sempre por au
dlências, por pautas, por sustentações, razões, contra
razões, todo aquele processamento que, normalmente. 
deve levar 4 a 5 anos, isso em milhares, senão milhões de 
processos no País todo, para aí, então, o Supremo dizer 
se é constitucional ou não, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique) • Significaria 
dizer, então, que o Supremo entendeu que a inconstitu
cionalidade deveria ser argaida na petição trabalhista, na 
própria preliminar. 

O SR. ULISSES RESENDE- Na petição trabalhis
ta, como preliminar. E, com o congetiónamentO jã da 
Justiça do Trabalho ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)- Aliás, a tâ
tica utitizada trágica utilidade é a mesma que o Goverrio 
tentou utilizar, ou vem utilizando aqui, no Congresso, 
com relação a esse decreto. E, quando o Governo editou 
esse Decreto-lei n~> 2.012, o fez, após a edição de vários 
outros, e parece que até isso foi programado, porque, 
nesta Casa; não existe um dispositivo regimental, que 
diga que nós devemos apreciar o projeto, que entrOu on
tem, na frente do que entrou hoje. Mas, isso é uma pra
xe, é- um costume consagrado aqui como ê a gravata. 
Não há nenhum dispositivo constitucional, que nos obri
gue--a andar com isso no pescoço, mas ê uma praxe que 
ninguém consegue quebrar. 

Então, o Governo fez o cálculo, tem 52 decretos-leis 
na frente, aliás eram 49. Antes já criara uma forma de 
embaraço, quando estabeleceu que o decreto-lei só tra
mita aqui, após Ilda em sessão conjunta da Câmara e Se
nado. Porque se nós verificarmos a Constituição, o texto 
original da Carta outorgada de 1969, nós vamos verificar 
que ali diz, se não me engano no parágrafo 2Y ou no 3~>, 
do artigo n~> 55, que o decreto-lei, uma vez publicado, 
cinco dias após serã constitufda a Comissão Mista no 
Congresso. Alteraram pela Emenda Constitucional nY 
11, de 1978, essa redação, estabelecendo que a Comissão 
Mista se constituiria 5 dias após a leitura, e ai, então, pe
los cálculos do Go_verno esse decreto-lei só seria lido .em 
setembro. Depois, temos 60 dias para a Comissão Mista 
oferecer o seu parecer e o Plenário para apreciá-lo .. E, 
além disso, mais dez sessões contínuas se a matêria não_ 
for apreciada dentro desse interregno. 

Ora, o Gov~;rno fez os cálculos, todo esse tempo ia 
além do dia 5 de dezembro, início do recesso legislativo; 
passava-se· o ano, e o decreto não seria apreciado. 

- Então, essa foi a tátíca que o Governo adotou e a de
cisão do :Supremo - longe de mim, querer julg~r que o 
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Supremo esteja orquestrado junto com ·a Governo, atê 
porque, eu pretendo que nesse País_existam três instâcias 
harmónicas e independentes entre si, o Legislativo, o Ju
diciáilo e o Executivo - mas me parece que a:- decisão é 
muito consonante com essa prática do Governo. 

Porque não foi em setembro? Exatamente porque vo
cês se articularam conosco, e fizemos juntos pressão 
aqUi, nesta Casa. Porque a imprensa responsável nos 
ajudou a fazer essa pressãO, e tivemOs a d~terminação
e eu faço questão sempre de reprisar isso- o -nosso Pre
sidente do Senado, Senador Nílo Coelho,- recebendo a 
comitiva parlamentar, comprometeu-se a abreviar para 
15 de abril a leitura, e por isso nós estamos aqui hoje. 

Mas, hoje estamos diante, inclusive, de um outro desa
fio, que reforça, inclusive, o chamainenlo do nobre De
putado Floríceno Paixão. ConVersando, hoje, com uma 
figura de cúpula do PTB, dizia-me ele que o acordo esta 
praticamente formalizado. E perguntei: e 9 decreto-lei? 
Porque se verificarmos o que a Imprensa está publicando 
com relação ao acordo PTB-PDS, nada sC diz com re
lação ao decreto-lei. E ele me disse que o·deereto-lei seria 
retirado e· substhuído por outro. 

Essa substituição, parece-me que representará uma 
caiação na Casa. 

OSR. ULISSES RESENDE-Se V. EX~nl.epermite? 
(Assentimento do orador.) O novo decreto-lei tambêm 
será inconstitucional porque, se hã inconstitucionalidade 
para o Ser1hor Presidente da República editar decretos
leis sobre matéria salarial, o novo decreto-lei também se
rá inconstitucionaL 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique) -Evidente
mente inconstitucional, S6 que, Com esse novo decreto
lei começaríamos tudo de novo. O Sr. propondo a in
constttucionalidilde, e qUe nào pode lazê-lo de mÕdo a 
ser aproveitada erga omnes, porque a declaração de in
constitucionaHdade perante o Procurador Geral da Re
pública é praticamente inOCua, porque a sua d·ecisãci ê ii-
recorrível e difiCilmente S. Ex.• vai decidir contra o- pa
trão que o nomeou, até porque, se o fizer, será substituí
do e outro parecer será dado. 

O SR. ULISSES RESENDE- Se rrie perrllite, foraffi 
apresentadas 11 representações de inconstitucionalidade 
e todas foram arqúivadas. 

O SR. PRESIDENTE (Luíz Henrique)- Todas ar
quivdas, evidentemente. 

Então, começaríamos tudo de novo: E disse-me esse 
Líder do PTB que não seria igual, teriam algumas me
lhoras, quer dizer, seria aquilo, a mesma casa, só com 
uma caiação nova, mas não teriam as modificações es~ 
senciais. Porque o essencial para o trabalhador, hoje, 
não é simplesmente derrotar esse decreto, porque a lei 
salarial anterior também não criava ganhos reais para a 
classe trabalhadora. E nós temos alguns documentos, há 
um documento do IBASE, editado pela INESC, há as re· 
flexões feitas com base em dados do Governo, pelo Sena
dor Teotónio Vilela, na Sua magnífica obra Projeto 
Emergência, e há um trabalho apresentado pelo DIEE
SE, todos trazem clara conclusão de que a lei salarial, 
que o Decreto pretende revogar, estava provocando uma 
diminuição de ganho real por parte da classe trabalhado
ra. 

Nesse estudo do DIEESE traz uma declaração publi
cada na Gazeta Mercantil, vinda do- Ministério do Tra
balho, segundo a qual, uma tabulação feita pelos asses
sores do Ministério -ao Tr-aóalho, concluiu que a Lei n~" 
6.708 estava provocando uma perda real de salário da 
ordem de 3% na folha global do Pais. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Correto. 

O SR. PRESIDENTE (Lulz Henrique) -A FIESP 
mandou fazer um estudo que representou uma conclusão 
triste,~ de que, de novembro de 1979 :itéJaneíro âe l98J, 
quando foi editado o decreto, os trabalhadores perderam 
19% de substância real de seus salários. E veio o Sr. Dei~ 
fim Netto a dizer que essa política salarial era inflai::fo·-
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nâria, estava provocando não só exacerbação do proces
so inflacionário, como a rotatividat4e da mão-de-abril e 
do desemprego. 

Dizer isto é o mesmo que querer que o rabo abane o 
cachorro, que a conseqUência gere a causa, quand9 se 
sabt;!: e está muito bem dito que é ex.atam~nte o contrá,rio. 
Esta frase~ muito va_iiosa para esta Comissão: '~A políti-

- ca de arrocho salarial imposta aos trabalhado.res durante 
os--13 primeiros anos após 1965, não teve o condão de fa~ 
zer baixar a inflação. Está aqui, claro •• ... pelocontráriq, 
aumentou o desemprego e fez cair consideravelmente o 
valor real dos salários." 

O Sr. Ministro Delfim Netto, quando depôs aqui, no 
Senado, anteontem, confessou que o salário não era a 
causa fundamental e sequer uma concausa, que as causas 
fundamentais er~m outras, .Mas, no entanto, ao propor a 
Carta de Iptenções ao FMI, o Governo s_e_cop1prometeu 
fundamentalmente em três coisas, movimentou-se em 
três vertentes, como se elas fossem _os fundamentos p~:ua 
uma recuperação da economia naciorial: -

Primeiro, ~iminuição das irrlp~rlações,_ para atingir 
aquela meta a~biciosa de superàvit na balança de paga
mentos da ordem de 6 bilhões de dólares. 

Segundo, redução dos investimentos públicos, com 
controle dos gastos das estatais. 

Terceiro, eliminação dos 10% acima do INPC, para os 
trabalhadores de l a 3 salários míriirilos. 

lsto está claro na Carta de Intenções ao FMI, está es
criki lá, o Góveril.o não pode -nem negá-lo. 

No entanto, o México e a Argentina, que são os outros 
dois países em situação de dívida externa mais preocu
pante logo abaixo do Brasil, nas suas cartas de intenção 
ao FMI, garantiram aumentos reais de salários. O da Ar
gentina.foi da orde111_ de5%. A Argentina ofereceu, na 
Carta de Intenções ao FMI, um ganho real de salário- a 
seus trabalhadores da ordem de 5%._Mas não é só isso, 
ao mesmo tempo -~m que a Argentina negociava com o 
F~_I uma majoração salarial_ de 5% para seus trabalha

-dofes, editava-se, na Argentina, e punha~se em vigor 
uma lei criandO O seguro-desemprego. No Brasil, nem 
seguro~desemprego e sim a restauração do arrocho sala
rial. 

Então, feitas estas colocações, só nos resta um cami
nho, o caminho da pressão, como bem o disse o nobre 
Deputado Floriceno Paixão. 

Por que aconteceu isso na Argentina e no México? 
Evidentemente porque lá os regimes militares não conse
guiram desmontar _o aparelhamento sindical, como ftze
_ram i1o Brasil. No Brasil, o processo foi tão violento, e o 
fato é que ele ocorreu no momentQem que o aparelha
mento sindical se organizava nacionalmente, num mo
mento ainda de precária estrutura sindica!, a CGT ainda 
numa pró-CGT:, como hoje nós temos a pró-CUT, ao 
passo que, na Argentina e no México o movimento sindi
cal já se havia consolidado. 

Então, parece-me que a pressão internacional existe 
realmente, pressão dos banqueiros internaciO-nais, prin-
cipalmente das empresas transnacionais, que já não lu
cram tanto nas suas matrizes, porque lá o traballio tem 
uma remUneração mais adequada, e querem recuperar o 
que deixam de ganhar lá, ganhando mais aqui. 

Evidentemente que pressões houve, mas essas pressões 
não teriain gUarida se o nosso poder de organização po
pular e sindical fosse maís efetivo. E ·acho que o grande 
momento para a arrancada, para a articulação é este 
agora, as lideranças sindicais, visitarem gabinete por ga
binete, se possível com gravador na mão, e colher de De
putado por Deputado quaisquer que sejam os seus Parti
dos, de Senador, a sua posição com relação ao dec_reto, e, 
inclusive, dizer que aquele que votar contra, ou que, deli
beradamente, não comparecer, para que seja aprovado 

-por decurso -e essa é hoje a grande tática do Governo, 
estâ embutida nesse acordo do PTB - vão ter os seus 
nomes levados à praça pública, a portas de fábricas, 
como inimigos da classe trabalhadora. ACho- que essa 
pressão -democrática, pacífica e legítima deve ser exerci
da sobre o Congresso Nacional, porque jã disse aqui e 
volto a repetír: por mais espúrio que tenha sido o proces-
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so pelo qual determinado Senador ou Deputado te_nha 
obtido o seu mandato nesta Casa, por mais que tenha 
usado, este ou aquele representante neste Parlamento, do 
abuso do poder econômico, da corrupção eleitoral, das 
fraudes de todos os gêr;J._eros, acredito que não tenha ne· 
nhum dos parlamentares aqui presentes que não tenha 
i_!1_o à praça pública se comprometer a defender a causa 
dos trabalhadores, a causa dos assalariados. 

E, evident_emente, que essa pressão, acredito eu_ que 
calará fundo ... 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Concede-me um 
aparte? (Assentimento do orador.) Isso ocorreu quando 
foi apreciado o D~creto-lei n9 1.910, o "Pacote da Previ
dência". Pelo menos no meu Estado foram dois prezados 
colegas de Oposição, Deputados, que, não sei por que 
razão não _ compareceral'!l para votar a rejeição do 
decreto-lei e -eles entraram numa relação juntamerite com 
os demais Deputados do. Gqverno que andaram, de sin~ 
dicato em sindicato, em todo o Estado do Rio Gf!i:nde 
do SUL Foram denunciados e, foi com grande surpresa 
para mim, porque eu julgava que isso não produzisse 
efeito, e_ produziu: _os dois colegas de Oposição não fo· 
ram reeleitos Deputados, por causa do trabalho dos sin
dicalistas, eles foram marcados de tal forma que não 
conseguiram retornar à Câmara dos Deputados. 

Então, seria esse o compromisso, talvez, que se pudes
se pegar junto aos representantes, não da Oposição, por
que a Oposição não é o_ caso, mas do próprio PDS, por
que eu acredito que há vários integrantes da represen
tação do Governo que vão votar pela rejeição_ desse pro
jeto, a menõS que eles fechem, como nós fechamos, a 
questão. 

Era esse o aparte que eu queria fazer. 

O SR:- PRESIDENtE (Luiz Henrique) - Hâ decla
rações, inclusive quandO o decreto saiu, em fevereiro, a 
bancada miiieira se reuniu, parece que dos 19 integrantes 
da bancada mineira do PDS, IS se comprometeram avo
tar contra o decreto. 

O próprio Líder Marchezan- e nós temos os recortes 
de jornal, e eu me dei à pachorra de recortar tudo o que 
saiu sobre o decreto desde que ele foi editado- declarou 
que o decreto era mal redigido, era mal formulado, pro· 
vocava um grande mal aos trabalhadores e devia ser 
sUbstituído por outra proposição. 

Então, me parece que essa pressão é fundamental. 
Aliás, hoje, nós acertamos- inclusive eu queria conver
sar com o companheiro, para ver se poderia participar
uma grande reunião para o dia 27, sexta-feira- qUe vem, 
em São Paulo, na sede da Federação dos Metalúrgicos, 
onde nós pretendemos levar os membros desta Comissão 
para debater com os lideres sindicais para costurar, orga· 
nizar essa pressão, estabelecer um cronograma de luta e, 
pàra iêvar unia clara demonstração -de que a revogação 
do decreto não deixa o País sem lei salarial, que é a gran
de dúvida dos sindicalistas. O relator desta Comissão, o 
-Sêtladõr-Cà"i-lõs-AI6eft0, incumbiu-se de difundí.r isso 
peiO Pais- :i foi-a~ e é Preciso qUe a gente demonstre clara
mente que o País não ficaria.: 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- O que é um absur· 
do. 

Ó SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)-'·· sem polí
tica salarial.-~ fUndamental essa articulação, para que se 
possa re~lmente, não apenas lotar as galerias no dia da 
votação, mas previamente, através de um serviço, corpo 
a corpo, com cada parlamentar, obtermos o consenso 
desse Congresso para a rejeição desse decreto-lei .quere
voga, ou melhor, que repristina, que restabelece a Lei n~> 
6.708, e a partir daí, se poder estabelecer um grande de
bate nacional para a formulação de uma nova lei salarial 
que não apenas elimine os óbices aos ganhos salariais, 
mas que crie ganhos salariais. Ao invés da semestralída
de, que se crie a trimestralidade; que se crie um dispositi
vo de redução _da jornada de trabalho, que a brasileira ê 
a maior de toda a Amêrica Latina; que se estadualize o 
lndice de Preços ao Consumidor, para que essa medida 
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seja mais justa e seja local; que se estabeleça o critério fa
miliar para fixação do salário mínirrio; que se rep-onha o 
valor do salário míi11ffi-ó; que se estabeleça para o ele
mento alimentação o valor da cesta básica do Decreto-lei 
de 1938; que se estabeleça normas contra a rotatividade 
no emprego, como o aumento do aviso prévio na pro
porção do tempo de serviço, como a proibição de contra
tar ou de reempregar substituto ao empregado demitido 
por salário men-or do que o daquele, como o estabeleci
mento de um valor maior no depósito para o Fundo de 
Garantia, a fim de evitar a facilidade na dispensa. Aliãs, 
neste sentido, eu propus jã um projeto de lei, que está 
tramitando, no sentido de estab_elecer que o depósito seja 
de 30% ã fim de evitar a facilidade na dispensa que hoje 
ocorre. Há uma séríe--de outras questões, que estão 
lançadas aí, como a da estabilidade, como a do seguro
desemprego, no sentido de consolidar numa legislação 
para esse País, realmente uma política de salário e uma 
política de emprego, que realizem aquilo que é letra mor
ta mas que está escrito na Constituição .. a valorização 
do trabalho e de u_rn_a __ ord~rn __ ~conômico-socialjusta''. 

O SR. ULISSES RESENDE - V. Ex• me permite? 
(Assentimento do orador.) Para tratar desses temas rela
tivos à poHtica salarial, é imprescindível também que 
haja uma regulamentação da Lei de Greve, de maneira 
que ela não fique mutilada ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique) - A Lei de 
Greve, claro, claro! 

O SR. ULISSES RESENDE- ... no que diz respeitõ 
ao poder normativo da Justiça do Trabalho. 

O'SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)- A Lei de 
Greve, o poder normativo da Justiça do Trabalho, a am
pliação, cada vez maior, do contrato coletivo, quer dizer, 
desindividualizar o contrato de trabalho, coletizar o con
trato de trabalho o mais que seja possível, todos esses te
mas, eu apenas enumerei alguns que me o_correram; claro 
que a greve é fundamental, a começar até pela elimi
nação da Lei _de Segurança Nacional. Não se pode pro
por uma lei de greve com a continuidade da vigêncíã da 
Lei de Segurança Nacional. 

Então, todo esse corpo, tod'o_esse arcabouço de ques
tões, formariam uma ordem económico-social justa, 
uma política de empregos e de salários justos e redunda
riam neste grande debate que se pretende fazer neste 
Congresso. 

Eu deixo a palavra livre, se alguns dos companheiros 
:'quiser fazer alguma observação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique) Com a palavra 
o Sr. José Francisco da Silva, Presidente da CONTAG. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA -_Os Srs. 
parlamentares conhecem a atuação do Movimento Sin
dical, ao qual se inclui também a CONTAG, no sentido 
do trabalho desempenhado, objetivando a rejeição do 
decreto-lei; houve várias discursões a nível da Comissão 
Nacional PRÚ-CUT, a níveis de Confederações, quere
sultou em a tos públicos nos Estados, como no Congres
so Nacional, onde, por duas vezes, no dia 2 de março 
deste ano, houve um ato público na rampa do Congres
so; e no dia 22 de março, também _deste ano, as entidades 
sindicais vieram até esta Cas·a para manter cantata com 
as liÇeranças de todos os partidos, um memorial foí dis
tribuído aos Congressistas. Depois desse movimento ain
da foi reitei-ã.da pela CONTA O através de um documen
to assinado pelo Conselho de Representação da entida
de, esse apelo, em que pedia a rejeiÇão do decreto-lei. As 
galerias ficaram lotadas, o dia, se não me falha a me
mória, foi a 2 de março em que. foi lido requerimento de 
pedido de urgência ... 

O SR. FLORICENO_PAIXÃO- Eu estava na tribu
na, exatamente formulando o pedido de urgência. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILYA- Exatamen
te. Então, numa dessas concentrações, a própria Presi
dente do PTB foi à rampa do Congresso e se comprclme-
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teu, de público, a rejeita.r o decreto-lei, com toda a sua 
bancada, os 13 Deputados. Em relação ao Decreto n\> 
1.910, também, o Movimento Sindical atuou, e essa ini
ciativa, colocada aqui pelo nobre Deputado Floriceno 
Paixão, também foi tomada pela estrutura sindical da 
nossa área. A CONTAG teve a preocupação de relacio
nar o nome de todos os parlamentares que não compare
ceram e dificultaram o quorum para a votação do decre
to, chamado de "Pacote Previdenciârio", e conseqUente
mente, difiCultaram a votação do decreto-lei. Denuncia~ 
mos a todos os Sindicatos de Trabalhadores Rurais do 
Brasil, através das Federações- houve Estado até que 
chegou a fazer panfletagem no interior, denunciando por 
meio de uma lista negra os parlamentares que se omiti
ram, que não enfrentaram a questão do decreto~ lei- os 
que irripediram o quorum e, conseqUentemente, o 
decreto-lei passou por decurso de prazo. Então essa in
sistência, esse trabalho continuará sendo feito de nossa 
parte, nós vamos continuar refletindo com as entidades 
sindicais, a riível da Comissão Nacional PRÓ-CUT. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA- Pois não. 
Ouço-o com muito prazer. 

ú SR..--FLORICENO PAIXÃO- O ilustre Deputado 
Luiz Henrique afirmou que o relator desta mensagem, o 
nobre Senador Carlos ALberto, fez uma declaração de 
que uma vez rejeitado o decreto-lei, iria automaticamen
te revogar a Lei n<? 5.708, ficando sem mais vigência o de
creto e a lei; isso sensibilizou as sindicais? 

O SR. PRESIDENTE (Lui~ Henrique)- Eu poderia 
responder. Trinta e um sindicatos do Rio de Janeiro de
ram declaração no sentido de que era melhor aprovar o 
decreto-lei, e em São Paulo, o Presidente do Sindicato 
dos Metarlúrgicos, o "Joaquinzão", com toda a sua ex~ 
periência sindical, também, procurou cantata conosco 
para Saber se era na verdade. Inclusive fluiu de lã a ne
cessidade dessa reunião para esclarecer outros lideres 
sindicais, que estão assustados. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Mas, não tem co
nhecimento. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA- Essa preo
cupação existe. Na realidade ela foi um pouco difundida, 
principalmente ilo Rio de Janeiro e em São Paulo. Outra 
expectativa que está no ar é essa questão da negociação 
com o PTB, se bem que o Movimento Sütdicaljá tempo
sição definida, clara, a esse respeito. Mas a divulgação 
que a imprensa está dando, até certo ponto ela é engano
sa, quando acena - ja me parece ponto que hoje não é 
riiãis o caso - com a estabilidade no emprego, com au
tonomia e liberdade sindical, ou jseja, a mão intervenção 
do governo nas entidades sindicais. Qual seria outra 
qu-estão levantada. 

0- SR. PRESIDENTE (Luíz Henrique) - Eu acho 
que é uma tese muito perigosa, porque eu participei de 
um debate no "Bom Dia, Brasil", com o nobre Senador 
Carlos Chiarelli, e a tese que ele e o Governo estão de
fendendo é a autonomia sindical, mas sem contribuição 
sindical. Dá liberdade sem conteúdÕ econômico, quer di
zer, mata o sindicato, manda andar mas não dá pernas. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA- Perfiilo. 
Então, essa expectativa bastante divulgada pela impren
sa deixa as entidades sindicais um pouco -indecisas em 
determinado momento. Mas isso não vai tirar o ânimo 
das entidades sindicais mais conscientes, mais conbati
vas., de tomar iniciativa e continuar pressiOnando, para 
fazer com que esta Casa assuma compromissOS -no senti
do da rejeição do decreto-lei, ou, então, tainbém corUple
mentando com esta medida final, denunciando a lista ne
gra daqueles que na realidade ... 

O SR. FWRICENO PAIXÃO -A indagação que 
eu faço ê de ordem tática. Esses líderes sindicais, que es-
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tão se sensibilizando com essas afirmações, para mim en
ganosas, téll) o intuito_ de enganar. Vma vez reyogado o 
decreto-lei, retorna-se à situação anterior, que é a vigên
cia plena da Lei n9 6.708, no nosso entender. Agora, o 
problema é _o seguinte: me causa preocupação, se isso co
meçar uma reação em cadeia. No caso do decreto-lei que 
estabeleceu o aumento do funcionalismo público, as lide
ranças se sensibilizaram de tal forma, incutiram na rriCn
te das lideranças, também das Oposições, que eles acaba~ 
ram votando aprovando o decreto-lei que estabeleceu o 
aumento d_e 70% para o funcionalismo sob a alegação de 
que há uma controvérsia de natureza jurídica nesse ãs
pecto. Então, o meu receio. Eles fizeram uma enquete, 
um plebiscito, dentre funcionários públicos, e parece que 
o resultado foi equiUbrado. Metade quis a rejeição e a 
outra metade quis a aprovação, com o receio de que o 
decreto-lei uma vez revogado, até os 70% concedidos se
riam prejudicados. Esta é a minha preocupação. Claro, 
eu vou, se tiver uma votação nominal, jâ disse, votar 
contra o decreto~ lei, muito embora a Liderança tenha fe
chado _questão, mas eu já tenho o meu voto declarado 
aqui nesta Comissão; vou votar contrariamente ao 
Decreto-lei, mesmo que haja qualquer fato supervenien
te sobre esse assunto. Por isso digo a preocupação é mui
to grande, porque eu não sabia do detalhe, que o Depu~ 
tado Luiz Henrique está transmitindo. Eu o desconhecia 
totalmente. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA- Da! a im
portância desse debate. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Por isso que deve 
haver uma unanimidade nas lideranças sindicais para
nos respaldar aqui dentro. 

O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA- A matéria 
realmente é técnica, tem as suas sutilezas. O importante ê 
realmente esse debate esclarecedor de que a rejeição" não 
implica a queda da Lei Salarial. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)- Hoje, pela 
manhã, eu conversava com o Deputado Marcelo Gatto, 
que ê líder sindical em São Paulo e, hoje, advogado tra
balhista dos sindicatos de São Paulo, e homem do DIEE
SE. e ele me dizia -.que, amanhã, vai participar de uma 
grande reunião na ãrea dos químicos e um dos itens da 
agenda é essa dúvida. Inclusive alguns Hderes sindicais 
foram a ele e disseram que não vinham mais a Brasnia 
porque não adiantava, porque se se derrotar esse decreto 
iam sem política e o Governo ía fazer outro decreto 
iguaL Essa má interpretação está levando _os sindicatos a 
uma desmobilização, daí a importância dessa reunião 
que nós vamos fazer em São Paulo nestes dias, e a impor
tância, inclusive, de matérias que possam ser escritas nos 
jornais, porque, hoje, os sindicatos estão ocupando gran
de parte nos jornais. O econômico substituiu muito o 
político-institucional, e essa questão salarial estâ aí. In
clusive a editora daquela coluna "Tendências e Debates" 
da Folha me pediu uma opinião a respeito e eu escrevi, 
deve sair publicado por esses dias, nesse sentido porque 

-A Folha está também com eSsa dúvida. Quer dizer, quan
do o Governo não consegue uma vitória no campo polí~ 
tiC9, ele contorna pelo campo técnico, como no caso do 
decreto-lei dos_ servidores. 

O decreto-lei dos servidores era o seguinte: O Governo 
concedeu o aumento em duas etapas, 40% em- jimefrõ e 
30% em jUnho. O Governo diz o seguirite: Se-õ decreto-lei 
for revogado cai os 40%, e os funcionârios perdem os 
40%, a partir do momento que for revogado, e a política 
salarial dos servidores retroage à dezembro de 1982. Esse 
foi o terrorismo Qiie -o Governo difundiu nos meios par~ 
lamentares, das associações dos servidores, através de 
um parecer do DASP, que não tinha uma citação jurídi
ca, não ·tinha uma decisão, não tinha um acórdão, for~ 
mulada em apenas cinco linhas. Como o Deputado Flo
riceno Paixão falou, isso foi suficiente para arrefecer os 
ânimos dos representantes dos funcionários públicos, 
para fazer tremer as bases e para fazer com que a Opo
sição ficasse em dúvida. 
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Eu me manifestei na reunião de Lideranças contraria
mente a esse entendimento dezendo que deveriam criar o 
fato político, porque eu queria ver o Governo tirar os 
40% do Delfim, do Langoni, do Galvêas, de todo o alto 
escalão de Governo, porque também teria que tirar o de
les, para tirar o do bagrinho, teria que tirar do .. gran
dão"; e eu queria ver o Governo fazê..lo. E, se fizesse, 
criar-se-ia um fato polítiCo. O Governo iria dizer que ti
rou os 40% porque a Oposição não quis. E nós íamos ter 
tribuna suficiente para nos defender. Acho, inclusive, 
que essa deveria ser a nossa medida. Mas, fui voto venci
do, a maioria entendeu que era uma atitude muito peri
gosa, as Oposições poderiam ainda ser jogadas contra os 
Servidores públicos, contra o povo, contra a Nação, e se 
tomou essa decisão a que o Deputado Floriceno se refe~ 
riu. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Agor~ talvez seria 
oportuno que se fizesse um apelo ia Dr. Ulisses para 
que, juntamente com :1 sua equipe, estudasse, o mais ra
pidamente possível, a questão e pudesse trazer a estaCo:
missão, alguns subsídios. Poderia, por exemplo, colher 
junto a OAB, junto aos nossos, ou talvez ele tivesse a ca
pacidade de esclarecer melhor esses aspectos. Uma vez 
rejeitado o decreto-lei, o que poderia acontecer? Seria 
um parecer refutando essa tese de que uma vez revogado 
o decreto-lei, revoga-se também automaticamente a polf
tica salarial toda. 

O SR. ULISSES RESENDE -Se V. Ex' me permite, 
desde já adiantaria que tenho um entendimento no senti
do de que a revogação do decreto-lei não importará no 
vazio legislativo, em absoluto, importa na prevalência 
das normas e da lei que não chegou a ser alterada. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- Seria um documen
to para ser distribuído junto aos Deputados. Não para 
nós, porque nós já temos o perfeito entendimento da ma
téria, mas para os Deputados, porque nem todos são ad
vogados ou juristas. Como, dentro de poucos dias, essa 
matéria irá para Plenário, nós vamos precisar de um do~ 
cumento dessa natureza. O úniCo dOcumento que apare~ 
ceu sobre esse assunto, que foi contrári<? ~s pretensões 
dos funcionários foi o do DASP, por solicitação, por te
lefone, do DeputB.do Nelson Marchezan, Lfderda Maio
ria. E ele leu a resposta no mesmo dia no Plenário e aqui 
sensibilizou muita gente. Agora, gostaríamos de ter o do
cumento do trabalhador brasileiro, o ponto de vista do 
trabalhador brasileiro. 

O SR. ULISSES RESENDE - Se me permite com
plementar, estou à disposição para colaborar, elaboran· 
do algum documento rlesse sentido, expressando desde já 
que o nosso ponto de vista está na mesma linha do pen
samento de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique)- Não haven~ 
do mais nenhuma manirestação, gostaríamos de agrade~ 
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cera presença de nosso companheiro, podendo chamá-lo 
_ assim, de lu~a. Dr. Josê Francisco da Silva, do pr. Ulis~ 
• ses Resende", dos nossos companheiros que se fizeram 

presentes e lembrar que, no dia 24 de maio, nós teremos 
aqui mesmo, fies te local, um debate com os sindicalistas 
do Rio Grande do Sul: Senhor Newton Machado, Presi
dente dos Bancários de Porto· Alegre; Renato Paim, Pre
sidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canbas; João 
Paulo Marques, Presidente do Sindicato dos Trabalha
dores de Vestl!ário de Porto Alegre, Sr~ Julieta Ballestro, 
do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul. 

Estã_encerrada a sessão. Muito obrigado. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n" 67, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à dellberaçio do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n9 2.020, de 13 de abril de 
1983, que "'a~reScerita disposições ao artigo ]9 do 
Decreto~lel n9 1.981, de 27 de dezembro de 1982". 

2~ Reunião, realizada em 25 de maio de 1983. 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta mi
nut'Os, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores José Lins, 
Virgílio Távora, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Leu
rival .Bâp-tísta, Moacyr Dalla, José Fragelli e Deputados 
Antqnio Gomes, Nilson Gibson, Renato Johnsson, Vir· 
gildásio de Senna, Aníbal Teixeira, Aroldo Moletta e 
Arildo Teles, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 67, de 1983-CN; 
do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n" 
2.020, de 13 de abril de 1983, que ''acrescenta disposições 
ao artigo J9 do Decreto-lei n" 1.981, de 27 de dezembro 
de 1982". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, Itamar Franco, Pe
dro Simon, Severo Gomes e Deputados Marcelo Linha· 

-res, Ângelo Magalhães, Coutinho Jorge, C iro Nogueira. 
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 

pelo Senhor Deputado Nilson Gibson, Vice-Presidente 
da Comissão, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo 
após, é dada como aprovada, 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator da matéria, Senador José Lins, que emite pare
cer favorável à Mensagem n~> 67, de 1983-CN, nos termos 
de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como con
clusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
votando, com restrições, o Senhor Senador José Fragelli. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo 
SeJ?-hor Presidente, e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 64, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbll~. 
ca submetendo à deliberaçilo do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n9 2.017, de 11 de março de 
1983, que "dispõe sobre a renúncia, pela união ao 
domínio direto. de áreas situa~as no Município de 
Guarulhos, -Estado de Si o Paulo, necessárias à am
pliação da Base Aérea e à Implantação do Aeroporto 
de Guarulhos". 

2~ Reunião, realizada em 17 de maio de 1983. 

Aos dezessetes dias do mês de maio do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu
tos1 na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Jutahy 
Magalhães, Raimundo Parente, Altevir Leal, AffOnso 
Carnargo, Gastão MO !ler e os Deputados Renato Cor
deiro, Armando Pinheiro, Salvador Julianelli, Adail Vet
torazzo, Francisco Dias, Marcondes Pereira e Jacques 
D'Ornelas, reúne~se a Comissão Mista incumbida de es
tudo e parecer sobre a Mensagem n" 64, de 1983·CN, do 
Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
2.017, de li de março de 1983, que "dispõe sobre are
núncia, pela União, ao domínio direto de áreas situadas 
no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, ne
cessárias à .ampliação da Base Aêrea e à implantação do 
Aeroporto de Guarulhos". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jorge Kalume, Lourival Baptista, 
Gabriel Hermes, Hêlio Gueiros, Marcelo Miranda e De
putados Natal Gale, Cardoso Alves, Francisco Amarai e 
Sarnir Achóa. 

Havendo número regimental, são abertos os traba
lhos, pelo Senhor Presidente, Senador Affonso Camar
go, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é 
dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator da matéria, Deputado Armando Pinheiro, que 
emite parecer favorável à Mensagem n9 64, de 1983-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 h8.vendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo 
Senhor Presidente e irâ à publicação. 
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- Redaçào Final do Projeto de 
ResohJçào n9 54/83; qtJe autori:z:a a 
PrereituTa MuniCipal de Monte 
Alegre de Min~s (MG), a contrat~r 
opera~ão de C!édito do valor de 
Cd 45.84nt5,36. Aprovada. Ã 
proffiulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n9 55j83., que autoriza a 
Pref~itura Municipal de Recife 
(PE)_. a contratar operação de <;ré
ditÕ no valor de CrS 
I79.960,.5PQ,OO. Aprov.ada,. À pro

·mulgação. 

SEÇÃO II 

TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Naconal aprovou, nos 
termos do art. 55,§ }9 da Constituição, e eu, NPo Coe-. 
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 39, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.007, de 11 de 
janeiro de 1983, que Hreajusta os vencimentos e pro
ventos dos funcionários do Quadro das Secretarias da 
Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras pro
vidências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.007, de 1 I de janeiro de -1983, que "reajusta os venci
mentos e proventos dos funcionários do Quadro das Se
cretarias da Justiça Federal de Primeira lnstância e dã 
outras providências". 

Senado Federal, l3 de junho de 1983.- Senador Nilo 
CõeihO, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos.do..art. 55,§ 19 da Constituiçã_o, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o s_eguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 40; DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.011, de 18 de 
janeiro de 1983, que "'concede isenção de impostos 
aos bens destinados à execução do Programa Nacio
nal de Comunicações Domésticas por Satélite". 

Artigo _único. E. aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.011, de 18 de janeiro de !983, que "concede isenção ·de 
impostos aos bens destinados à execução do Programa 
Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite", 

Senado Federal, 13 de junho de 1983.- Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ J9 da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 4!, DE 1983 

Rejeita o texto do Decreto.-lei n9 2.012, de 25 de ja
neiro de 1983, que "dá nova redação ao art. 29 da Lei 
n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a 
correçào automática dos salários, modifica a política 
salarial e dá outras providências". 

Artigo único. É rejeitado- o tex.to -do- Decreto-lei n9 
2.012, de 25 de jaiieiro de 1983, qUi Hdá nova redação ao 
art. 2\' da Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dís .. 
põe sobre a correção automática dos salários, modifica a 
política salarial e dá outras providências". 

Senado Federal. 13 de junho de 1983.- Senador NUo 
Coelho, Presidente. 
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-Projeto de Resolução n'~' 

57/83, que autoriza a Prefeitura de 
Araranguã (SC} a elevar em CrS 
29.847 .909,39, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
Comissão de Re_da_ção_, __ 

SENADOR GASTÃO MiiLLER 
-Instalação_de agênc_ias do Banco 
do Brasil em Paranatinga e 
ltiquír3.-MT, 

r--SUMÁRIO DA ATA
DA 79• SESSÃO, 

REALIZADA EM 27.5.83 
(Publicado no DCN-Seção II 

1.4- DISCURSOS~ APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR JUTHA Y MAGA
LHÃES - Conside_rações s~bre 
projeto d_e_ lei,_ em tramitação no 
CongressO, que díspóe Sobre os ob~ 
jetivos e a prorilrição do desenvol~ 
vimento urbano. 

- de 28.5.83.) 
RETIFICAÇÃO 

Na pubticl:tção do Su~ 

mãriri, feita no DCN~Seção 
II, de 28.5.83, pâgina 2042, 

~ 3• coluna, após O item 1.5 ;...:_ 
Desi8nação- da Ordem do 
Dia da Próxima Sessão. En~ 
cerramento, SENADOR GABRIEL HER

MES ...... Contrib_uição para apre
servação do meio ambiente em Tu
curu{. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR~ 
DEM DO~ DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ÊNêERRAMENTO. 

Onde se lê: 
2- MESA DIRETORA 
3- LIDERES E VI CE

LIDERES DE PARTIDOS 
4-COMPOSIÇÃO 

DAS COMISSOES PER
MANENTES 

SENADOR VIRGILIO TÁVO
RA- Avanços tecnológicos conse
guidos, no Estado do Ceará, para a 
obtenção do álcool da madeira. 

2-RETIF!CAÇÃO 

-Ata da 83' Sess_ão._ realizada 
em 3.6.83 Leia-se: 

SENADOR JOSE L!NS - So
lução dada pelo Governo ao rea
justamento das prestações dos mu
tuários do SFH. 

3-ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

2-ATAS DE COMIS
SÃO 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO 

DAS COMISSOES PER
MANENTES 

5- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA -= Comb_a~e ao tabagismo. 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu; Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 277, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 23.000.000,00 (vinte e três 
milhões de cruzeiros). 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Es~ 
tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de f976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação -de crédito no 
valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruw 
zeiros), junto à Çafxa Econômica Federal, mediante a 
utilização de_ recursos do Fundo de Apoio ao De,senvol
vimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipa:~ 
mentes para coleta e tratamento de tix,o, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 13 de junho de 1983._-Ni!o Coel_ho, 
Presidente. -

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 278, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 75.548.815,00 
(setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito 
mil, oitocentos e quinze cruzeiros). 

Art. 19 b o Governo do Estado de Sergipe, nos ter~ 
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope---

ração de crédito no valor de Cr$ 75.548.815,00 (setenta e 
cm:co milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocen~ 
tos e quinze cruzeiros), correspondentes a 49.486,34 
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
!:526,66 (um mil, quinhentos e vinte e seis cruze_iros e 
sessenta e seiS centaVos), vigente em fevereiro ;si, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re~ 
cursos do Fundo de A paio ao Desenvolvimento Social 
- F A~, destina.._da à construção de uma subadutora para 
abastecimento de água no Município de Cumbe, naquele 
Estado, obedecidas as condjções admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo ProcessO. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 13 de junho de 1983.- Nilo _Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da ConstituiçãO; e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

· RESOLUÇÃO No 279, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a con
- tra:tar operaçãO ile empréstimo externo no valor de 

DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), 
destinado ao Programa "Pequena lnigação a Nível 
de Propriedade". 

Afi:- i 9 __ É o Governo do EStado da Parãíba ãlltoriza
do a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou o equivalente em outra 
moeda, de principal, junto ao Kreditanstalt FUr Wiede
raufbau - Instituto de Crédito para a Reconstrução 
(KFW), da República Federal da Alemanha, so_b a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central 
.do Brasil, a ser utilizado na implementação do Programa 
.. Pequena Irrigação a Nível de Propriedade": -Õ-aquele 
Estado. 

Junho de 1983 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovaw 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusi~e o exame das 
condições crediticias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do item II do art. }9 do Decre
to n' 74.157, de 6 de junhQ de l974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econôrriico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Estadual n9 4.101, de 15 de outubro de 
1979, autorízadora da operação. 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 13 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe~ 
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 280, DE 1983 

Suspende a execução do art. 29 da Lei n9 1.060, de 
26 de dezembro de 1978, do Município de Pompéia, 
no Estado de São Paulo. 

Artigo único. f: susptnsa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão-defmitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 13 de maio de 1982, nos autos do 
Recurso Extraordinário n9 95.746-4, do Estado de São 
Pauto, a execução do art. 29 da Lei n9 1.060, de 26 de de
zembro de 1978, do Município de Pompêia, naquele Es
tado. 

Senado Federal, 13 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, rios termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 281, DE 1983 

SUspende a execução dos arts. 39, 49 e 59 .da Lei n'i' 
270, de 2 de dezembro de 1977, do Município de 
Orindiúva, no Estado de Sio Paulo. 

Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos t~rmos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 18 de agosto de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n'i' 97.337-1, 
do Estado de São Paulo, a execução dos arts.·39, 49 e 59 
da Lei n9 270, de 2 de dezembro de 1977, do Município 
de Orindiúva, naquele Estado. 

Senado Federal, 13 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Ata da 91• Sessão, 
em 13 de junho de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinãria, 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Martins Filho. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTE$ OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume ---: Altevir Leal - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Gaivão Modesto- Aloysio Cha
ves - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros --Alexandre 
Costa -João Castelo- José Sarney- Alberto Silva
Helvidio Nunes -João Lobo -·-José Lins- Virgílio 
Távora- -Carlos Alberto - Martins Filho- Humber
to Lucena - Aderbal Jurema - Carlos Lyra - Luiz 
Cavalcante- Lourival Baptista - Passos Pôrlo ~ Ju~ 
tahy Magalhães·- José Ignácio - Moacyr Dalla -
Henrique Santillo - Gastão Müller - Enéas Faria. 
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O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a protecao de Deus iniciaiítos nossos trabaihos. 
o·sr. 19-SecretáriO procederá à leitura do Expediente. 

S lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 553 E 554, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n" 23, de 1983, 
que "dispàe sobre a atualização e reajustamento 
contínuo do valor do selo a que se refere a Lei n~' 909, 
de 8 de novembro de 1949, destinado a obter recursos 
para assistência à prole dos hansenlanos". 

PARECER N• 553, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

Com .o projeto sob exame, de autoria do nobre Sena
dor Nelson Carneiro, pretende-se a atualização, de dez 
centavos para dez cruzeiros- e, a partir daí um reajus
tamento anual com base na variação nominal das 
ORTNs -,-do valor do selo criado pela Lei n9 909/4~!__ 
em beneficio dos filhos sadios dos hansenianos. 

Esclarece a Justificação do projeto: 

"A matéria foi regulamentada através do Decre
to n\' 31.684, de 31 de outubro de 1952, tendo o art. 
}9 desse diploma especificado qu~. ••anualmente, du
rante uma semana (a última do mês de novembro, 
segundo o disposto no art. 29), que denominari "S-e
mana do Cobate à Lepra", o Departamento dos 
Correios e Telégrafos fará uma emissão de selos de 
taxa adicional de dez centavos (Cr$ 0,10), os quais 
serão aplicados à correspondência postal que transi
tar pelo território nacional..." 

A necessidade do combate à lepra ainda está pre-
sente em nosso País, apesar de decorridos tantos 
anos, sendo certo, por outro lado, que os filhos dos 

. portadores dessa moléstiá também continuam a pre
cisar de ajuda. 

Apensa o valor do selo é que se subsumiu na in~ 
fiação avassaladora e até mesmo, principalmente, 
nas várias revalorizações mon~tárias ocorridas no 
período. Dez centavos de 1952 são hoj~ uma insigni
ficância ial que nem basta para pagar o custo dos 
emissão de selos, quanto mais para obter recursos 
aplicáveis na mencionada finalidade." 

A proposição parece-me oportuna e, segundo Penso, é 
jurídica, constitucional e estâ elaborada em boa -têcnica 
legislativa. 

Atualizando o valor do selo criàdo pela Lei n9 909/49, 
amplia a receita e poupa a União das despesas que lhe 
têm acarretado as emissões de tais selos anuais. 

A matéria foi iguãlinente distribuída à douta Comis
são de Saúde do Senado, cabendo-lhe analisar o seu 
mérito. 

Isto posto, opino favoravelmente ao projeto. 
Sala das Comissões, 20 de abril dC i983. ;__José Fra

geUi, Presidente'- MurUo Badaró, Relator - AcÍerbal 
Jurema- Hélio Gueiros - Martins Filho -Passos PÕ:r
to - -João Calmon - José lgnAcio -- Marcondes Gade
Iha-

PARECER N• 554, DE 1983 

Da Comissão de Saúde 

Relator: Senador Almir Pinto 

Desde 1950, e em decorrênCia da Lei n9 909, de 8 de 
novembro de 1949, os filhos sadios de hansenianos são 
beneficiados com o produto de selos da taxa adicional de 

dez centavos, aplicados à correspondência que transita 
em _todo o território nacional 

A Lei n9 5.620, de 4 de novembro de 1970, fixa novo 
valor pã.ra a tarifa adicional criada pela Lei n9 909 citada 
e, agora, o Senador Nelson Carneiro apresenta a propo
sição, que ora vem ao exame desta Comissão, atualizan
do para dez cruzeiros o valor que as leis apontadas man
têm na irilportância de dez centavos, 

Pelo art. 29 do presente projeto de lei, a partir da vi
gência da lei, o valor do selo será reajustado anualmente, 
com base na variação nominal das Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional. E na justificação, o autor do 
projeto assinala a necessídade de prosseguimento da aju
da aos filhos sãos de hansenianos. E, como a taxa adicio
nal do referido selo praticamente se anulou, em face da 
inflação que atinge a economia do País, torna-se indis
pensável o reajuste pretendido. 

O Decreto n9 31.684, de 31 de outubro de 1952 regula
mentou a Lei n9 909/49, especificando que anualmente, 
durante uma semana a (a última do mês de novembro) o 
Departamento dos Correios e Telêgrafos fará emissão 
dos selos de taxa adicional de dez centavos, destinados 
ao amparo aos filhos de hansenianos. 

Demonstra, ainda, o autor da proposição, que dez 
centavos de 195~, "são hoje uma insignificância", 

A Comissão de Constituição e Justiça considerou o 
projeto constitucional e jurídico, vindo, agora, a este Ór
gão Técnico, Para falar sobre o mérito. 

Nenhuma dúvida_ existe quanto à necessidade do pros
seguimento di uma luta, sob todos os aspectos meritória, 
que ã a proteção aos filhos de hansenianos. 

?\-lepra, hã milênios, constitui um dos flagelos da hu
manidade. Houve época em que os atingidos por essa 
dOença eram temidos e afastados do convívio social. O 
leproso infundia medo, e todos se afastavam dele, au
mentando, dessa forma, o sofrimento do doente, pela 
sobrecarga emocional ejou psicológica. 

Recentemente, estudos experimentais conduziram à 
redução do perigo da lepra. Adotou-se, em relação aos 
portadores da doença, noya e mais compreensiva postu

- -ra._Ao. mesmo tempo, verificoll-se que nem todos os fi
lhos de hansenianos eram necessariamente portadores 
do mal. Daí o esforço para auxiliar a prole dos doentes. 

No Brasil, a batalha contra a lepra tem obtido resulta
dos excelentes. Todavia, é 'preciso que essa luta seja man
tida e ampliada, ainda mais quando o aumento popula
cional e a expansão das dificuldades económicas possibi
litam uma retomada do avanço do mal de Hansen. Os 
cientistas têm advertido para a necessidade do amparo 
cotinuado aos filhos sãos de leprosos. E é dentro desse 
espírito que se situa a proposição em exame_ 

-É, realmente,_ preciso _que se mantenha firme a lut& 
colttra a lepra, em todos os setores. 
-~ Opinamõs, portanto, pela aprovação do presente Pro

jeto de Lei do Senado. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1983. - Mário 
Maia, Presidente - Almir Pinto, Relator- Jorge Bor~ 
nhausen - Mauro Borges. 

PARECERES N•s 555 E 556, DE 1983 
P .,\RECER N' 555, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
25:Z, de 1982 (Mensagem n9 481, de Zl-11-82, na ori
gem), do Senhor Presidente d• República, submeten
do à aprovaçio do Senado Federal, proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado da BabJa, a con
tratar operaçio de crfdlto no valor de CrO 
747.290.796,00 (setecentos e quarenta e sete milhões, 
duzentos e noventa mU, setecentos e noventa e seis 
cruzeiros). 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Com a Mens_agem n9 252/82, o Senhor Presidente da 
República submete ~ deliberação do Senado Federal, 
pleito do Governo dO Estado da Bahi~, que objetiva con
trÍitaf junio à Caixa Económica Federal, mediante a uti-· 
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lização de recurso do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, a seguinte operação de crêdito: 

ucaracterfstícas da Operaçio: 

A- Valor: CrS 747.290.796,00 (398.901,87 
ORTN de CrS 1.873,37, em junho/82.) 

B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 

C-~cargos: 

I -juros de 6,0% a.a.; 
2 - correçào monetária: 60,0% d-o-lndice de va

riação das ORTN; 

D- Garantia: 
Vinculação de Quotas do Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias - ICM; 

E - Destinação dos recursos: 
Construção e equipamento de noventa comple-

xos policiais de pequeno porte." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favo
ravelmente ao pleito, por entendê-lo técnico e financeira
mente viável, não devendo os seus encargos gerar maio
reS pressões na execuÇão orçamentária do Estado, nos 
próXiinos exàcicioS.-

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela 
presente operação de crédito se enquadra nas normas e 
diretrizes do F AS e contribuirá para melhorar as con
dições de segurança social nas áreas que receberão os no
venta complexos policiais, a cuja construção destinam-se 
os recursos. 

Ante o exposto somos pelo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DJ! RESOLUÇÃO N• 71, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a elevar· 
em Cr$ 747.290.796,00 (setecentos e quarenta e sete 
milhões, duzentos e noventa mil., setecentos e noventa 
e seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado da Bahia, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montan
te de sua dívida consolidada interna em CrS 
747.290.796,00 (setecentos e quarenta e sete milhões, du
zentos e noventa mil, setecentos e noventa e seis cruzei
ros), correspondente a J98.901,87 ORTN, de Cr$ 
1.873,37 cada, vigente em junho/82, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento S_ocial - FAS, 
destinado à construção e equipamento de noventa com
plexos policiais de pequeno porte, naquela Unidade Fe
derativa, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1983.- Severo Go
mes, Presidente em exercício - Lo manto Júnior, Relator 
- José Lfns - Alfonso Camargo - Gabriel Hermes -
Jorge Kalume. 

PARECER N• 556, DE 1983 

Da Comissão de CODstituJção e Jusdça, sobre o 
Projeto de Resoluçio o9 71, de 1983, da Comissio de 
ECQnomla, que "autoriza o Governo do Estado da 
Bahia, a contratar operaçio de crédito no valor de 
Cr$ 747.290.7.96,00 (setecentos e quarenta e sete mi
lhões, duzentos e noventa mil, setecentos e noventa e 
seis cruzeiros)". 

Relator: Senador Carlos Cblarelli 

O Senhor Presidente da R!;!pública, através da Mensa
gem nQ 252/82, submete à deliberação do Senado Fede-
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ral, pedido formulado pelo Governo _do Estado da 
Bahia, de contratação junto à Caixa Econômica Federal, 
de importância equivalente a CrS 747.290.796,00 (sete.. 
centos e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, 
setecentos e nov~nta e s_eis cruzeiros1__t~I'_ovinient~ de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvirriento Social 
- FAS. 

O valor objetivado corresponde a 1.873-,37 ORTN, de 
junho de 1982. O prazo- de amortização é de 12 anos, 
com uma carência de 2 anos e os encargos correspondem 
a juros de 6% ao ano e correção monetária de 60,0% do 
índice de variação das ORIN, _ _ _ _ 

A matéria vem com, parecer favorável do Cons~lllo 
Monetário Nacional, acompanhando aM.ensagem Presi
dencial, bem como do Banco Central do Brasil. -

Apreciada a Mensagem Presidencial pela Comissão de 
Economia deste Senado Federal, emitiu esta seu parecer 
favorãvel, nos termos do Projeto de Resolução que apre
senta, destinado a concretização a autorização final da 
operação, 

Os aspectos de mérito, pois, jâ foram devidamente a
preciadas, cabendo a esta ComiSSão fa~-lo no que con
cerne a preliminares pfejU.diciais, especialmente de_cons
titucionalidade, nos termos do Regimento Interno do Se
nado FederaL 

Sob esse aspecto, ou seja, no que diz respeito ao per
missivo de ordem cou~titucionl.il, a Mensagem do Senhor 
Presidente da República veio encaminhada nos termos 
do inciso VI, do art. 42 da Ca_rta Magna, que dispõe 
sobre a competêncía privativa do Senado Feder_al e, para 
o caso, essa competência é para fixar, mediante propos
ta, limites globais para o montante da dívida consolida
da dos Estados. Estâ, pois, tanto a Mensagem Presiden
cial, como o Projeto de Resoluçã.o oferecido pela douta 
Comissão de Economia do Senado J:ede~al, qentro c!os 
limites -permitidos pela Constituição Federal. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçã-o do pro
jeto de Resolução, por versar matéria constitucional e 
jurídica. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1983.- Murilo Ba
du6, Presidente - Carlos Chlarelli, Relator --Carlos 
Alberto - HeMdlo Nunes - Odacir Soares - Martins 
Filho - Marcondes Gadelha - Pedro Simon - Enéas 
Faria - Hélio Gueiros - Alfredo Campos. 

PARECERES Nos 557 E 558, DE 1983 

PARECER No 557, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a MeMagem n9 
99, de 1982 (n9 207/82, na origem), do Senhor Presi
dente da República, propondo ao Senado Federal seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte a elevar em Cr$ 34.279.000,00 (trinta e quatro 
milhões, duzentos e setenta e nove mil cnueiros) o 
montante de sua dívida consolidada Interna. 

Relator: Senador José Lins 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja o Estado do Ri_o_Grande 
do Norte autorizado a elevar em Cri ~4.279.000,00 (trin
ta e quatro milhões, duzentos e: s_etenta e nove miJ cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de contratar empféstimo junto à Caixa Ec_onômica Fede
ral, esta na qualidade de agente financeirO ao F_undo de 
Apoio ao Desenvolvimento~ s;ocial- FAS. 

ucaracterísticas da operação 

A - Valor: CrS 34.279.000,00; 
B --Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 48 meses; 
C- Encagos: 
I -juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetâria: 60% do índice de va

riação das ORTN; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

D- Garantla: Parcelas do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias - ICM; . 

E- Destinação dos recursos:_ reeqUipamento -da 
Polícia Civil do Estado." 

Segu.ndo o parecer apresentado pelo Órgão linariclã
dor, a_ opúaçãó. de crédito sob exame é viâvel econômica 
e fimi.nceirarn-ente. 

O proC'esso ê acompanhado dos seguintes elementos 
prlóciP3.ts:·--- --

a) -ui [}I' 5.026; de 22-4-81, autorizadora da operação; 
b) ExpoSição de Motivos (EM n9 97 /82) do Serlhõr 

Ministro de-Estado da Fazenda aO Exm9 Senhor Presi~ 
dente da Reptíbiié:a;·comuriicB.ndo que o- COnSelho Mo~ 

-netãrio Nacionãl, ao apreciar a proposta, rilanifeStoti-se
faVoravelmente ao pleito, formulado confOrme O art. 2~' 
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parec_er do Banco Central do Brasil - Departa
mento da Dívida Pública, favorável ao pleito. 

Considerando todO o endividaffiento da referida enti
dade (intra __ + extralimite + operação- sob exame), 
verifica-se que seriam ultrapassados os tetos que lhe fo
ram fiXaâos pelos itens I, II e III do art. 29 da Res. n9 62, 
de 1975. · 

Ti-ata-se, entretanto, de uma operação eXtratimite-'a 
qual, por fõrça das disposições contidas nO art. 2~> da 
Res. n~" 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (i
tens I, II e III) fixados no art. 21' da Res. n~> 62, de 197_5, 
alnbas do Senado Federal, haja- visto que os recursos a 
serem repassados provém do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS. 

Além da característica da operação- extralimite,- e 
segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, 
a assunção do compromisso sob exame não deverá acar
retar maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercfcios. 

- --Ateridldá"s as exigências das normas vigentes e as dis
posições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhi
mento da presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 72, DE 1983 

~ AlltOriza o Estado do Rio Grande do Norte a ele
nr em CrS 34.279.000,00 (trinta e ,quatro milhões, 
duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo J9 .t; o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, nos termos do art. 2~> da Resolução n~> 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar 
em Cr$ 34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos 
e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consoJjdada_interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, juritO" à Caixa Econômica Fe_
deral, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social -:-- F AS, destinado 
ao reequipamento da Policia Civil do Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Artigo 21' Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

~ala ~as C(Hpissões, 16 de junho de 1982,- José Ri
cha, Presidente ~ Josê Lins~ Relator - Bei-nardino Via
na - Alfonso Camargo - Luiz Cavalcante - Milton 

C~bra~:-: J~sé-~r~'elli, ~i:~~~ ~-,r~as. 
PARECER NO 558, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução nl' 72, de 1983, da Co-iDissilo de 
Economia, que "autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 34.279.000,00 
{trinta e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil 
cruzeiros) o montftrite de sua dívida consolidada intei-
na". 

-RelatOr: Senã.dor Martins Filho 

~etornª.ao r;:xame da Comíssão, Projeto"de resolução 
q~e "autoriza ~ Governo do EstadO do Rio úrail-de dó 
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Norte a ele_var Cf!l Cr~ 34:.~79,000,00 (trinta e_ qUatro mi_
lhões, duzento~ e_setentae nove mil cruzeiros) o montan

_te d~ sua dívida consolidada interna, mediante operação 
a ser realizada com a Caixa Econômica Federal, com a 
utilização de_ recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - _FAS. 

2.- No parecer anterior, esta Comissão concluiu por 
solicitar ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
o plano de aplicaçiio, docu_'?~nto _Pelo qual o Senado Fe
deral toma conhecimento· dõ pfograma do pleiteante, 
com o necessário detalhadamente das aplicações e prio
ridades, e, ao mesmo tempo, para que não ficasse carac
terizada as hipóteses estabelecidas no art, 164, item II,§ 
2~> do Regimento Interno. 

3. ,Em oficio a _esta Casa (i-L\' 116/83-GE), o Senhor 
Gover!!_ador do Esta~o do Rio Grande do Norte encami
nhou o aludjdo_ plano de aplicação. 

4. O projeto consiste em reequipar a Polícia Civil do_ 
Estado em II (on~e) equipamentos em VHJ/FM para o
perar como eStaçõ~ fixas, 20 (vinte) equipamentos em 
VHF JFM para operar como estações móveis, 20 (v:inte) 
transceptores portáteis em VHF fFM, e 18 (dezoito) via-_ 
turas. 

5._ A ·área da atuação ou de influência serâ Natal
CaPital e os municíPíOs até um raio-de 60 k_tn, atendendo 
a uma população de 603.282 habitantes. 

6. Nos documentos enviados, há uma descrição dos 
equipamentos e instalações a serem adquiridos com as 
quantidades necessârias e os respectivos preçoS Unitários 
(preços de outubro de 1981), 

7. O financiamento na data acima referida para exe
cução do empreendimento estava estimado em CrS 
27.829.000,00 (vinte e sele mílhões, oitocentos e vinte e 
nove mil cruzeiros), reajustado até o tiffiite de 22.45_4 
ORTN, assim discrimínados: estudos e projetas de enge
nharia = Cr$ 1.378.000,00; eqUipamentos e iils:fàlações 
-Cr$ 13.260.000,00; viaturas= CrS 13.191.000,00. 

8. A maté-ria, na Comissão de Economia, foi exami
nada quanto aos aspectos de parâmetros e limites fixa
dos pelaRes. n~> 62, de 1975, modificada pelaRes. nQ 93, 
de 1976, do Senado Federal, tendo sido levado em conta, 
inclusive, o fato da operação ser caracterizada como ex
tralimite, fato que implica na não observância dos pilrâ
metros fixados pelas citadas resoluções. 

9.- Ao processo foram anexados_os seguintes elemen
tos principais. 

a)" Lei n~ 5.026, de 22 de abril de 1981, autorizadora 
da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM nl' 097 /82) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Senhor Presidente da 
República, favorâvel e pelo encaminhamento ao Senado 
Federal; 

c) Parecer do Banco Central do Brasil- fa'{orável ao 
pleito, 

10. Assim, com o plano de aplicação e as infor~ 
mações enviadas anteriOfmente-e-analisadas pela COmis~ 
são de Economia, temos completada a instrução do plei
to. 

11. Ante o eXposto, opinamos pela normal trami
tação do projeto de resolução em exame, uma vez que 
constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1983.- Murilo Ba~ 
daró, Presidente, Martins Filho, Relator- Hel-v(dfo Nu
nes·- Odacir Soares- Aderbal Jurema - Marcondes 

- Gadelha - Pedro Simon - Carlos Alberto - Carlºs 
Chiarelli. 

VOTO E!.f SEPARADO DO SR. SENADOR MAR
TINS FILHO: 

Sob exame, Projeto de Resolução de autoria da Co
missão de Economia, como conclusão de seu parecer 
sobre a Mensagem nl' 99, de 1982, do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzen
tos e setenta e nove mil cruzeiros), destinada a·o reequi
pâ.mento da PÕUcí3. Cívil do Estado". 
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2. -A operação será realizada com a Caixa Econômi~ 
ca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

3~ A matéria, na Comissão de Economia, foi exami~ 
nada quanto aos aspectos de parâmetros e Hmites fixa# 
dos pelaRes. n"~" 62 de 1975, modificadas PelaRes. 93, de 
1976, 'do Senado Federal, tendo sido levado ern conta, 
inclusive, o fato da operação ser .. caracterizada como ex• 
tralimite, fato que implica na não obediência dos parâ~ 
metros fixados pelas citadas resoluções. 

4. O processo é acompanhado do parecer do órgão 
finanCiador da operação bem como da Lei Estadual no;> 
5.026, de 22-de abril de 1981, autorizadora da operação; 
da Exposição de Motivos (EM n9 097/82) do Senhor Mi
nistro de Estado_ da Fazenda e do parecer do Banco Cen
tral do Brasil- DEMOB -,-tOdos favoráveis ao pleito. 

5. Sabemos que processos da espêcie se fazein acom
panhar do respectivo plano de aplicação, documento pelo 
qual o Senado Federal toma conhecimento do programa 
do pleiteante, com o necessário detalhadamente das apli
cações e prioridadeS. No .. caSO, não encontrarmos refe
rências a elementos que favoreCessem a um aprofunda
mento na aplicação dos recursos solicitados. 

6. Assim, nosso voto é no sentido de que seja solici
tado ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte o 
citado plano de aplicação. 

7. Após a anexação do -referido documento, acha
mos que a Comissã-o de ConStitu-ição e JustiÇa ~estará me
lhor informada para opinar sobre o pleito em exa!Jle. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982.- Alo_y
slo Chaves, Presidente - Martins Filho, Relator. 

PAR.ECER N• 559, DE 1983 

Da Comfssio de Constituiçio e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei.do Senado Q9 19, de 1983, que "revoga 
dispositivo do Decreto--lei n~> 3.688, de 3-10-41. (Lei 
das Contravençõ~ Penais), para o fim de excluir a 
contravenção da vadiagem". 

Relator: Senador Carlos Alberto 

Este Projeto de Lei n~> 19, do nobre Senador Henrique 
·santillo, se não apresenta motivos para reparos quanto a 
sua juricficidade, ou qualquer eiva de inconstitucionali
dade, revela-se por igual, oportuno no seu mérito, pel9 
realismo em que s_e inspira. __ 

Com efeito, a coiltravenção prevista no artigo 59, do 
DL·3.688/41 não pode sobreviver em dias em que a le
gião de desempregados compulsórios no Pnís, avoluma
se de modo assustador. 

Sob o ponto de vista de um legislador prático, que 
pensa em leis para o juiz ter que aplicar mesmo, é tão i
nútil como as figuras ainda existentes nos articulados vi
zinhos, de cima (art. 58), a novela do jogo do bicho (todo 
mundo joga e todo mundo sabe onde jogar), e de baixo, 
a mendicância (art. 60) pCÍr- cupidez, que tem hoje, (a 
classe média está pobre e o pobre não tem o que comer) 
sabor de piada sem graça. 

Pela aprovação. 
Sala da Comissão, 8 de junho de 1983. - MuriiÕ !Ja

daró, Presidente- Carlos Alberto, Relator- Pedro Si
mon- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Mar
tins Filbo- Alfredo Campos- Carlos Chiarelli- EnéllS 
Faria- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes- contrário. 

PARECER N• 560, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Oficio usn n~" 28, de 1982 (n9 122-P/MC, de 15-10--
82, na origem), do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminha11do ao Senado Federal 
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso 
Extraordi11ário n~> 93.850-8, do Estado de Minas Ge
rais, o Q.Ual declarou a inconstitucionalidade do art. 69 
e seu parágrafo único da Lei Federal n~> 5.868, de 12 
de dezembro de 1972. 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
para os ftns previstos no artigo 42, VII. da Constituição, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

remciteú ao SenadO Federal as cópias das notas taquigrá· 
fictlS_ e do. acórdão proferido pelo Pretória ExcelSo, nos 
autos do Recurso Extraordinário n9 93.850-8, do Estado 
de Minas Gerais, o qual declarou a inconstitucionalida
de çlo art 6~> e seu parágrafo (mico da Lei Federal n' 
6.868, de 12 de dezembro de 1972. 

Narram o.s autos que o recorrente, originariamente, 
foi executado pela Prefeitura de Belo Horizonte a fim de 
cobrar o Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU. 
de que a exeqüente se julgava credora. 

O devedor ofereceu embargos à execução alegando a 
imprestabilidade de certidão da di_vida ativa e, qo JIJÇrito, 
que seu irnóvC::I é rural, insuscetivel, pois, de incidência 
do _ IPTU. Neste particular, o executado comprovou o 
pagamento do Imposto Territorial Rural-lTR, em fa· 
vor do INCRA. 

Rejeitados os embargos, foi interposta apelação para 
o egrégio Tribunal de Justiça que a rejeitou, ensejando o -
apelo extremo, que subiu à Suprema Corte, em face de 
provimento de agravo. 

A douta Procuradoria Geral da República, em cir· 
cunstanciado parecer, opinou pelo conhecimento e pro
vimento do recurso. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Moreira 
Alves salientou que o fulcro da questão estava em saber 
-se -o imóvel era urbano ou rural, critério estabelecido 
pelo- ari. 61' da Lei n9 5.868, de 12-de -d'ez-embro- de 1972, 
que faz expressa referência aos artigos 29 e 3~ do c_ó~igo 
Tributário NacionaL -Todir\iia, assinalou Õ relator, não 
pOdi'a- a referida Jef mpdifi~ar, para fins tributários, o cri
têrio da localização, estabelecido pelos artigos 29 e 32 do 
CTN para- a devida caracterização da natureza rural ou 
urbana do imóvel. 

Ao fazê~lo, concluiu o Ministro Relator, violou o dis
posto no§ l~> do art. 18 da Constituição, o qual reservou 
à lei complementar o estabelecimento de normas gerais 
de direito tributáriO: razão por que conhecia do recurso 
pelas letras a e d do permissivo constitucional, dando·lhe 
proviment~ para julgar procedentes os embargos do de
vedor. 

Outrossim, foi declarada a inconstitucionalidade do 
artigo 69 e seu parágrafo único da Lei Federal n' 5.868, 
de 12 de dezembro de 1972. 

A decisão se deu por unanimidade, nos termos do voto 
do relator, em Sessão Plenária de 20 de iilaio de 1982, 
sendo o acórdão publicado no DiáriodaJusth~a de27 de 
agosto de 1982, encimado pela seguinte ementa: 

"Imposto predial. Critério. para a caracterização 
do- imóvel como r1,1.ral ou como urbano. 

-A fixação desse critério, para fins tributârios, 
é principio geral de direito tributário, e, portanto, só 

--pode ser estabelecido por lei complementar. 
-O C~Segundo a jurisprudência do STF, é 

leí complementar. 
-Inconstitucionalidade do artigo 69 e seu pará~ 

grafo único da Lei Federal n~> 5.868, de 12 de de
zembro de 1912, uma vez que, não sendo lei comple· 
mentar, não poderia ter estabelecido critério, para 
fins tributáriOs, de caracterização do imóvel como 
rural ou urbano diverso do fixado nos artigos 29 e 
32 do CTN. 

Recurso extraordinário c_Of!_hecido e provido, 
declaranda.se a inconstitucionalidade do artigo 6Q e 
seu parAgrafO- único da Lei_ .Federal n9 5.868, de 12 
de dezembro dC 1972.'' 

Ã vista do exposto, cumpridas as exigências constitu
cionais e regimentais pertinentes, forrrlulamos o scguin· 
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 73, DE 1983 

Suspende a execução do artigo 69 e seu parágrafo 
ún1co da Lei Federal n~> 5.868, de IZ de deumbro de 
1972. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É spspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
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Federal, proferida em Sessão Plenária de 20 de maio de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n~' 93.850-8, 
do Estado de Minas Gerais, a execução do artigo 61' e seU 
pa_rágrafo iiflii::o da Lci Federal n' 5.868 de 12 de de
zembro de 1972. 

Sala da Comissão, 8 de junho de 1983. - Murilo Ba
daró, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Marcon
des Gacielhã- Carl~s Alberto- Hélio Gueiros - Cãrlo' 
Chiarelli- Pedro Simon- Martins Filho- Enéas Fa
ria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Há oradores inscritOs. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavai~ 

cante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A roda é um instrumento muito simples. Hoje, qual~ 
quer~criança é capaz de fazer uma roda, embora poucas a 
façam tão Perfeitas como as rodas do Zé do Terto, no 
nosso tempo de alunos do Grupo Escolar Torquato 
Cabral, na Capela de minha infância. 

Todavia, a roda levou um tempão para ser inventada, 
que as coisas simples costumam surpreender pela diflcul~ 
dade em serem descobertas. Isaac Newton não atinou 
para a gravidade. senão depois que uma maçã lhe caiu na 
cabeça. 

Essa ilogicidt:de vem a propósito das secas do Nordes-
te, qúe muito se porfiou vencê--las com os paliativos de 
esparsos açudes e dos famigeradas caminhões~pipas. 

De nada adiantavam os eloqUentes exemplos de so~ 
luções definitivas, alhures: do vale do Tennessee, nos&.. 
tados Unidos; do vale do Pó, na Itâlia; e do deserto de 
Negere, em Israel. 

Mas, afinal, descobriu-se o Óbvio, isto é, que a irri
gação do árido sertão nordestino será, como diria Odori
co Paraguaçu, o solucionamento definitivo do problema 
da seca. E parido foi o Plano de Irrigação para o Nordes
te, ou, mais corretamente, para alguns Estados nordesti
nos, ex.cluído13 que estão dele o meu Estado e mais Piauf e 
Sergipe. 

O Plano conCebe uma rede adutora de 2 mil quilôme
tros, constituída, principalmente, por calhas naturais de 
rios e riachoS. O DNOCS jâ calcula: somente 350 km de 
obras diversas, além dos canais, e 8,5 km de túneis. cus
to provável, a preços de hoje, USS 2,2 bilhões. Um tanti
nho de nada, para uma dívida externa de USS 93 bilhões, 
e sua irmã cabocla de CrS 10 trilhões, a maior parte pro
ve_!l_iente, não de investimentos na produção, mas da .. ro
lagem" da própria dívida interna. 

O Nordeste é uma realidade dual. Convivendo com 
uma Zona da Matâ- o Nordeste Oriental-, ubérrima 
e altamente produtiva, estende-se uma faixa árida de 
pouca e destrambelhada precipitação pluviométrica, de~ 
nominada Sertão. Nesta sub-região adusta vive, ou me. 
lhor, sobrevive, grande parte da população nordestina. S 
a vida severina, "aquela vida que é menos vivida que de
fendida", no dizer do poeta. 

As secas sempre f-aram o carro-chefe de poHtícos da 
área; timbém, com freqüência e regularidade, mobiliza
ram os corações generosos do Sul. O ilustre PreSidente 
Médici, em uma de suas sortidas a Pernambuco, chegou 
a chorar, comovido com o sofrimento da gente de certo 
município sertanejo. A comoção foi tamanha que o Pre
sidente peremptoriamente afirmou: "Isto não voltará a 
acontecer". Mas aconteceu, e continua acontecc:nd_o to~ 
dos os anos. 

Todavia, a regularidade do fenômeno e suas conse
qüências -trágicas nunca impediram que as secas sempre 
fossem tratadas com programas de emergências. Que 
emergência seria essa, que ocorre todos os anos? E que já. 
está. incorporada ao calendãdo oficial? 

O Conselho Acácio diria que o problema só se resolve 
com água. ~ tão simples! Quando eu fazia as vezes de 
Governador de Alagoas, consegui roubar, por bombea~ 
menta, preciosos metros cúbicos do São Francisco. para 
saciar a sede dos habitantes de dez cidades sertanejas. 
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Não é de hoje que-Se pOrfia :Pai' lima Solução definitiva 
para o suprimento do insumo agua à economia nordesti~ 
na. As secas são urriiTãtãlidaçie geogrâfica, mas não ab~ 
solutamente fatais. O Engenheiro Euzébio Gomes de
Melo, meu conterrâneo, dirigindo o DNOCS, apr-esen
tou plano de irrigação por gravidade, capaz de modificar 
o ecossistema, transformando em_ vergel a crosta d.Ura e 
impenítente "do sertão' e:agreste alagoanos. Morreu_ frus
trado. Seu projeto~ ·como a roda~ era simples demais, 
para o gosto dos tecnocratas! Frustração. Também expe-
rimeritou Rui Palmeira, que ressuscitou o píojeto de Eu
zébio, em momentosa reunião de Batalha - coração da 
bacia leiteira. Delmiro, esse, nem se fala. Se vivo .fosse, 
bradaria aos "industriais da seca" e aos novéis "indus
triaiS da emergência" que a ãgua do Velho Chico é aso-
lução óbvia. --· _ 

E. com perdão da imodêsüll,_açrescento a minha pró
pria frllstação por não ter conseguido "vender" a idéia 
do canal _que seria verdadeiro porrete na cabeça _da seca 
das Alagoas. 

Em "23 de novembro de 1971, em meu primeiro rrian
dato de Senador, ventilei, nesta tribuna, o_ tema do c_anal 
de irrigaÇão para Alagoas. Lembrei, então, il audiência -
que tivera dias antes com o Presidente Médici. Pedi-lhe 
que retomasse _ _os estudos para a construção do canal que 
começaria aju.sante da c:achoeira de Itapa~ica, 26 km aci
ma da foz do rio Moxotó e a 208m de altitude. O .~nal 
atravessaria nada menos de 15 mun-icípios alagoanoS
Delrniro GQu_veia, Olho d'Água do Casado, Piranhas, 
São José da Taperã, Santana do Ipanema, Carneiros, 
Olho d' Ãgua das Flores, Olivença, Major Izidoro, Bata
lha, Jaramataia, Girau do Po_nciano, Lagoa da_ Canoa, 
Limoeiro de Anadia e Junqueiro -, terminarido_ por se 
articular com as cabeceiras do Rio Coruripe, que desá
gua no Atlântico. Naquele pronunciamento, disse eu: 

HO aqueduto alimentaria verdadeiro complexo de 
derivações à sua direita, todas por gravidade, trans
formando, assim, em perene vergel, cerca de 200 niil 
hectares de glebas potencialmente irrigáveis, com
preendidas entre o canal e o São Francisco. À s:ua 
esquerda, isto é, ao norte, tOO mil hectares pode
riam também ser fartamente irrtgados, por meio de 
moto-bombas e cata ventos." 

Exultei com a acolhida que o Presidente Médici deu à 
minha Proposição, Chegando a declarar que "o canal fu
gia aos paliativos tradicionalmente empregados no com~ 
bate às secas". E cumpriu, com a lealdade de um bom 
flamenguista a promessa. Mandou que o Ministério da 
Agricultura o estudasse, o que foi feito em completo e 
alentado trabalho do Dro Fredolino José Bourscheid, 
que tenho aqui em mãos. O competente técnico 
entusiasmou-se com a idéia de transferir recursos hídri
cos ~o São Francisco e, certamente, pereniZar alguns rios 
alagoanos. Os. resultados auferidos, segundo ele, com
pensariam regiamente os custos da obra. Tão ao gosto 
dos tecnoburocratas, haveria relação custo-benefício po
sitiva! 

Querh pôs a pã de terra sobre meu sonho tão sonhado 
foi o meu camarada-General Evandro Moreira de Souza 
Lim_a, então dirigindo a SUDENE. Em Cartão de 15 de 
fevereirO de 1973, comunicava-me: .. a SUDENE foi de 
parecer que o empreendimento não viria contribuir à so
lução dos problemas de abil.stecimento de água nem de 
irrigação, visto que os mesmos já se achavam defini
dos ... " 

A definição, pasmem os Senhores Senadores, era a re
gularização das "lagoas de arroz" do Baixo SãO Francis
co; E eu tratava, justamente, das terras que não tinh:m 
água, bem ao norte, terras que confinam com Peny.mbu
co. E, assim, a SUDENE fez sua infeliz opção: continuar 
a entreter a secular "indústria das secas", subsidiâria da 
muito nacional "iridústria- das emergências". 

Voltei à carga, c-om o P_r~idente Geisel, que, também 
acolhendo a idéia, acionou o_ escalão_ competente. Mas, 
infelizmente, o Ministério do Tnterior, ao invés de 
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revivifi~~lo, preferiu sepultar de vez o canal, sob o esfar
rapado _ariumento de que ele comprometia o sistema hi~ 
drelétrico_do Nordeste. E o docuipento que me foi entre: 
gue Peio General Golberi, confUndindo os cós corri- as 
calças, endossava a visão perVersa do problema· ou seu 
desconhecimento, ao dizer: 

"Os estudos já conclufdos demonstram para essa 
região, uma boa pluviometria (900 a 1.200riuD) per
mitindo uma cultura de chuva de boa rentabilidade 
Sobre os tabuleiros." 

ISf.~ rlo baixo São Fràricisco, onde não hã nada a ver 
com irrigação. 
-COntinuando a leitura do documento do MinistériO do __ 

Int~rio-r, que me foi -entreg-uepao Gener'al G_Olbery: 

"ASsim sendo, a área que se pretendia beneficiar 
com o canal de irrigação, Rio Moxotó-Rio Coruri
pe, no Estado de Alagoas, terá adequada alternativa_ 
de desenvolvimento, dentro do Plano Diretor do 
Baixo São Francisco." 

"Plano fantasma", ninguém nunca viu. 

O Sr~ Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ_CAVALCANTE- Com muito prazer. 

O Sr. P~Ssôs PôrtO-_ óostafia di me cOngratulai C~~-
V. Ex' pela profundidade e seri~dade d_o disçm:.so que V. 
Ex• Profe-re· nesta tarde, ventilando justamente Um proJe
to destinado à irrigação da área seca de Alagoas. Veja 
qtie V. Ex• tem ni.ulta autOridacle no episódio por"ciue foi 
no seu governo que se fez a primeira adutora na região 
seca de Alagoas, a região de Major Isidoro, aQutora essa 
que perffiitiu o florescimento e o prOgresso da melhof pe
cuãria leiteira do Nordeiie. Até então, só se produzia lei
te no litoral e poucos Estados do Nordeste tinha~ uma 
p-ecuária --permanente de produção de leite. Graças ao 
Governo de V. Ex', com a introdução do mestiço holan
dês, preto e branco, e ao sistema de adutora que v.- Ex' 
pôs no seu Estado, foi possível florescer, e hoje é uma 
das fontes de desenvolvime:nto_re_gional a pecuária dessa 
região seca de Alagoas. Agora vê V. Exf: todos OS pare
ceres foram pela improcedência do projeto do engenhei
ro do DNOCS alagOano. Fizeram, no entanto, um prOje
to de irrigação na margem, nas váizeas de Sergipe e de 
Alagoas, altamente sofisticado, que irã pesar socialmen- · 
te pois o custo econômicq da obra é vultoso porque estâ 
sendo feita somente a irrigação na vârzea. E se optou por 
uma solução que não é a melhor para Alagoas, porque a 
inelhor é aquela que não prejudica a descarga do rio para 
O aproveitamento hidrelétrico, visto que é o último apro
veitamento em Xingó, a montante de onde V. Ex' gosta
ria que ocorresse a tomada de âgua, quer dizer, a mon
tante Xingó vai ficar no Município de Canindé em Sergi
pe; em frente é o Município de Piranhas. De modo que 
V. Ex• está trazendo à colação_ um ~sunto muito sério e 
poderá, com ele, voltar aó debate sobre a irrigação na 
nossa Região que o projeto anterior não falava. Fiquei 
em silêncio, visto que nós temos soluções melhon;s do 
cjue aquela que o Ministério do Interior, através do 
DNOCS, apresentou na reunião da SUDENE. O nosso 
problema já é diferente. Nós teremos de fazer a pereni
zação através de outra f01:ma que não essa escolhida 
para Pernambuco, Rio Grande do Norte, ... 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Parafba. 

O Sr. Passos Pôrto - ... Paraíba e outros Estados, 
porque também para o Piauí já ê outra a solução e serã 
diferente dos outros Estados. Mas receba V. Ex• as mi
nh~s,~ congratulaçõ~s pela _beleza de discu~so_ que estã 
proferindo nesta tarde. . 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Nobre Senador, eu 
recebo mais do que isso: recebà' a sua alíança à- idéia. 
Porque o seu Estado e o meu, e como o Estado do nobre 
senador Helyídio Nunes, foram os três excluídos do no-
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vel plano de irrigãção do Nordeste. Muito obrigado a V. 
EX•, nobre Senaâor Passos Pôrto. 

O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Pois não. Ouço, com 
muito prazer, o aparte de V. Ex• Aliás, já esperava com 
ansiedade __ o seu aparte. 

O Sr. Helvídio Nunes - Nobre Senador Luiz Cavai- _ 
cante, V. Ex~_ferei um assuntq_quç_é de maior relevância e 
de maior oportunidade para a nossa região. Apesar das 
soluções que vêm sendo, não digo buscadas, mas pelo 
menos referidas aQ longo dos anos há um ponto, em re
lação ao qual todos estamos de acordo. O problema dQ 
Nordeste terã que ser resolvido na base ~a utilização da 
âgua existente, ou da captaÇão da água que so_bra nos 
períodos de iny~;:rno, Sei que V ,_Ex• fez referência ao fat~ 
de que o Piauí não foi incluído nesse projeto há pouco 
lançado, no sentido da utili~ação da água do São Fran~ 
cisco. confesso a V. Ex' que essa omissão não_ represenH 
tau muit<> para o meu Estado, daquilo que à primeira 
vista parecia uma exclusão Injustificável. ~que, Senador 
luiz Cavalcante, eu não acredito nesses projetas, pelo 
menos a curto ou a médio, nem longo prazo. Eu diria, 
acredito a longuíssimo prazo, pois que ... 

O SR. LU!Z CAVALCANTE - Um mi!ênio talvez? 

o-sr. Helvídio Nunes- Não, também não vamos exa
gerar. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Então um sêculo ... 

O Sr:Helvídio Nunes- Eu acredito é num prazo lon
guíssimo, porque nós temos o Parnaiba no Piauí; nós te
mos-o Longar, nós temOs o Caníndé, nós temos o Piauí, 
nós temos o Gurguéia, que são ríos que poderão ser 
aproveitados. E até hoje, pelo que me consta, não há 
uma providência sequer no sentido do aproveitamento 
dessas águas. De outra parte, já existe até um famoso es
tudo ligando o São Francisco-ao Piauí, atraVés do Lago 
de Sobradinho, que atravessaria a Serra Dois Irmãos, e 
despejaria a água nas prOxiinidades da Cidade de São 
Raimundo Nonato, no Piauí. Houve até quem preten
desse fazer a navegabilidade através de um sistema de 
eclusas, esquecido de que havería uma diferença superior 
a 100 metros. Quando a gente vê a realidade de um lado, 
e vê aquelas obras, as quais eu não taxaria de faraónicas, 
mas de irrealizãveis, nós, os piauienses, ficamos simples~ 
mente matutando. Nobre Senador Luiz Cavalcante é tão 
fácil fazer as coisas simples! Por que complicar? 

O Sr. Virgflio Távora- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Um momento, por 
favor, Senador Virgílio távora. Farei um comentârio ao 
aparte do_emin_ente colega Helvídio N-unes e depois lhe 
concederei o aparte. 

InfeJízmente~ no sertão do meu Estad_o não há um só 
rio pererle. Até mes'mo o Ipanema, que nos grandes in
vernos-engrossa e chega a assustar, é um rio mofino, -que 
aparta com qualquer seca. E quanto ao ceticismo de V. 
Ex• eu também dele participo, sinceramente. Mas, afinal 
de contas, as autoridad~ têm direitQ a _um m[nimo de 
crédito, e este: Pl_ano de Irrigação foi lançado recente· 
mente, muito entusiasticamente, nada mais nada menos, 
pelo Ministro Mário Andreazza. Mesmo assim, eu fico 
naquele prazo que lhe dei, de um sêcul_o, para esperar a 
plena concretização do Plano. Muito obrigado. 

O Sr. Virgílio távora- Eminente Senador, como não 
somos assim tão pessimistas quanto V. Ex•, riem tão rea
lista como o· eminente representante do Piã.uí, o Senador 
HelvídiÕ -Nunes; estamos convidando os Senhores, para 
amanhã. possivelmenÚ!: resgatando aqtieta promessa fei
ta pela Liderança, quando aqui foi criticado, de uma for~ 
ma veemente, o plano do Ministro Andreazza, para 
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amanhã podermos discutir o assunto, jâ que os últimos 
dados solicitados ao DNOCS, acredito hoje à tarde nos 
chegarão, principalmente daqueles que representam uma. 
confirmação, ou uma negativa absoluta à exeqUibilidade 
do plano. Mas é que, eminente Senador Luiz Cavalcante, 
V. Ex• e nós não temos a ventura que possui o Estado do 
ilU$tre Senador Helvídio Nunes, nossos rios não são pe
renes. S. Ex' está se lavando um pouco em água de rosas, 
porque lá a natureza foi muito mais mãe do que madras
ta, e lhes deu rios que cortem todo o ano; os nossos cor
tam. De maneira que nós damos um valor muito _grande 
a rios perenes, máxime qu3.ndo, no caso do nosSo Esta
do, estamos ern cima de um solo cristalino, um:a h~nra 
muito duvidosa de sermOs o terreno rD.ais antigo do mun
do, que não nos permite ter aquela riqueza de subsolo 
que tem o Rio Grande do Norte e Que tem Prirlcipãlmen
te a terra do nobre Senador Helvídio Nunes. Era esta a 
pequena achega que eu queria fazer ao discurso de V. 
Ex• Diria também que não seja tão pessimista. Não de
mora~ã 100 anos. Se em decorrência desta grande aber
tura, ai sim, foi uma abátura que o Ministro Mãrio An
dreazza fez - e aqui não estamos propagaildo a candi
datura de ninguém - de justamente lançar no tablado 
das discussões uma idéia como essa, baseada em dados 
que nós não poderíamos ter, e sim um arltCProjetO cUida
dosamente elaborado, durante seis meses, permitiria for..: 
necer ao mun-do político"; a--este SeDado -Federaf e~ Câ
mara dos Deputados, uma amptfssima discussão sobre o 
assunto e se chegaria a algum resultado concreto. Era 
isto que eu queria dizer. Muito obrigado. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Nobre Senador 
Virgílio Tâvora, sinto-me muito honrado por V. Ex•-ter 
prestigiado o meu discurSo com (J seti froPdOSõ a-parte. 
Quero dizer-lhe que quanto à adjetivação de pessimista, 
parece-me que ... 

O Sr. Virgílio Távora- Um milénio é ser pessimista. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE- V. Ex• está se esque

cendo de que ao tempo do seu primeiro mandato, quan
do eu falava na dívida externa, que já estava pela casa 
dos 20 bilhões, V. Ex• também me taxava de pessimista. 
Agora V. Ex~ volta, e na verdade nem sabemos a quanto 
vai a divida externa-- sabemos que ela orla os 100 bi
lhões de dólares. De modo que o pessimista de hoje é o 
mesmo pessimiSta de ontem. 

O Sr. Virgílio Távora- Mas o pessimismo de hoje re
trata uma realidade bem diferente daquela de S anos 
atrás. :t. só multiplicar 5 por 20, dá 100. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE.:__ Pois não. 

O Sr. HeiYídio Nunes- Nobre Senador Luiz Caval
cante, no princípio do aparte que lhe deu o eminente se
nador Virgflio TáVQra, parece que ilo dia de amanhã ha
verá algum ato ou acontecerá alguma coisa importante 
com relação ao projeto de irri_gaçãÕ~ do Nordeste, através 
das águas do São Francisc-o. Foi o que pude entender. 
De qualquer sorte, quer o meu entendimento seja verda
deiro ou não, eu gostaria de repetir o que disse há poucos 
dias nesta Casa, sei'vindo-me de uma informação do 
atual vice-Governador de Pernambuco, lançada nas pâ
ginas da Folha de S. Paulo.~ que dos 10 maiores _Proje
tas em execução no País, nenhum está localizado no 
Nordeste, e que os recursos desses projetas, durante um 
ano, são maiores do que aqueles que seriam distribuídos 
através do FINOR, durante 100 anos. Desta maneira, 
eminente Senador Luiz Cavalcante, e_~:~: faço votos para 
que o projeto de irrigação do Nordeste!, -ciue deverá ser 
lançado proximamente em âmbito nacional, se col_hi_ ~eJll 
a informação do eminente Senador ViigíliÕ TáVora, repi
to, eu faço votos para que ele seja o 119 dos grandes pro
jetas deste Pais. 

O Sr. Virgílio Távora - Essa é uma afirmativa que 
precisa pelo menos de uma constatação. 
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O SR. LUIZ CAVALCANTE - Eminente Senador 
Helvídio Nunes, estava eu neste plenário quando V. Ex' 

. fez a revelação do artigo do a tua! vice-Governador de 
Pernambuco, chamando a atenção para este fato: dos 10 
maiores projetas ora em e~ecução no Brasil, nenhum de
les diz respeito ao N ardeste. Então, não admira que o 
Governo agora procure se redinür dessa terrívCI injus
tiça, e concretízar o projeto anunciado pelo Ministro 
Mário Andrea.zza, mesmo que- e não acredito nessa fa:. 
talidade - ele não seja revisto e não passe a beneficiar 
também os estados que dele foram excluídos. 

0 Si. Virgílio Távora - Eminente Senador, permite 
eniao fazer um apelo a V. Ex•, à sua combativiaade; va
mos colocar o JJ9 e o 12Q. Que o l2Q seja o grande pólo 
uranífCio. Sabe V. Ex~ que nós já estamos com a segunda 
mina de urânio do mundo, lá no Estado de Alencar, no 
Ceara. Então V. Ex' vai nos ajudar com a sua combatiVi
dade, tambêm, a pleitear que os dois projetas seguintes, 
de grande porte nacional, sejãmjustam~nte_um dizendo 
respeitO a todo o Nordeste e outro, à terra de Iracema. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito obrigado. O 
"vaga-lume" ali da mesa já me chatna a atenção que o 
meu tempo está a terminar, ou terminado, e eu prossigo. 

No caso alagoano, não se tratava nem de tabuleiros, 
prenhes de riqueza agrícola, nem das terras marginais do 
Baixo São Francisco, mas do estorricado sertão! 

Alagoas teve, assim, negada a ãgua redentora. Por is
so, quase a cada ano o drama Já se repete. Ai~da agora, 
lê:se nOs jornais do dia 5: 

·--- O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte'? 

O Slt. LUIZ CAVALCANTE --Por favor, eu não 
gosto de invadir o tempo dos colegas, Senador José Lins. 
Perdoe-me, mas o tempo jã não mais me pertence. 

O Sr. JOsé Lins- Desculpe V. Ex•, eu queria apoiar o 
discurso de V. Ex•. Fica o apoio. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Prossigo, Sr. Presi
dente: 

"0 Goyernador Divaldo Suruagy decretou, on
tem, estado de emergência em 40 municípioS alago:i
nos, depois de considerar que hã escassez geral de 
chuvas em t_odo o Estado e longa estiagem na região 
do semi-árido, com efeitos que se fazem sentir ali de 
forma aguda, atingindo um terço da população". 

Isso está noS jorn.ais do dia 5 último. 
O hoje ccmfifma· o ontem. Apresentando seu _r~latório 

_ ao Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Fredolino Bours
cheid sentenciava; 

.. Se é verdade que Ala_goas é o Estado com o me
lhor potencial do N ardeste, é igualmente certo que a 
parte focalizada se acha muito aquêm do nível base 
para-a Integração Nacional, tão acertadamente ob
jetivi:l:da pelo atual Governo da República". 

- Hoje, como ontem, Alagoas é excluída por ter pouca 
miséria. Que, no dizer do povo, "miséria pouca é boba
gem". 

Coritrariando a teoria da CEPA L, que manda aplicar 
recursos escassos em localizações que ofereçam mais rá
pido benefício comparatiVo, ignorã-se que a Federação é 
feita de Estados. Como se ignora _que o lucro obtido em 
uma Unidade brasileiriza-se, em termos de Produto In
terno Bruto. 

Gostaria muito de poder quantificar, aplicando a cor~ 
reção monetáría, mesmo a ·mais _desindexaga e_ a mais ex~ 
purgada, o quejâ se gastou em operações de emergência, 
no Nordeste, nestes 12 anos. Gostaria, também, de ter 
cálculos verazes de quanto se imagina gastar, no ama
nhã, antes de uma solUção definitiva para o problema. 

Não entro em cálculos de produtividade social- nos 
contínuos caminhões de ''paus-de-arara" que vão en· 

Terça-feira 14 2383 

grassar a miséria dos "bóias-frias" de São Paulo e Rio. 
Não cogito dã: agressão que se faz ao homem .de meu Es
tado, onde cerca de 20% -dos migrantes, de lá expulsos 
pela seca, possuem um pedaço de terra que, se tivesse á
gua, eles jamais abandonariam. Isto não entra nos cálcu
los feitos em gabinetes de ar condicionado; ali, parece, só 
se_ fazem contas em dólares; ali, parece, só se cogita de 
como fazer as empresas urbanas pagarem os juros escor· 
chantes que os bancos - nacionais ou internacionais -
lhes cobram. 

Ainda hâ tempo de se fazer urgência. Ainda há tempo 
de lutar contra o tempo. Ainda há tempo de devolver a 
esperança e afugentar o êxodo. 

A esperança é verde. A terra é riqueza. E a água, so
mente ela, é capaz de realizar o milagre do verde perene e 
os conseqüentes milagres da riqueza e da esperança para 
todos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mo~Cyr Dalla)- Concedo a 
palãvra ao nobre -Üder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores~ 

Dois assuntos trazem-me à tribuna na tarde de hoje. 
Em primeiro lugar, a leitura do seguinte telex: 

limo. Sr. 
Senador Humberto Lucena 
Lfder do PMDB no Senado Federal 
Brasília, DF. 

Prezado Lfder: 
Abaixo, cópia de telex que enviamos hoje ao Se

nhor Governador de Alagoas, Divaldo Suruagy, a 
propósito de crime cOmetido contra o jornalista Ju
randir Queiróz, e para o qual pCdimos a atenção e a 
manifestação de Vossa Excia. 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Divaldo Suruagy 
Digníssiffio Governador do Estado de Alagoas 

Maceió- AL 

Senhor Governador: 
As vésperas do primeiro ano do bárbaro crime 

que vitimou o nosso inesquecível Tobias Granja, 
voltamos a nos dirigir ao Qov~ador das A lagoas 

-para, infelizmente, requerermos novamente todos 
os esforços governamentais possíveis para que se 
apure rigorosamente o crime de ontem, contra mais 
um jornalista alagoano, desta vez o nosso compa
nheiro Jurandir Queiroz, d~ "Gaz:eta de Alagoas" e 
titular do programa "Tribuna Livre", da Rádio 
Progresso. 

Como sabe Vossa Escelência, Jurandir Queiroz 
foi vítima de dois tiros dados por pessoa desconhe
cida, ontem, no bairro de "Mangabeiras". 

E, como se não bastassem, outros jornalistas 
vêem _sendo ameaçados, embora por telefonemas 
anônimos, também por heróis das sombras, infeliz
mente ainda não identificados. E, conforme repre
sentação feita pelo Sindicato dos Jornalistas de Ala
goas, os nomes dos nossos companheiros ameaça
dos jâ são do conh.!cimento das autoridades poli
ciais. 

Diante de tudo is_to, Senhor Governador, só nos 
resta ~pelar a Vossa Excelência para que adote as 
mais enérgicas medidãs possíveis para que esse cri
me não fique impune. -Felizmente, podendo ter o Ju
randir Queiroz entre nós, salvo dos dois tiros quere
cebeu, haveremos de ter, sempre, um bravo e valen
te conlpanheiro colaborando com preciosas infor~ 
mações sobre os que o queriam morto. 

Certos de que seu Governo não deixará que a im~ 
punida.de grasse pelas Alagoas de novo, antecipa-
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mos a Vossa Excelência que estamos remeterido c6-
pia desse expediente ao Senhor Secretário de Segu
(ança de Alago_as, às Lideranças de Partidos na Câ
mara e no Senado Federal, e ao Senhor Ministro da 
Justiça, para que todos se unam na apuração desse 
crime e no apoiO para que consigamos ver nO" tribu
nal do júri õ-s--que mataràiri Tobias Granja (e até 
hoje sem julgamento) e os que, ontem, mancharam 
de sangue, mais uma vez, a hist6ria do destemido 
jornalismo alagoano. 

Receba, Senhor Governador, as nossas renova
das e cordiais saUdações sindicaiS. 

Washington Mello - Presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas. 

Alceu Portocarrero - Presidente da Confe.Qe
ração Nacional dos trabalhadoreS em comunicações 
e publicidade, 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, subscrevo integral
mente o apelo dos presidentes dessas duas importantes 
entidades sindicais ao Sr. Governador do Estado d_e Ala
goas, solicitando aS, E~~-que tome imediatas e enérgicas 
providências no sentido da apuração desses crimes he
diondos e de sua exemplar punição. 

Em segundo lugar, trago a comunicação à Casa do fa
ecimento de um ilustre paraibano. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Faleceu, a 9 de maio último, na capital paulista, o fes

ejado poet~ paraibano, Eurícledes Formiga, nascido em 
19 de maio de 1924, na cidade de Antenor Navarro. 

Vocação autêntica de versejador, Eurícledes Formiga, 
além de inspirado repenfista, foi também um excelente 
poeta no campo dos cânones da métrica e da rima. 

Intelectual autenticamente nord~tino, dedicou-se in
tensamente à pesquisa do folclore da nossa região, bus
cando, igualmente, interpretar as razões sociológicas do 
cangaceirismo e do fanatisino ieligioso, matériaS sobre 
as quais chegou a ministrar cursos, aqui em Brasília, no 
período de 1969 a 1971. 

Memória prodigioSa, quase lei1dârfa. Seus- amigos re
petem com encantamento e orgulho, estórias as mais di
versas sobre a sua capacidade de memoriur _textos de; 
prosa ou verso, escutad_o_s __ l.illl_a única vez e ni\o_raro repe
tidos de forma invertida para espanto dos circunstantes. 

Formado em DireitO já em idade madura, ocupava re
levante cargo de direção na Justiça Federal, em São Pau
lo, para onde se mudara hã_-ªlguns anos, depois de residir 
durante largo perfodo nesta cidade. 

Publicou, o saudoso poeta paraibano as seguintes 
oi5ras.--poétíca8~ .._.BaJadas da Minha Viàa", "Vitrai da 
Madrugada", "O Cavaleiro do Mar", "As Rosas Estão 
Abertas", "O Caru_o do Semeador" e "Chão de Oferta". 

Nos últimos anos de sua existência, dedicou-se à práti
ca da mediunidade espírita e tornou-se também altamen
te conceituado no campo da psic-ografia, deixando obras 
muito elogiadas nos círcUlos espiritualistas, como "Luz 
da Madrugada", .. Olá amigos", "Motoqueiros no A
lém", "Mais Vida" e "Notfcias ao Além", as duas últi
mas em colaboração com o conhecido líder espírita Chi
co Xavier. 

A propósito do falecimento de Eurícledes Formig_a, 
outro grande poeta paraíbano, Jansen Filho, publicou 
no Correio Brazillense., de 17 de maio, comovente elogio 
fúnebre, do qual, destaco o seguinte trecho: 

"Quem não se recorda de Formiga -o poeta de 
assombrosa memória que decantou as alvoradas lu
minosas de_BrasílLa e os seus_crepúsculos sangUíneos 
e auriflamantes? Deixou ele de ser o aedo da espe
rança para ser o bardo da saudade. 

A Capital da Esperança que, nas auroras longín
quas do passado, o acolhera no seu seio telúrico, 
quando ainda era a menina que engatinhava pelos 
cerrados sombrios, chora neste instante copiosas lá
grimas de luz, iluminada pela dor imensa da sua 
saudosa lembrança. 

Foi ele o inspirado repentista que deslumbrou o 
coração de todos que acreditaram n_a profecia mila
grosa do sonho de Dom Basco. Foi ele o declama
dor excelso que recebeu os aplausos das mãps calo-
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sas dos candangos e todas as honrarias dos palá
cios.." 

Associo-me, Senhor Presidente, Senhores Senadotes, à 
família enlutada, aos intelectuais da Paraíba, de Brasília, 
de São Paulo e de todo Brasil, registrando, nest_a Alta 
Casa do Congresso Nacional, o nOsso pesar pelo desapa
recimento do Eurícledes Formiga, intelectual de profun
da contribuição à poesia e ao estudo do ric_o folclore nor
destino. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce-
do a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o 
$eguinte discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, desejo nesta tardç tratar de um as
sunto e fa:.;er uma sugestão: a matéria é simples e me pa
xece que se todos cuidassem de resolver, pelo menos, as 
çoisas mais simples, o mundo, de modo particular oBra
sil, não seria tão complicado, de sorte a exigir o Minis
tério para a Desburocratização. 

O assunto de que vou tratar, se não diz respeito ao in
teresse dos Estados mais_ desenvolvidos, pelo menos, in
teressa grandemente aos Estad_os do Norte e do Nordes
te. Todos sabemos que quantas vezes, desta e da outra 
Casa do Congresso Nacional, representantes federais 
têm clamado pela modificação do Sistema Tributário 
Nacional 

O sistema tributário em vigãr, se do ponto de vista 
jurídico liquidou o principio federativo, do ponto de vis
ta, que direi prático; retirou, ou vem retirarido, dos "Esta
dos e dos municípios os recursOs de que carecem para a 
realização das obras e dos serviços que normalmente_ lhes 
incumbiria realizar e executar. 

Grosso modo, a distribuição dos recursos tributãrios 
faz-se de tal sorte que, aos Estados e aos Municípios, ca
bem-a percentagem ou a participação de 20 e de lO%, res
pectivamente, no bolo geral. Embutido no sistema tribu
táCio, está o I CM, Imposto sobre a CircUlação de Merca
dorias, que, como ê por todos sabido, funciona- como 
uma bomba que faz a sucção dos recursos existentes nos_ 

- ESüiâ.os mais pobres, menos· desenvolvidos, e conduzes
ses recu:tsõs-, e transfere esses recursos, e leva esses recur

, SOS para OS Estados mais desenvolvidos. É a_ exportação 
de impostos que os pobres fazem em benefício dos ricos. 
Também dos sistema tributário faz parte o Fundo de 
Participação dos Estados e dos Municípios. 

Eln relação ao Fundo de PartidJ)açao, oS Estados 
mais d~s~nvo!vidos não sãó rriuito exigerifes, E qu.e a ar_
recadação proveniente do Fundo de Particip"ãÇão e a 
conseqüente distribuição aos Estados e Municípios, pesa 
pouco nos orçamentos dos Estados do Centro-Sul, mas 
tem um peso decisivo em relação aos Estados do Norte e 
do Nordeste. Daí porque, quando o Governo Federal, 
ao tempo, se não me falha a memória, do Presidente 
Costa e _Silva, reduziu à_ metade o Fundo de Partici
pação, praticamente os Estados do Norte e do Nordeste 
posicionaram-se contriuiinl.ente à medida. E eu me re
cordo até que o então Governador do Estado do Paranã 
deu-se ao luxo de espalhar aos quatros cantos do País 
que não se interessava pela matéria, que o Estado do Pa
niná ·poderia dispensar para os Estados menos desenvol
vidos aqueles recursos que lhe eram transferidOs pela Lei 
Maior do País. 

O Sr. Enéias Faria - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. HELVID~O NUNES - Pois _não. 

O Sr. Enéas Faria. - Apenas, nobre Senador, 
intrometendo-me no pronunciamento de V. Ex', para di
zer que no Par anã passamos, de há algum tempo, a ten
tar corrigr as distorções que estávamos herdando do pas
SadÕ. 

O SR._ HELVID!O NUNES ~ Agradeço a partici
pação de V. Ex', eminente Senador. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao citar especifi
camente a situação do Estado do Paranã, eu_quis apenas 
chamar a._ atenção para um fato importantíssimo: é a i-
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nexpressivídade do peso Fundo de Particípação dos Mu
nicípios nOii orçamentos dos Estados mais desenvolvidos 
do País. 

Longe de mim querer criticar a posição do então Go
vernador do Paraná. Pode ser que tenha sido movido por 
um sentimento de magnanimidade, de desprendimento. 
Pode também ter ocorrido que o fez, numa atitude 
político-demagógica .. 

O Sr~. Enéas Fada- Até pode. 

O SR. HELVlDIO NUNES - ... -e pode também, e 
está é a hipótese q~e mais me agraàa, é que tenha, num 
rasgo de gep;erosidade, aberto mão daqueles pingues re
cursos que lhe seriam destinados, em benefício dos seus 
irmãos mais pobres deste País. 

O SR. ENMS FARIA- Sr. Senador, não quero e 
não vou entrar no mérito de seu pronunciamento. Estou 
atendo e com muito <;~idade acompanhando-o, e quero 
fazer um parênteses para dizer isso: entre as poucas coi
sas que jâ aprendi neste Senado, uma delas é devotar e 
dedicar a V. Ex• um profundo respeito, por ser um ho
mem cuidadoso, ineticuloso, estudioso e sério nas ques
tões que levanta e que apresenta. Quando V, Ex~ diz que 
o Paraná foi magnânimo no passado e permitiu-se essa 
atitude, e dizia-lhe eu que hoje procuramos corrigir tais 
distorções, é tlorque, hoje, a reatidade mostra o Paraná 
um Estado depauperado, porque a magnitude do passa
do não se fez sentir tão-só no Fundo .de Participação, 
mas o Paraná contribuiu, vem contribuindo muito e tem 
recebido quase nada. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Eminente Senador, 
mais uma vez eu expresso os meus mais sinceros agrade
cimentos pela particpação de V. Ex• neste meu. despre
tens!oso pronunciamento, que outro objetivo não tem 
senão o de chamar a atenção para problemas menores, 
qUe, ·a--prinCfpio,- tachei de simples, mas que são impor
t:iflteS ·para ·a- econ-Omia dos Estados menos desenvolvi
dos. 

Sei-qUe o Estado de V. Ex•, o Paranã, é um Estado de 
uma economia forte, ê um dos maiores produtores deste 
País e um Estado pelo qual todos os brasileiros temos a 
maior admiração. Se tudo isto é verdade, a conseqUência 
naturai é- que os votos de todos são ·no sentido de que, 
corrigidas as distorsões e expurgados possíveis defeitos, 
o Estado do Paraná continue na sua marcha ascensional 
rumo ao pleno desenvolvimento. 
__ :Sf.-p-resiâente,-srs:-sena:dores, faiava eu do Fundo àe 
Participação. O Fundo de Participação, que não é im
portante para os Estados do Centro-Sul, desempenha 
um papel re[evantíssimo no que diz respeito aos Estados 
do Norte e do Nordeste. 

Ocorre, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que tem havi-, 
do alterações muito significativas na distribuição do 
Fundo de Participação aos Estados e aos Municípios. 

De janeiro a dezembro de 1982, os índices da receita 
tributária fixaram as quotas do Fundo de Participação 
dos Municípios em 0,03; 0,11; 0,20; 0,29; 0,39; 0,50; 0,60; 
0,74; 0.86; 1.00; 1.13 e 1.14. 

Foi, por conseguinte, uma fixação ascendente, que va
riou de 0,03 a 1,14. 

Não dispomos de dados ainda precisos relativamente 
aos seis primeiros meses de 1983, mas todos sabem que 
os índices do Fundo de Participação dos Estados e Mu
nicípios declinaram em 37% no mês de maio, em relação 
ao mês de abril, ambos deste ano. 

_Significa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Esta· 
do, qualquer deles, que tivesse a expectativa de recebi
nlento de quatro bilhões no mês de_maio, em virtude do 
decréscimo de 37% receberam menos um bilhão e qua
trocentos e oitenta milhões, 

Ora, se o índice inflacionário do mês de maio foi de 8% 
aproximadamente, teremos que abater desseS quatro bi
lhões mais a importância de trezentos e Vinte mifhões de 
cruzeiros. Por conseguinte, o Estado que tinha a expecta
Hva do recebimento dos quatro bilhões, na realidade re
cebeu, em maio, dois bilhões e duzCnios milhões. 
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Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os Estados do 
Norte e do Nordeste, na luta permanente contra as ad~ 
versidades e à cata sempre de recursos para o ate~dimen
to das suas próprias necessidades, não podem, pelo me~ 
nos não devem, sofrer esses-deciêscíriios. Há necessida
de, por conseguinte, de uma providência do Governo Fe-. 
deral, no sentido de criar expectativas que se verifiquein 
ao longo dos 12 meses do ano, sem que os Estados e os 
Municlpios, em razão desseS decrésCimos, sllsp~ndam a 
realização de obras e serviços da--mafor significação, de 
grande importância, em virtude das frustrações das suas 
expectativas de recebimento do Fundo de Participação 
dos Estados e dos Municípios:. 

O Sr. Virgnio Távora- E-mineilf.e s·enacior Hefvídio 
Nunes, permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HELVlDIO NUNES- Tem V. Ex' o aparte, 
nobre Senador Virgílio Tâvor'a. -

O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador Helvídio Nu
nes, quando Governador- e V. Ex~ também o foi
pela primeira e pela segunda vez, nOtamos que ficar espe
rando por recursos da União, cuja distribuição, de vez 
em quando, sofre os passes mágicos de aumento e de di
miuição, que ningUém entende bem por que é - isto é 
uma ~rítica construtiva; existe, é uma verdade, ninguém 
pode discutir - é algo que n-ão tem muito futuro. Que 
tal V. Ex•, todos os emillentes Senadores aqui, seja do 
Governo, seja da Oposição, se juntarem, não para criar 
novo tributo, não para fazer nada diferente, mas apenas 
para restabelecer aquilo que umà Constituição, que não 
era muito de longe, a Constituição dé 67 eStabelecia,- e 
que, quando da última vez que passamos pela Adminis
tração estadual do Ceará, no caso, junto com um Gover
nador aqui citado por V. Ex•; Ney Braga, e com ou ti~- o 
da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, muito lutamos a 
respeito, isto ê, o restabelecimento do art. 24, li, e o art. 
22, § 6o:> da Constituição de 1967, que assim, por um passe 
de mágica, á Ato-COmplem"entar n9 40, do penúltimo dia 
de dezembro, de 30 de dezembro de 1968, extirpou- o 
ovo de Colombo - O ICM sobre o combustível, na ope
ração de distribuição ao consutt:tiôor fínal, lubrificantes e 
combustíveis líquidOs utilizados pelos veículos rodo
viários. Isso, que a muitos aparece como uma inovação, 
já exiStia na Constituição-de 1964. Um dos maiores rom
bos, l.irti dos maiores desfalques já dados nos orçamentos 
dos Estados foi justamente a retirada desse subsidio, a
liás, no tempo em que V. Ex• era governador. No segun
do ano de seu Governo, isso foi retirado em todo o País. 
Qu:i:ndo nós ficamos dependendo justamente desSas 
transferências de recursos federais, sucede essa verdadei
ra montanha-russa de altos e baixos, que ê o eriv10-dos 
mesmos ao Estado. Podemos afírmar a V. Ex• que ã 
transferência de recursos federais atingiu o pique, em 
abril, referente a março deste ano. Já no mês seguinte, a 
que me referi, abril, caiu b~stante. E n_<_> m~ atua1,junho, 
referente a maio, jâ foi uma díferenÇã bem pron-unciada 
-o montante não chegava a 70%, em valores correntes. 
De maneira que é muito melhor nós- termos no Estado 
determinadas fontes _de recursos próprios, recursos nos
sos, de ICM, recurso real, base!J.do por exemplo, no Im
posto único, que, quando da Constituição de 1967, che
gava a 40% do total. E, ho}e, com tantas e tantas desti
nações outras, de fundos os mais diversos, desde as ãreas 
metropolitanas aos programas de economia de .com
bustível etc., não chega a 15%. É muito melhor nóS ter
mos aquilo que é nosso, talvez até sendo pouco, mas 
sobre o qual precisamos raciocinar, põr ser nosso, nu.ma 
base muito diferente daquela outra dos recursos al~a
tórios que formam o pesadelo de todo Secretârio de Pla
nejamento e de todo Governador que se preza, máXime e 
nos Estados nordestinos, nos Estados de pequena econo
mia, em que representa muitíssimo da receita global. A
gradecemos a V. Ex• a paciência que teve de ouvir um a
parte tão prolongado mas acreditamos que isto ê uma a
chega sobre a qual poder-se-ia maturar bastante. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Nobre Senador 
Virgílio Távora, é sempre uma honra receber um aparte 
de V. Ex•, sobretudo esse que V. Ex' acaba de me brin-
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dar e que _chama atenção, de um lado, para a aleatorieda
de desses recursos e, de outro, lembra também que na 
Constituição de 1967 outras fontes permanentes de re
cursos que existiam foram retíradas, sobretudo em pre
juízo dos Estados do Norte e do Nordeste. Muito agra
deço, repito, a participação de V. Ex'-

Sr. Presidente e Srs. Senadores, enquanto as providén
. das definitivas não são tomadas, enquanto aquelas fon

tes de receita permanentes a que há pouco fazia referên~ 
cia o nobre Senador Virgílio Távora não forem devolvi
das aos Estados e aos municípios, nós temos que procu
rar saldas, n6s temos que procurar medidas, ainda que 
possam ser qualificadas de paliativas, para atender as ne
cessidades prementes que a cada dia os Estados e os mu~ 
nicípios enfrentam. 

Sei, e todos sabem, que do Fundo de Participação dos 
Municípios, 10% destinam-se aos municípios das capitais 
e dos 90% que devem ser distribuídos aos demais munie:f:. 
píos, a União retira, a tftulo de recursos para o Fundo de 
~ontingênc_ia, o percentual de 4%. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 

.O SR. HELV10~o NUNES- Tem _v. Ex' .o aparte, 
nobre Senador Fábio Lucena. 

O sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Helvídio -Nu~ 
nes, há pou_cos dias, não, evidentemente, com a profun
-dldâde- e com Conhecimento de causa com que o faz V. 
Ex•, eu abordei questão assemelhada desta tribuna. Na 
ocasião, lia dados concretos de um documento confiden
cü;l'diiigído pelos Ministros da área econômica ao Se
nhor Presidente da República, em junho de 1981, cuja 
cópia tive a honra de eri.camjnhar a V. Ex•, em que os 

fi.11nístros çonfessavam a retenção, pelo Governo Fede
ral, dC rCctirsos que a Constituição Federal destina aos 
EMados, ex_atamente recursos, do Fundo de Participação 

--=- doS-E.siâdOs e Municípios. E também procedi a leitura de 
dados estatísticos a respeito do bloqueio de transferência 
que a União Federal faz para os -EStados e municípios. 
Alegava eu, na oportunidade, que o ·Nordeste, por exem
plo, no ano passado, em 1982, recebeu apenas 70% do to
lU/ doS tfibutos que recolhera para os cofres federais, da
dos que conferem plenamente com os mencionados por 
V. EX~ quando faz referérlcia à fixação dos índices que 
estabelecem as cotas desses impostos para os Estados e 
municípios. Dois dias depois, o eminente Senador José 
Lim;, da tribuna, contestou os números que mencionei, 

- bas~ea~o em d~dos, como disse, fornecidos pela Secreta
ria ~do Planejamento da Presi~ência da República_, seria 
oportuno no momento em c}ue V. Ex• traz o assunto com 
maiOr profundidade, que a- SEPLAN, através da Lide~ 
r1ifi.Çã00 Governo, neste Parlamento, contestasse tam~ 
bém os dados lidos e fornecidos por V. Ex', ao Plenário, 
da forma pela qual contestou aqueles que forneci. Muito 
o~~-iga~_o a V. Ex• ~esculpe-me por tê-lo importunado. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente Senador Fá
biO Lucena, agradeço a V. Ex• a participação e a contri
buição ao meu discurso. 

O seu Estado, como o meu, sofre as conseqüências 
dessa variação que eu qualifico de injustificâvel, a -falta 
de elementos e a ausência de dados que me levem a 
tachá-la de maneira diferente ... 

O Sr. Josê Lins- Permite-me V. Ex' wn apã~te? 

___ O SR. HELV1D~O NUNES- ... De qualquer manei
ra, a -ind3.gação de V. Ex• é procedente, é remeto~a à Li
d~rança do meu Partido, através dos Senadores Virgílio 
Távora e José Lins, incumbidos dessa ârea especial neste 
plenário. 

Ouço o aparte solicitado pelo nobre Senador José
Lins. 

o·sr4 José Lios- Senador Helvfdio Nunes, o nobre 
Senador Fábio Lucena, realmente, fez uma exposição 
sobre arrecadação de tributos do Imposto de Renda e do 
!PI no Nordeste e a devolução desses mesmos tributos a
través de fUndos. Em resposta ao discurso do nobre Se
nador, mostrei o seguinte: o Norte recebe mais de 100% 
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de todos os tributos que paga, de IPI e de Imposto de 
Renda, através do Fundo de Participação dos Estados e 
Municfpios e do Fundo Especial; O Nordeste recebe 96% 
de todos os tributos que paga, isto é, praticamente o Go
verno devolve o Imposto de Renda e o IPI que são arre-
cadados no Nordeste. Esses fundos são recursos dosEs
tadOs, porque eles são previstos na constituição, isto é, a 
devolução da arrecadação de parte do Imposto de Renda 
e do Imposto sobre Produtos Industrializados, está pre
vista na Constituição. Será devolvida, através desses fun
dos, aos Estados. Hoje, o percentual redistribuído para 
os Estados, da soma do IPI e do Imposto de Renda, ê de 
2:1%. Uma observação interessante que eu fiz naquela é
poca, quando respondi o discurso do Senador Fábio Lu
cena, é que antes do atual sistema tributário vigente, isto 
é, antes de serem criados esses fundos de participação, o 
governo doava aos Estados 10% de Imposto de Renda; 
hoje doa 23% do Imposto de Renda e mais 23% do Im
posto de Exportação. A arrecadação desses impostos, e 
af entra, de cerJo modo, uma observação a respeito da 
constatação de V. Ex•, dessa tremenda variação de mês 
para mês, é que esses_ recursos são depositados no Banco 
do Brasil. Quer dizer, o IPI e o Imposto de Renda são 
depositados no Banco do Brasil e quem fixa os índices de 
transf~rência para os Estados e municípios é o Tribunal 
d~ __ Contas da União. Mas não havendo uma base para a 
decisão cabal de quanto será distribuído, durante o ano 
para cada Estado ou Município, eles reservam uma pe
quena cota de contingência para redistribuir no fim do 
ano, se houver saldo. Se não hot.!_ver, eles tiram do fundo 
d~ contiiliincia, como se tivesse sido transferido a mais. 
E~~e é o sentido_.do _f!:!ndo de Contingência que o Tribu
nal segura. Ago_r~, quant-o à variação de mês para mês, e
v~dentemente isso vai depender da arrecadação do Im
posto_ de Renda e do IPL Mas essa variação também ê 
sofrida pela própria União, que não Fecebe; por exem~ 
pio, a arrecadação nos primeirõs meses do ano, ê timito 
pequena. Logo em março, quando se começa a cobrar o 
Imposto de Renda, começa aumentar, também, a arreca
dação. Em seguida, há variaçãO, como há no ICM nos 
nossos Estado.s. Est_a_é a_ observação que queria fazer a 
V. Ex~, porque a única maneira que haveria como essa 
distribuiç~_o é feita pelo_ Tfibunat de Contas, seria o GO
verno Federal avaliar o que vai caber a cada Estado e di
vidisse isso por mês e distribuísse, independentemente da 
arrecaqação~ aquela quota mensal. Isto, entretanto, 
sobrecarregaria muito os cofres da União, pOrque oVo~ 
lume de_ recursos é rela~~amente gr:ande. De qualquer 

_rf!Odo, _se_ houvesse um!! maneira de regularizar esse flu
xo, isso redundaria em eXcelente serviço prestado aos Es
tados mais pObres. 

O SR. HELVlDIO NUNES- Nobre Senador José 
Lins, agradeço a contribuição que V. Ex~ traz ao meu 
discurso e gostaria de dar uma resposta mais ampla aos 
vários aspectos focalizados por V. Ex• se dispusesse de 
mais tempo. Vejo que o Sr. Presidente já está me cha
mando a atenção e devo encerrar estas ligeiras ccmside
rações. Mas direi a V. Ex•, por hoje, apenas que é diffcil 
planejar com as variações que estãó ·acontecendO o o que 
diz respeito aos recursos que são destinados pela União 
aos Estados e municípios, sobretudo se nós considerar~ 
mos a pobreza ·dos municípios do interior deste Pais, dos 
fuúnícíPtOráo Norie e do Nordeste que, praticamente, 
têm duas fontes de receita- o ICM e o Fundo de Parti~ 
cipação: (. qUandO urri deles falha, ou quando demora, 
ou, então, quando acontece uma variação substancial, os 
prefeitos, de uma maneira geral, têm que paralisar as 
obras ou encerrar, ainda que provisoriamente, os ser
viç_Os que inidafam:- E a -paralisação ou o encerramento 
dessas obras e desses serviços, sabem todos, representa 
um prejuízo _enorme_ porque, a cada mês que passa, pelo 
menos em 8%, significa uma reduÇão nO pOder aqUisitivo 
da nossa moeda. 

Sr. Presidente, eu me lembro de que, no ano de 1967, 
angustiado por recursos e tendo em vista essas variações, 
que por conseguinte vêm de longe, o então governador 
do Piauí decidiu recorrer aos créditos de um banco, mas 
o juro, àquela época, foi tamanho e as necessidades do 
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Piauí eram de tal vulto que a saída foi pedir ao então Mi
nistro Delfim Netto que desse um adiamento ao Estado 
à conta do Fundo de Pa.rücipação. E esse adiamc:nte foi 
feito. 

Por conseguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pe-
dido final é que, atravês desse Fundo de Contigência, óu 
atravês de outros meios, e são amplos, são numerosos os 
meios de que dispõe o GOVerno Federal,_ uma providên
cia sejã- totfia-da na área econômica, no sêhtido de evitar, 
não digo impedir, essas variàções bruscas, essas va
riações terríveis no quantitativo do Fundo de Partici
pação destinado aos Estados e _aos municípios. 

1:: a solicitação que neste instante endereço ao Gover
no FederaL (Muito b~m! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -. Conçe<\o a, 
palavra ao nobre S~nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se·@dºrt;:s_: 

Assunto de natureza econômic~ tãmbém sempre mere
ceu minha atenção, especialmente os relacionados com a 
Amazônia. Por isso, nesta oportunidade, desejo referir.: 
me ao Programa de P_ólos_Agropecuários e Agromine'rais-
da Amazônia, criado em 19]5, pelo Decreto n"' 74.607 
conhecido pela sigla de POLAMAZÚNIA. Destaco o 
seu artigo primeiro pára bem ilustrar o meu raciocício, 
porque oferece s_uas linhas gerais: "promover o aprovei
tamento in_t_egrad.o~ das potencialidades agropecuárias, 
agro-industriais, florestais e minerais, em áreas priori
tárias da Amazônia''. 

Mas devo esclarecer que somente em 1978 foí re'guta
mentado pelo Banco Central, através da Circular n\" 374, 
quando me foi poSsível tomar conhecimento dos nomes 
dos munictpios benefiCiados por essa medida salutar, i
dealizada e executada para melhor servir a uma ârea al
tamente necessitada de recursos, objetivando o seu de
senvolvimentá. 

Embora reconheça, face às difiCuldades financeiras, a 
impossibilidade da abrangência total da imensa Amazô
nia, não poderei deixar de mencionar o Acre corno Esta
do territorialmente pequeno, de incipiente economia, e
xigindo, por isso, um tratamento mais adequado. 

A regulamentação incluíu apenas 5 dos 12 muriidjlios, 
o que me levou a apelar ao senhor Ministro Mário An
dreazza, no sentido de estender os benefícios aos excluí
dos, como Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Senador Guio
mard, Plãcido de Castro~ Manoel Urbano e Mâncio 
Lima para, à semelhança dos outros, tivessem (e tenham) 
tratamento idênticõ Confcirme offcio que passo--a ler: 

"Senhor Ministro; 

Acabamos de ser informadOs pelo Prefeito Jorge 
Akel Hadad, de Xapuri-Acre, que a Comissão In
terministerial da Amazônia Legal - CIAL -_ reu
nida com os prefeitos da Região, na Capital acrea
na, informou que somente os municípios da mar
gem esquerda do Rio Acre gozarão dos benefícios 
do POLAMAZONIA. 

Tratando-se de urna Região sempre carente de 
recursos, necessitando dos_ au:rc.ílios do Goverq.o" Fe
deral, venho formular um veemente apelo ao ilustre 
Ministro, no sentido de que a diretriz a ser adotada_ 
não exclua o referido município e os outros da ma,r
gem direita, dos programas daquele organismo. 

Manifestando a Vossa Excelência Qs meus anteci
pados agradecimentos e renovando meu entusiasmo 
pela sua administraÇão, envio as minhas 

Cordiais saudaÇões, - Senador JORGE K.ALU
ME." 

Não ê demais volvemos nossos pensamentos ao passa
do para reafirmar que a região acreana nasceu graças à 
borracha, ísto é, soP o signo do extrativísmá gumífero, 
tornando-se a base geradora de sua riqueza e em-menor 
escala nos dias atuais. Em conseqUência da transfor
mação polítiCa do sistema territorial em Estado, em 
1962, graças ao projeto do saudoso e insubstituível Sena
dor Josê Guiomard dos Santos, foi possfvel aos seus ad-

. ministradores aplicar medidas contribuidQras para di
versificar a sua economia. E os bons frutos não tardaram 
a chegar. A pecuária_quintuplicou-se e paralelamente fo
ram intensificadas as culturas de guaranã, cacau, café, 
bem como a agricultura sazonal e da s!;rin8uei_ra, 
formando-se, mesmo timidamente, seringais racionaliza
dos. 

Esses resultados obtidos devem ser creditados à ajuda 
dos governos revolucionãrios ao meu Estado, embora 
fosse, como é, necessário maior potencial finB.nceiro para 
um crescimento econômico satisfatório. Talve~ eu esteja 
incorrendo em redundância se proclama_r a imprescindi
bilidade do crêdito amplo e mais fâcil como estfmulo aos 
que passaram a exercitar a atividade agropecuãria desti
nada a ajudãr-se, ajudando ao novel Estado. 

E o momento é indicado para formular-se apelo con
dizente com a matéria, pois o Banco Central estará bre
vemente elaborando o seu programa para o exercício de 
1984 e prestarã mais relevante serviço à economia do 
meu Estado se incluir os demais municípios acreanos, até 
hoje marginatizados do Projeto, como forma de auxiliar 
o seu desenvolvimento, à semelhança dos demais, em 
boa hora incluídos no POLAMAZONIA. 
~ mister que se acolha o anseio da classe rural acrea

na, dentro dos mais conhecidos preceitos da economia, 
tão bem definida por Paul Leroy-Beaulieu: "A ciência 
que constata as leis gerais determinando a atividade e a 
eficácia dos esforços humanos para a produção e o gozo 
dos diferentes bens que a natureza nã_o concede gratuita
mente e espontaneamente ao homem~>. 

Pois bem, para se alcançar a prosperidade que a terra 
nos oferece, urge explorar as suas potencialidades, 
dando-se condições, especialmente creditícías que, além 
do retorno em curto espaço de tempo, geram riqueza 
para os municípios, Estados e o Brasíl, E neste momento 
difícil da vida nacional, desnecessário dizer que somente 
se produzindo em larga escala se alcançarão fim colima
do. E o Acre, que tem seu destino voltado especialmente 
para a agropecuária, confia nos beneficias abrangentes 
dos recursos do POLAMAZONIA, com resultados pro
missores nos gráfico de exportação. 

Os municfpíos acreanos que já não podem contar com 
a produção de borracha corno nos tempos passados, por
que entrou em declínio, por várias razões, terão no PO
LAMAZÚNIA a substancial ajuda para desenvolver ou
tras atividades. 

E o artigo 5q do projeto tem sentido de preencher as la
cunas existentes pois "Para cada uma das áreas priori
tárias indicadas será elaboradO Plano de Desenvolvi
mento Integrado, que especificará a programação de in
vestimentos públicos, orientados principalmente para 
viabilizar a implementàção~ Das- mesmas áreaS,- de ativi
dades produtivas de responsabilidade da iniciativa priva
da". 

Retornei na certeza de que assunto dessa envergadura 
encontrará o necessário respaldo para a sua meteriali
zaçào junto aos MiniStériOS e entidades Córrepõndentes. 
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Mário Maia - Eunice Michiles - Dinarte Mariz -

Marcondes Gadelha - Nilo Coelho -::- Guilherme Pal
meira - Albano Franco - João Calm_on_ - Amaral 
Furlan - Fernando Henrique Cardoso- Benedito Ca
nelas- José Fragelli - Pedro Simon. -

Ü sR. PRE~SIDENTE (Moacyr Dalla) - Estã finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-_se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redaçào em se;u Parecer 
n"' 517, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo 
n"' 24, de 1979 (n"' 25/79, na Câmara dos Deputa
dos), que a"pr'?va o texto do Acordo de Cooperáção 
Técnico-Científica e Tecnológica celebrado entre o 
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Governo da República Federativa do Brasil e aJa
mairia Ãrabe Popular Socialista da Líbia, em 
Brasilia, a 30 de junho de 1978. 

Em discussão a redação final, em turno único. {Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação final dada como aprovada, de conformidade 
ccim o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vaí à promulgação. 

É a seguinte-a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 
24, de 1979 (n9 25/79, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 44, inciso 1, da Constituição, e eu, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnico
Científica e Tecnológica celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe 
Popular Socialista da Líbia, em Brasília, a 30 de ju
nho de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I\" É aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Técnico-Cienfíficã e Tecnológica celebrado entre o 
Governo da República Federativa do_ Brasil e a Jamairif;l 
Árabe Popular Socialista da Líbia, em Brasília, a 30 de_ 
junho de 1978. 

ArL 2\" Este Decrçto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n\" 519, de 1983), do Projeto de Lei do Senado n"' 
308, de 1981 -_DF, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera as alíquotas do im
posto sobre a transmissão de bens imóveis e de di
reitOs a eles relativos. a que se refere o art. 31 do 
Decreto-lei n\" 82, de 26 de dezembro de 1966. 

Em discussão a Redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-
rada. -

Encerrada _a discussão, a redação final é dada como 
definitivaip.ente_aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Inteqw. 

A rnatêria vai à sanção. 

_ ~-a seguinte a redação final aprovada 

_ . Redaçi.o final do Projeto de Lei do Senado n\" 308, 
de 1981 - OF. Altera asalíquotas do iiÕpoSto sobre a: 
transmiSSãO de bens iinóveis e de direitos a eles relati
vo~, a que se refere o art. 31 do Decreto-lei n\" 82, de 
26 de dezembro de 1966. 

- O Sênado Federal decreta: 

Art. l\" Os incisos I, II e III do art, 31 do Decreto-lei 
n\" 82, de ·26 de dezembro de 1966, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"-Art. 31 ·-····-···················~·-·-··~--~~···~~~ 
I- transmissões compreendidas no Sistema Financei

ro de Habitação a que se refere a Lei n\" 4.380, de 21 de 
agosto de 1964, e legislação complementar: 

a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5% (meio 
por cento); e 

b) sobre o _yator restante: 2% (dois por cento); 
II- demais transmissões a titulo oneroso: 2% (dois 

por cento); e 
nr- quaisquer outras transmissões: 4% _(quatro por 

cento)." 
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Art. 29 Esta Lei entrará em vigor no dia 19 de janeí· 
ro de 1984. 

Art. J9 Revogam-se as disposições em_ contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em turno- único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Reda.ção em seu Parecer 
n<? 520, de 1983), do Projeto de Resolução nço 50, de 
1983, que autoriza O GoVerno do Estado do Piauí a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
453.256.608,00 (cjuatrocentoS e cinqueri.ta e três mi
lhões, duzentos e cinqüenta e seiS mil, seiscentos e 
oito cruzeirás}. 

Em discussão a redação final, em. turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. SenadOres solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

h a seguinte a redaçãci final aprovada 

Redação Final do Projeto de Resolução nY 50, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aProVou, nos termo-s 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 453.256.608,00 
(quatrocentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e 
cinqüenta e seis mil e seiscentos e oito cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do-Estado do Piauí, nos termos 
do art. 2Y da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 453.256.608,00 (quatrocentOs e 
cinqüenta e três milhões, duzentos e ciaqüenta e seis miJ, 
seiscentos e oito cruzeiros), correspondentes a 
188.971,09 ORTNS, considerado o valor nominal da 
ORTN de CrS 2398,55 (dois mil, trezentos e noventa e 
Oito cruzeiros e cinqüenta e cinco centavos), vigente em 
outubrof82,junto à Caixa ECOD.ómica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - F AS, destinada à reforma, am
pliação e equipamento de j 11 (cento e onze) éaciela-s mu
nicipais, naquele Estado, obedecidas as condições admi~ 
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces-
so. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - Item 4: 

Discussão, em turno único, tia Redação Final (o~ 
ferecida pela Comissão de Redação em seu Pafecer 
n9' 521, de 1983), do Projeto de Resolução n9 54, de 
1983, que autoriza a· Prf:feitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais, a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cr$ 
45.847.515,36 (quarenta e dric"o niilhões, oitocentos 
e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze cruzeiros 
e trinta e seis centavos). - -

Em discussão a redação finaf, em tu-rrlo íú11co. (Pau
·sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação final dada como aprovada, de- CoDformÚiade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

S a seguinte a redação final aprovada 

DIÁRIO DO CONGRE~O NACIONAL (SeçãoH) 

R.edação final do Projeto de Resolução n~' 54, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
----~ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar ope~ 
ração de cré~ito no valor de Çr$ 4~~47.515,36 (qua~ 
renta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete 
m~l, quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis cen~ 
tavos). 

o·seiiado Federal resolve: 

Art. JY e a Prefeítiifa MuniciPal de Monte Alegre 
de Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2Y 
da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 45.847.515,30 {quarenta e cinco milhões: oi~ 
tocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze cru
zeiros e trinta e seis centavos), correspondentes a 
21.884,36 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cru
zeiros e noventa e nove centavos), vigente em agosto/82, 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, destinada à canalização do Córiego Monte 
Alegre, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Ban-co Central do Brasil no re~pectivo pro
cesso. 

Art.. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 5: 

Discussão em turJlO único, da Redação Final (o
ferecida pelã Comissão de Redã.ção em seu Pirecei 
n9 522, de 1983), do Projeto de Resolução n9 55, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal da Cida
de do Recife, Estado de Pernambuco, a -contratar 
operação de crédito no valdor de CrS 
179.960_.5_00,00 (cento e setenta e nove milhões, no
vecentos e sessenta mil e quinhentos cruzeiros). 

Em discussão a redação' finã.I, em turno único. (P3.u
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encer~ 
r ada. 

Encerrada a discussão_,_ a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re~ 
gimento Interno. 

A matéria vii à promulgação. 

b. a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 55, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
-'do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-"-----~ Presidente,_promulgo a sc::guinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1983 

Autoriza a :Prefeitura Municipal da Cidade_ do Re-
cüe, Estado d~ Pernambuco, a contratar operações. de 
crédito no valor de Cr$ 179.960.500,00 (cento e seten
ta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e qui
nhentos cruzeiros). 

O Senado Féderal resolv~ 

Art. J9 ta Prefeitura Municipal da Cidade do Reei~ 
fe, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2Y da Re
solução nY 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operações de crédito nova
lor global de CrS 179.960.500,00 (cento e setenta e nove 
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milhões, novecentos e sessenta mil e quinhentos cruzei
I.QS).junto à Caixa Económica Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinadas à implantação dos Pro~ 
jetos de Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar da 
Rede de~Ensino do Recífç e do Programa Nacional de 
pesenvolvim_ento d_o Artesanato, naquela Capital, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PltEStDENTE-(Moacyr baila)- item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução n9 57, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia conio conclusão de seu Parecer n9481, de 
1983}, que autoriza a Prefeitura Municipal dC- Ara
ranguá (SC) á elevar em CrS 29.847.909,39 (vinte e 
nove milhões. oitocentos e quarenta e sete mil, no
vecentos e nove cruzeiros e trinta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob niiS 482 e 483, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ria vai à Comissão de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÂO-W 57, OE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá 
(SC) a elevar em crs 29.847.909,39 (vinte e nove mi~ 
lhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e 
nove cruzeiros e trinta e nove centavos) o montante de 
suá dívida consolidadll interna. 

O -Senado Federal resolve: 

-- Art. 19 É a Prefeitura M unicipat de Araranguá, Es

tado de Santa Catarina nos termos do art. 29 da Reso~ 
luçâo nY 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada interna em Cr$ 29'.847.9()9,39 (vinte e nove mi
lhões, oitocentos e quarenta e sete mil, Jlovecentos e nove 
cruzeiros e trinta e nove centavos), correspondentes a 
16.809,00 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.775,71, vigente em maio de 1982, a fim 
de que possa contratar um empréstimo_ de igual valor, 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinado ao financiamento das obras de 
implementação e implantação de galerias de águas plu
vi<iis, na sede do Município, obedecidas as condições ad
mi_tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro~ 
cesso. 

Art. 2'~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GAQRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia 
_o seguinte:: discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Minha presença na tribuna é para trazer a contri
buição da Comissão de Minas e Energia, que tenho a 
honra d~ presidir, as atuações da Semana da Conser-
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vação do Meio Ambiente. Faria este prOnunciaril.ento 
cm dias da semana última, porém, as preocupações com 
os problemas económiCos-financCiros que envOfYerii-a 
Nação levaram a adiar. 

Mas, é preciso falar, dizer de assunto tão grave. Rios, 
mares, o firmamento, -tudo estâ sendo intoxicado, enve-
nenado, transformado, aos poucos destruído, criando-se 
ambientes nocivos, ii:iOrtã.Is a"O homem, às aves, aos ani
mais, às árvores, aos peixés, a tóda espécie de ser vivo. 

Sentinio-nOS no dever de falar, advertir. 
Srs. Senadores: _ _ 
A Humanidade enfrenta, -neste derradeiro quartel de 

século, toda ordem de desafios. Da explosão demográfi
ca à carência de energéticos, da insuficiência financeira à 
incapacidade científica e tecnológica, as nações pobres 
vão sendo mais e mais comprimidas pelo repasse das cri~ 
ses que atingem as superpotências. Estas, na competição 
brutal a que se entregam, parecem alheias ao comprome-
timento das gerações do amanhã e prosseguem no apri~ 
moramento e_ na produção em larga escala de instrumen~ 
tos de desJruição. 

No farnel de dificuldades do homem atual, dois aspec~ 
tos sobressaem: a produção e consumo da energia e a de~ 
terioraçào dQ ambiente natural. Quanto à_ energia, o 
mundo assite, estupefacto, ao comprometimento das re-
servas naturais; quanto à ecologia, o problema é, ainda 
mais, comprometedor e terrível." 

Por isso mesmo, o tem~ "Política Energéüca e o Meio 
Ambiente" oferece ângulos extraordinários para refle~ 
xão. Principalmente quando a Organização das Nações 
Unidas dedica uma data (o 5 de junho de 1983) para o 
debate de questões pertinentes à regeneração, à recupe~ 
ração ou salvaguarda do meio ambiente. 

f:, pois, com humildade que me proponho a debulhar 
pontos conhecidos e sugestões relativas à exequibilidade 
de projetas e programas energéticOs em harmonia com a 
manutenção_ das condições naturaiS. 

Modelo energético 
A política energética do Brasil, estabelecida no Mode-

lo Energético Brasileiro, contém as linhas básicas para 
atender à oferta/demanda de energia primária do País, 
atê 1985. O MEB foi elaborado pelo Ministério das Mi~ 
nas e Energia, levando em conta a necessária parcela de 
substituição de derivados de petróleo como forma de re~ 
duzir a dependência externa dessa fonte e,."a auto~ 
suficiência energética Com a autonomia tecnológica". 

O modelo brasileiro, portanto, reconhece a importân~ 
cia da tecnologia, em especial a tecnologia do petróleo e 
sucedâneos. Tecnologia,-na opinião de alguriS. teóricos, é 
fonte de poder. Tanto qUe a afirmativa de qu~. "o poder 
se exerce através da tecnologia", cada vez mais se farta~ 
Ieee. 

Ao analisar a sittiaçãci-energética do País, o MinistériO 
das Minas e _Energia fez as -observações que seguem: 

o petróleo fcií- ã fonte_de maior participaÇão no 
perfil de consumo, com tendência crescente, passan~ 
do de 38,5% para 43,8% em 1973, quando atingiu ao 
máximo de participação e decrescente de 1974 em 
diante, tendo atingido 40,7% em 1979; 

a taxa de crescimento de consumo de petróleo no 
período de 69/79 chegou a 8,8% a.a., e de 5,3% no 
período 76/79; ---

a energia hidráulica aumentou consideravelmen~ 
te sua participação na estrutura de consumo, pas~ 
sando de 16,8% (1969.) p-ara 28,3% (1979) com uma 
elevada taxa de crescimento do consumo de 13,4% 
a.a. no perlodo; 

a energia hidráuficil. foi--responsável por 92% da 
geração de energia elétrica, sendo de po_u_ca signifi~ 
cação a dependência de petróleo para esse fim; desta 
forma, hã pouca margeln para a substituição de pe
tróleo no setor elétrico, ao Contrário, pois, do que 
ocorre na maioria dos países desenvolvidos, forte
mente dependentes de petróleo para a geração de 
energia elétrica; 

o âlco·oJ teve até 1976 uma participação decres~ 
cente e insignificante; porém, a partir de I 977 pas~ 
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_.Sou a apiesentar uma PartiCipação crescente, tendo 
atingido a 1,6% em 1979, sendo a taxa de crescimen
to do consumo, no período 77/79, de 88% ao ano; e 
continua crescendo; 

a- leflha vem tendo participação decrescente na 
estrutura de consumo; 

os demais energéticos tiveram participação mo~ 
desta com percentual praticamente constante na es~ 
trutura de consumo no período 69/79; 

a taxa de crescimento do consumo de energia pri~ 
mária foi d!! 7,1% ãO-ano (69/79); 

a taxa _de cresciri:J.en"to do PIB foi de 8,9% a.a. 
(69/79). 

Em virtude da pequena produção petrolífera, a e_cono~ 
mia brasileira é extremamente sensível às importações, 
no setor. Só em 1979, nossa balança de pagamentos assi~ 
nalou g<J,stos de US.S 6.479,9 milhões. Essa dependência 
marcou, em 1980, importações no valor deUS$ 9.901,0 
milhões, isto é, 53% a mais que no ano anterior. 

Ora, em 1973, o Brasil)~portÇ>l,l 27,9}nilhões de tone-
ladas de petróleo por 837,2 milhões de dólares. 
Tomando~se esses dados, os aumentos físicos e financei~ 
ros (em dólares) sofridos_ no setor da importação de pe
tróleo foram, até 1980, os seguintes: 

Importação de petróleo - Ano base 1973 

Ano Aumento Aumento 
volume físico gastos 

% % 

!978 5ü,8 404 
1979 59,5 673 
1980 60,2 1.072 

Outro quadro capaz de oferecer visualização da gravi
dade crescente das importa..;ões de petróleo sobre a eco
nomia brasileira, é este que, tanto quanto o anterior, são 
do Ministério das Minas e Energia. 

Petróleo: Comércio Exterior 

Ano lmp. Petr.; [mp. Petr.; 
lmp. Totais Exp. Totais 

% % 

1973 !3,5- 12,6 
1974 23,9 38,0 
!977 3!,7 3!,4 
t978 30,8 33,3 
1979 36,1 42,5 
!980 43,! 49,2 

O Brasil dispõe, reconhecidamente, de condições que 
o poderão conduzir à auto~suficiêilcia energética. Os fa~ 
tores adversos, que até agora não foram domin-ados, po~ 
dem ser superados, pois dispomos de extensão superior a 
3.168.000 quilômetros quadrados de bacias sedimentares 
e de 800~000 quilômetros quadrados de área sedimentar 
na plataforma continental. Oferece, portanto, exc_elentes 
perspectivas, no setor. 

Além disso, no País, está o segundo potencial hidrelê-
trico do mundo. E nem vinte por cento desse total se 
acha instalado. 

Por outro lado, possuímos a quinta reserva mundial 
-de urânio, uma das maiores reservas de xistõ oleígeno do 

mundo, ponderáveis reservas de carvão- míniral ainda 
não exploradas, condições privilegiadas para produção 
de biomassa e elevado contingente de mão~de--obra dis~ 
ponível. 

Embora se reconheça a inconveniência: de uma econo~ 
mia depender de uma só fonte de energia primária, con~ 
vém ter em mente que não apenas o nosso País é atingi~ 
do. Fator agravante, esse sim, ~ o fato de que a depen-
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dência brasileira _ê de fonte externa, que obriga impor~ 
tação prioritária de petróleo. O consumo de derivados de 
petróleo de 1985, de acordo com os cálculos do Minis~ 
tério das Minas e Energia, será de 612 milhões de barris. 
Essa projeção ex1ge a diversificação das fontes energéti~ 
cas e, por isso mesmo, o Modelo Energético Brasileiro 
elegeu os pressupostos do uso regional das fontes energé
ticas com_mínimização do transporte de energia, e da di~ 
versificação das fontes alternativas, com emprego do 
pluralismo tecnológico. 

Dos pressupostos básicos, foram formuladas as linhas 
básicas: a) cpnservação de energia; b) aumento da pro~ 
dução e da reserva de petróleo nacional; c) máxima utili
zaçãa_de fontes nacionais de energia e substituíção de de
rivados de petróleo. 

A orientação seguida resulta das premissas do Modelo 
Energético, assim formuladas: 

a necessidade de atender ao mercado, apresen
tando o mínimo- de investimento econômiCo~social 
por unidade de energia útil gerada; 

o de ter, a fonte ou forma, custo próprio, o mais 
próximo possrvel do custo médio de energia do País, 
ou de modo a minimizar a elevação deste valor; 

a _existência de tecnologia disponível no País ou 
que possa vir a existir em curto prazo, evitando~se, 
tanto quantO _possível, a dependência tecnológica 
externa; 

a utilização de alto índice de geração de emprego 
por unidade de capital investido; 

a minimização de impactos sobre o meio ambien~ 
te. 

Para a consecução de tal política, o M0deio Energéti
co -BTasileiro prevê a utilização piioritái'ia da iniciativa 
privada nos programas de álcool, carvão mineral, carvão 
vegetal e outras fontes alternativas. O gov€rno manterá 
Sob seu controle os programas de petróleo e de energia 
elétrica, impondo moderação no crescimento da deman
da que, em termos da relação custo/benefício objetivam: 

- menores custos de investimento e outros, de um 
modo geral, em relação aos que seriam indispensã
vel para a produção de energia equivalente ao valor 
de energia conservada; 

menores prazos para a substituição- de- energiã; 
maior preservação do meio ambiente em relação 

aos impactos decorrentes dos mecanismos e con
diç_ões indispensáveis para a produção de energia 
equ_ivalente. 

Admitem os peritos do Ministério das Minas e Ener
gia que, em face dos objetivos colimados, a conservação 
de energia ê maiS ãti'aente economicamente do que a 
substituição de energia. "E: que, pelo menos a médio pra~ 
zo, o custo médio da energia tenderá a se elevar com o 
uso das fontes alternativas. Todavia, é tido como indis~ 
pensável a substituição dos derivados do petróleo. 

O Modelo Energético Brasileiro estabelece a seguinte 
estratégia de ação para os principais derivados de pe~ 
tróleo: 

I- Para o óleo combustível: 

fomentar a··realização de modificações nos equi~ 
pamentos-instalados que permitam alcançar fndices 
de conservação desejáveis; 

difundir informações e manuais s_obre as con
dições ótirriã.s- de operação dos equipamentos, que 
diminuam o uso de óleo combustível; 

fomentar a constituição de .. Gerências Energéti
cas" em indústrias; 

incentivar ã compra de novos equipamentos já 
existentes no mercado, que acarretam conservação 
de óleo combustfvel; 

promover o uso de materiais reciclados de forma 
a permitiiUina economia de óleo combustfvel, em 
setores coinó os de papel, siderórgico, de vidro e de 
plãstico; 
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incentivar o uso de ·procCSsOS tecnológicos efi
cientes no uso de óleo c.ombustível; · 

incentivar a prOdução_ de ·:novOs materiais no 
mercado, que: consumam menores quantidades de 
óleo combustível na sua produção; 

fomentar o desenvolvimento tecnológico de for
ma a se ter equipamentos e procesSos com o índice 
de consumo de óleo combustível otimizado; 

redução de 16% do consumo de óleo combustí
vel, até 1985; 

II --Para o óleo diesel: 

tornar obrigatória a regulagem em motores die
sel, de forma a que os mesmos passem a ser-mais 
económicos; 

Exercer medidas que visem a descongestionar o 
trâfego para Onibus, nos grandes centros; 

melhorar as condições de operação dos veículos 
diesel nas estradas, visando ao menor consumo do 
mesmo; 

planejar, com maior enfoqUe do aspecto·•-·consu
mo de óleo diesel", todo o sistema de ônibus nos 
grandes centros, através de redefinição das linhas de 
percursos; 

planejar O sistema de transporte de carga iiil.er
municipal de forma a que haja o mínimõ de retorno 
vazio, com o objetivo de aumentar o fator -médio de 
ocupação do veículo de carga; 

incentivar a transferência de passageiros de ôni
bus urbanos nos grandes centros, para trens urba
nos, metrô e pré-metrô; 

incentivar a transferência de _carga intermunici
pal do transporte rodoviário para os transp·ortes· fer
roviário e hidroviáriO, inaUSlvé aproveitando~os no 
transporte de passageiros; 

incentivar o desenvolvimento de novos cami
nhões, carretas e cavalos mecânicos mais eficieiltes 
no consumo de óleo diesel; 

fomentar o uso de materiais e produtos regiomils, 
nas suas origens, evi_tando o excessivo transporte-de 
carga intermuniciPal; --

procurar incentivar o planejaÍnento urbari.o de 
forma a minimizar a necessidade dos transportes de 
massa. 

III - Para a gasolina: 

estimular o uso de transportes coletívos, melho
rados e ampliados, sejam eles urbanos ou intermu
nicipais; 

procurar deacongestionar o tráfego nos- graades 
centros; 

incentivar a melhoria de eficiência de novos car
ros consumidores de gasolina; 

minimiZar a utiliZação ociOsa e improdútiva~ dos 
automóveis; 

intensificar -o controle da Velocidade nas estra
das; 

limitar o abastecimento de Sasolína- nos fins de 
semana; 

fixar taxas especiais Úicidente:S sobre O preço dã
gasolina; 

redução do consUmo- de 20% de gasolina, até 
1985. 

Quanto à conservação de energfa, a es.tratégia é racio
nalizar o consumo e· aumentar a eficiência de produção 
de energia, possibilitando a redução do consumo de pe-
tróleo bruto em 12% até 1985. 

Em suas linhas bâsicas, ·o Modelo Energético Brasilei
ro se preocupa, ainda. com o aumento da produção e da 
reserva de petróleo nacional e gás natural; a máxima uti
lização de fontes nacionais de energia; expanSão da pro
dução de álcool, da utilização da madeira, do carvão ve- -
getaJ. ·do carvão mineial, dO XistO Oldge·no e de outras 
fontes alternativas. 
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O progra~a de energia e:létrica dá extrem~ aÍen_çã_o às 
fontes geradoras de elctricidade, cOmo a hidráulica, a 
nuclear e os coinbustiveis fósseis. · 

Nos Países desenvolvidos, a _Beiã.ção de energia Clêtrica 
~e fundament;l no uso do petróleo. O caso brasileiro_, po
rém, é difei'en-te, no setor, pois no País a energia elétrica 
provém qua~e exclusivamente_ de geraç?o hidrelétrica. 
Esta pode ser considerada forma de energia limpa, reno
vâvel e não poluente. 

O Brasil dispõe de potenci.i.I hidrelétriCo ~valfado em 
213.000 MW, com potência firme de tó6.500 MW mêd.io 
e produção de 932 TWhjano (energia firme, anO tnedio 
seco). E as usinas instaladas não atingem sequer 20% do 
potencia!. 

Desse apanhado sucinto, pode-se avaliar que o Brasil é 
_ grandemente vulnerável no setor energético. E tal fato 

repercute no seu panorama económico e nas conseq_aên
-. cia.s_ sociaiS~ 

Nossa balança de pagamentos encontra-se deteriora. 
da, tanto que o recurso extremo ao Fundo Monetário In
ternacional se tornou a alternatiVa extrema. Hoje, a dívi_
da externa brasileira é de todos conhecida e por todos 
diSCutida. O esforço nacional, no- sentido de implantar
um amplo programa de produção de álcool_e de instalar 
usinas nucleares. demonstra a gravidade do problema 
energético nac!onal. - ~ 

As ~igência~ ora feitas à população demonstram que, 
a pesai da frii_a-que vem sendo travada em todos os níveis 

_ da administração pública fed~?ral, não têm sjdo encontra
dos caminhos capazes de alíviar as pressões que recaem 
sobre a Nação brasileira. 

O panorama ecológico 
O entendimento de que '"o desenvolvimento das forças 

prodiithas_gera o prÕgresso''tem levado os sistemas polí
tiços à depredação e ao esgotamento do~ recursos natu
rais. Essa quesião,_ inicialmente l~va_ntada por pequenos 
grupos- de ecologistas, é de gravidade atualmente reco
nbecidã, incfusiVe, pelo Clube-de Roma que,-hâ ã.Jgum 
te_mpo~ debateu "saídas" para as empresas transnacio
nais capitalistas--:---

No mundO sodaiista, sé bem (:}"ue haja_dificuldades de 
m3.r:ti.festaç-ão Para Õs ecologistaS, o problema tem_~ido 

--avaliado. - ---
Dessa fo_rma!_ ~s I'!~ções do mundo inteiro jâ tomaram 

coilsC!encia de- que ê preciso um paradeiro na destruição 
indiscriminada dos recursos naturais não~renováveis. 

Hoje, a premissa de que Economia e Ecologia não são 
excludentes uma _ela o urra é tida por plenamente válida. 
n-desenvolvimentO ecoUômico arrog-ante, fundamenta,; 
do apenas no quantitativo, é desumano, porque compro
mete o meio ambiente, ensejando o que jâ foí chamado 

- de civiliZaçãO de mUtilados física e psiquicamente. 
A deVastação dos amploS recursos naturais deve, na 

realidade, ser enfrentada com coragem. Infelizmente, o 
problema tem sido colocado em plano secundário, ape
-saf das ~m-anífesÚlções de grupos conheCidos pela deno
rhínaÇãõ-gen.éricâ de ecolOgíst<is. 

Embora o tema destas anotações vincule a questão 
en-ergética ao problema do meio ambiente, convém sa

- Iientar que não ê apenas o uso dos combustíveis o res-
--po"nsáVel únieó Pela dc!Vãstãção doS recursos que a Natu-

reza colocou .à disposição do Homem. ~_verdade que os 
grupos humanos, desde épocas imemoriais, qUeimam 

-florestas para obter energia ou para fins agrícolas. Ainda 
-em nos~os·dias, técnicas predatórias são e-Qipregadas por 

--es-te Brasil afofã~ E-ntretanto, a avançada tecnologia agrf-
cola tem permitido, em a_Jgumas área,_s, modificação des
se -modO de aÇão. Mas_, e af reside outro aspecto do 
problema~ o emprego de tecnÇ>logia avançada é tido por 
inconveniente1 por muitos, aos quais "em termos de pro
dução, está-se desproduzindo e ainda está-se contami
nando" -como assinala José Lutzemberger (in "Refor
ma Agrária", ano X, n~' Ol~Jan/fev 1980). Para esse mes
mo ecologista ··na agricultura empresarial, no adubo 
quTmico. ria ma4Uiilaria Pesada, no· peÚícida ... " ocorrem 
Ofensas aO meio anibiente~ além de ser prejudicado o pe
queno agricultor. Afirma eJe que a agricultura agrocjuf
mica trará a iridiscutfvef poluição química. 
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Como s; vê, não ê apenas o emprego, o uso dos reCur
sos naturais não-renováveis que importa em poluição 
ambiental. Há devastação também "com os venenos que 
se aplicam na agricultura". Nesse elenco pode ser incluí
do o vinhoto, que pode ser usado como adubo. E, para 
completar, Lutzemberger enfatisa: 

A energia que se vai gastar nos combustíveis dos 
tratares, das máquinas agrícolas e de todo o sistema 
Viârl6 que será necessârio, a energia que vai segas
tar em maquínário e na infra-estrutura tecnológica, 
a energia-qUe se:rá gasta nos metais para fazer essas 
maquinarias, na produção de adubos químicos- o 
nítrogenado por exemplo - é tremendamente con
sumidora de energia, a que se gasta com pesticidas, 
com a infra-estrutura dos engenhos, de transporte, 
de tudo isto provavelmente se não for superior à 
energia que o álcool significará dentro dos tanques 
·dos carros, estarâ muito próximo disto. 

Nesta Semana Nacional do Meio Ambiente, que seco
memorou de l~> a 8 do corrente, em cumprimento do De
creto Federal n~' 86.028(81, há motivos sobejos para ava
liações do problema ambiental. Em alguns Estados, a se
mana proporcionou o plantio sirilbólico de mudas, a 
proje-ção de fil_mes e :iudiovisuais COI!l palestras e deba-
tes. · ·- -

Em São Paulo, o Juiz da 5• Vara Federal concedeu li~ 
minar contra a aplicação de pesticidas Contra o bicudo, 
"que escaparâ ílesa ao di1úvi0 de venenos, que só fortale
cerá o avanço e disseminação dessas aves, ao exterminar 
seus inimigos ou predadores naturais". 

Aqui mesmo, rio Distrito Federal, professores e estu
dantes da Ur1iversidade de Brasília enfrentam a cons
trução de barragem na reserva da U nB, a qual destruiria 
cento e vinte milhões de metros quadradOs de mata vir
gem, Tal fato produziria a perda de milhares de exempla
res de espécies raras e a poluição química do Lago do Pa~ 
nrnoâ, em razão do aumento da carga de agrotóxicos a 
serem utilizados no Projeto Hortigranjeiros. 

O problema da UnB, ou melhor, da construção da 
barragem na reserva pertencente a essa Universidade, 
se_rve ·para que-se avalie esta. questão fundamental de 
nossl?s _dias: de que maneira se pode promover desenvol~ 
vímento económico-social, cçmciliando a produção de 
alimentçs com a preservação do meio ambiente. 

A proposição ganharia maior dimensão quando a con~ 
cilíação fosse posta frente a frente com a produção de 
energéticos. Em todo o mundo, a construção de usinas 
atómicas, por exemplo, tem levãdo a choques de rua. No 
Brasil, não são poucas as vozes que se manifestam contra 
as usinas de Angra. Mas há também os que contrapõem 
ao Programa. do Álcool; que estaria sendo entregue a 
multinacionais. 

No Japão, a constru_ção de um aeroporto ensejou de
moq.strações violentas e, nos Estados Unidos, não têm 
sido menores as manifestações de defensores do meio 
ambiente. 

Das observações possíveis de fazer, tem-se que a cons
ciência ecológiCa se expande, enquanto teórica, no senti
do de que a ação económica se harmonize com as leis na
turais, a civilizfl.ção e as tecnologias humanas atendam 
ao meio ambiente. 

E. evidente_que cada indivíduo tem parcela de respon
sabilidade social em relação ao meio ambiente em que 
atua. Nesse particular, cada qual deve particip~r da luta 
pela preservação dos recursos da Natureza, a fim de que 
as gerações futuras possam ter condições de sobrevivên
cia. 

O ideal ecologista traz, em si, toda uma filosofia de 
vida e_ um modo puro em face das contingências atuais. 
Repele a açào egoísta dos que só pensam no lucro e nas 
compensações econômicas. 

Entretanto, ê preciso que a participação individual em 
questÕes ambientais extrapole da prática simples das ma
nifeMações de rua. para o da colaboração efctlva de su
gestões refirerites ao como obter a harmonia com a na tu· 
reza. 
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Essa colaboração se torna mais necessâria quando o 
problema é afeto aos energéticos, partindo-se do fato de 
que é difícil conseguir das superpotências ou dos países 
industrializados que venham a reduzir o avanço econô
mico. O ã.i"guinento de salva_ção da espécie, apesar de 
contundente, parece não ter _sensibjl]!!:ªdº_QS gevernos e 
nem os tecnocratas. 

O mundo trilha situação impossível de se avaliar, e, se 
a anãlise for posta no âmbito interno, continuamos a ou
vir o velho refrão de que "herdamos uma organização 
econômica e social baseada no trabalb.o escravo, no lati
fúndio e na monocultura", com selsso bastasse para mo
dificar os rumos da nossa sociedade. 

Hã, no 'impacto ambiental dos programas energéticos, 
uma dicotomia basilar: 

1) o d~envolvimento econômico requer produtivi
dade elevada, possível com o emprego maciço de energia 
e capital; 

2) para os selares ecológicos, "mais energia repre
senta menos qualidade de vida". 

Dessa dyalidade de entendi_ment-9, resulta o palco 
onde se representa o fenômeno atual, envolvendo não 
apenas os pormenores técnicos,- mas os contornos soCial 
e político do problema. A defesa do ecossistema objeti
va, principalmente, combater o uso predatório dos re
cursos naturais, mediante o uso de novas opções energé
ticas. Para tanto, porém, seriam necessários nOVOs-mo
delos sociais. O emprego da tecnologia solar, por exem
plo, requer toda uma gama de experiências, tanto quanto 
o programa do álcool. 

GeOrges Thill (in "Technologies bnergétiques et Rap
ports de Pouvoir", 1979- citado por Otávíõ de Brito, 
Rev. Bras, Tec., Brasília, l2,jã.-njmar 1981) ao defender 
a escolha de alternativ_as d~- desenvolvimento, indaga: 

"Deseja-se uma sociedade com perfil energético 
alto ou baixo'? Quanto de energia e para que fins'? 
Quem irá coriSuffii-la?C-qUais são as ccinseqilêncías 
políticas e sociais da opção feita? São tantas as ques
tões que, ou se decide, de cima para baixo, tecnocra
ticamente, ou então transforma-se o debate energé
tico em um teste crucial da democracia, e é de im
portância primordial que cada um tome posição". 

Por seu turno, Otávio de Brito, já citado, estabelece as 
diretrizes qtie, a seu ver, servem para avaliar os impac
tos das opções energéticas, e que são: 

o meio ambiente, além da componente natural, 
inclui Uma dimensão sóciO-cultural; 

cada tecnologia energética específica, além do 
impacto sobre a natureza, traz embutido um.tipo de 
sociedade, um estilo de vida, causando impacto 
mais ou menos profundo sobre a estrutura social; 

no caso dos sistemas energéticos, uma das idéias 
fundamentais levantadas pela ecologia é tirada da 
termodinâmica:- Coritrariamente aos recursos natu
rais, a energia não ê reciclável; esta inquietação 
quanto ao futuro dos estoques de energias fósseis, 
que são usadas maciçamente pelas sociedades indus-
triais. 

E, a partir dos "impactos ambientais das opções ener
géticas", o mesmo Otávio de Brito propõe que se deter~ 
mine: l) a conseqUência sobre o meio ambiente tisico, 
do qual a sociedade extrai recursos energéticos e no qual 
lança os dejetos de sua produção e uso; 2) a conseqüên
cia sobre o meio ambi~nJe social e cultural, sobre a quali
dade d~ vida da população, considerando-se a energia 
como fator de satisfação das necessidades humanas, di
reta ou indiretamente (via bens e serviços que ã usam); 
3) a conseqüência sobre a capacidade de autodetermi
nação da sociedade, que é afetada pela disponibilidade 
de recursos energéticos, o endiVidamento externo devjdo 
às importações de energia, a dependência tecnológica e 
outros fatores. 

O exame dos impactos sobre o meio físico também re
quer exame, tanto quanto ao controvertido calor resi
dual liberado pela produção e consumo de energia. E os 
resíduos radio_ativos produzidos pela energia nuclear me
recem atenção especial, pois exigem proteção contra ra~ 
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dlações ionl~ntes, contra a ~adiotoxidade do plutônio, a 
concentração biológica naS cadeias alim_entares de certos 
dejetos radioativos, bem como os riscos de acidente, po
luição térmica, deposição do lixo atômico e outros 
problemas freqUentemente argüfdos. 

O uso predatório, o desperdício e as perdas energéticas 
!lO processo i_º~ustrial são outros impa~tos ambi~ntais 
levantados pelos ecOlogistas. -

No Brasil, o problema energético está sendo examina~ 
d_o e enfrentado. A Comissão Nacional de Energia rece
be sugestões e reçomendaç:ões, estando, portanto, capa
citada a solucionar o grave problema da energia, inclusi
ve.~quan~o ao aspecto de preservação do meio ambiente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, poder_ia dizer muito 
mais dos iiei'igOs da pr-oliferação atómica de HXo nuClear, 
tánto das ameaças de guerra como dos usos pacíficos; do 
homem, como único-ser-vivO que deStrói seu planeta; da 
questão ecológica; dos perigos que envolvem as grandes 
cidades; dos males das indústrias poluente; de tu_do que 
~no muhdo, no- Brasil, envenena p ambi~nte dos se_ies vi-
vos. 

Escolho, -nó entanto, para concluir, a nossa reserva 
preciosa- a Arnazôni_a, Direi, apenas~ -dos hoje ricos e 
virgens vales do Tocantins, Aragua[a e Tucuruí e o :que 
preclsamo·s fãzer pelo meio ambiente, 

Senhores: 
Não tenho dúvida sobre a importância que a usina de 

Tucuruí poderá ter no futuro da vida econômica e social 
da região Amazónica e particularmente no Estado do 
Pará. Se dúvidas existem residem na questão de se a polí
tica de utilização deste e de outros grandes projetas na 
região está sendo a melhor política, tendo em vista a me
lhoria -da s._ociedade amazôniCa: De qualquer maneira, 
dentro das comemorações da Semana do Meio Ambien
te, gostaríamos de analisar a usina de Tucuruí através do 

- enfoque ecológico. E dentro deste enfoque ecológico 
mais particularmente a questão da remoção da cobertura 
vegetal do leito do futUro lago parece ser a questão mais 
importante no momento, b bem verdade que este assun
to, dentro de uma visão de uma moderna política de 
ni.eio ambiente não se restririgiriã: á aSpectOS mais especí
ficos dos fenômenos "físicos do impacto ambiental. No 
entanto, como a questão da CAPEM I, já esta sobeja
mente discutida, preferiria deter-me exatamente nos as
peCtOs ecofógicos mais específicos. 

Pouquíssimo material sobre estudos de impactos eco
lógicos da_usina de Tucuruí tem_sído div11lgados. Não sei 
tambêm se os estudos realizados foram apresentildos. 
Esta é uma indagação importante. 

Aproveitando o exemplo da usina de Tu_curuí, gostaria 
de dizer que na verdade, algo de bastante sêrio torna~Se
necessário ácorrer no Brasil em termos de planejamento 
dos grandes projetas nos_seus aspectos ecológicos. Via de 
regra, os ecologistas reclamam, e tudo me faz crer que 
com justa razão, que eles estão sendo convocados a opi
nar sobre os efeitos ambientais destes empreendimentos 
quando as obras dos projelos jâ se encontram num está
gio muito avançado para que suas observações mais im
portantes pudessem ser operacionalizadas. 

No caso das barragens, principalmente, pouco ou 
nada s_e realiza em termos de controle ambiental, ficando 
a obra da mesma maneira, restando as vezes chances 
para alguma$, "maquilagens" da mes_ma, em relação ao 
total das ações que deveriam ser realizadas para que ti
vesse um controle ambiental dentro de padrões aceitá-

- veis. 
Os ecólogos deveriam participar ativ3.mente desde a 

concepção dos projetas, em condições para opinar sobre 
detalhes do mesmo. Do jeito que-as Coisas estão sendo 
feitas, pela pouca disposição de enfrentar mais profun
damente o pr~blema, pode até parecer que as ações de 
controle do meio ambiente nos grandes projetas tem sido 
muito mais uma consegüência das imposições do órgãos 
financiadores. Os ecólogos não_ devem de forma alguma 
serem uns intrusos indesejáveis nestes projetas. No caso 
de Tucuruí as coisas poderiam ter sido mais planejada, 
mais consciente, em vez de estarmos na situação atual, 
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quando não vai ser removida nem 30% da cobertura ve
- getal do leito do futuro lago. 

Sobre a questão do desmatamento da superficie do la
go, com dificuldades obtive algum material que nos pu
desse balizar l!ma análise sobre os impactos ambientais. 
Destacá informes de uma longa entrevista do professor 
Samuel Branco em Belém do Pará, que esteve recente
m_ent~ em _Tucuruí. O professor Branco é um estudiosoS 
de impactOs ambientais de barragens no Brasil, titular da 
USP na cadeira de Engenharia Sanitária -e, cOnsultor da 
Organização Municipal de Saúde, com Obras publicadas, 
inclusive no exterior. 

Sem a intenção de causar polémicas inúteis e sim de 
solicitar a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) uma es
clarecüilento sobre a opinião do cientista, farei a expo
sição de suas teses. 

Diz o professor que os estudos realizados por ele e sua 
equipe, por solicitação da própria ELETRONORTE, 
chegaram !:l conclusão que seria indispensável e remoção 
de 80% da cobertura vegetal do leito do futuro lago, no 

_sentido de se evitar impactos ecológicos p"ãra os -seres 
vivo e os equipamentos da usina. 

Vejam que como Senador do Estado do Pará 
encontrei~me num dilema diante do fato de que quanto 
-maís breve inaugurai-Se a -usina mais rapidamente pode
remos colher seus beneficias econômicos, e- ao mesmo 
tempo como representante do povo não poderia ignorar 
a dimensão e as próprias conseqüências econômicas ne
gativas futuras aventadas pelo Professor Branco. Conhe

- cernas, segundo relatórios da própria ELETRONORTE, 
que na usina de Broncopondo no Suriname, onde não foi 
feita a retirada da cobertura vegetal do fundo da barra
gem, ~ealízam-se anualmente gastos enormes na utili
zação de produtos químicos para destruição de vege
tãção aquática. Esta informação preocupa quando se 
sabe que a referida usina jâ tem dez anos de funciona
mento. 

Outro exemplo citado pelo professor Samuel Branco 
para a confirmação de sua tese é de um estudo por ele 
realizado numa usina hidrelétrica na Colômbia onde, 
pelo mesmo fator (a manutenção da cobertura vegetal) a 
usina já teve inclusive momentos de paralisação. 

Outro exemplo no Estado do Pará, a situação de mor
tandade do peixe próximo à barragem da usina de cu~ 
ruauna, em Santarém, e o mau cheiro exalado da mesma, 
começam já inquietar a população e as autoridades com
petentes. 

Sem desejar discorrer sobre um assunto extremamente 
especializado tentarei reproduzir uma idéia dos funda~ 
mentos da tese do professor Branco. 

Segundo ele, o motivo central da necessidade de reali
zar a retirada da cobertura vegetal não estâ propriamen
te na própria matéria vegetal e sim nos produtos de sua 
decomposição, no caso, os sais minerais, que adubariarii 
a âgua, levando a criação de uma super-população de 
plantas aquáticas, Estas, por sua vez, quando em decom
posição aprofundariam cada vez mais o processo 
criando-se um círculo vicioso: plantas - decomposição 
das plantas - sais minerais - mais plantas etc ... Esta 
matéria orgânica se depositaria no fundo do lago e aí vi
ria uma outra questão. Segundo os estudos do professor 
e de sua equipe o futuro lago seria do tipo estratificado, 
ou seja, teria uma camada da água mais densa superior
mente e uma outra camada menos densa de âgua na sua 
parte inferior, com estas águas tendo difícíl mistura. A 
grande quantidade de matéria orgânica de oxigênio tor
nando provalvemente anaeróbica a camada inferior do 
lago estratificado. Daí surgiriam problemas para a re
produção dos peixes não só no lago como a jusante do 
rio Tocantins, como também, através da produção de á
cido sulfidrico e.bactérias sulfurosas, além da solubili
zação do ferro, elementos que poderiam causar danos 
aos -equipamentos da usina. 

A ques,iãÕ, como vemos, parece muito comPlexa,'e nós 
(leigos no assunto) não teríamOs condições de analisá-la. 
Por isto é que estou solicitando à SEMA que dê-nos 
uma posição oficial sobre o assunto. 
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Gostaria ainda de posicionar-me contra o uso de des
folhantes químicos como alternativas para a retirada da 
cobertura vegetal das barragens. 

O Sr. José Lins- Peimite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES ---Ouço V. Ex•, com 
prazer. 

O Sr. José Lins - V. Ex•, com muita op-ortunidade, 
deseja que a ComiSsão ·ae MinaS" e Energia do Senado 
tome conhecimento do que se passa quanto a esse 
problema do desmatamento de Tucurllí e seus efeitos 
sobre a vida no lago, sobre a ecologia e, também, sobre 
máquinas que vão ser insfaladã~ para a produção_dC:: 
energia. O assunto é da maiOr importância~ anda mUito 
bem V. Ex• em levantá-lo a nível da Comissão, para que 
o ass~nto seja ampla e largamente ventilado. O que se~ 
sobre isso é apenas o que está nos relatórios da ELE
TRONORTE, que quis mesmo responsabilizar-se--'ãPe
nas pelo desmatamento de 10 mil hectares, do total de 
mais de 200 mil hectares de terras inundadas, alegando 
que essa decomposição não teria, através dos elementos 
dela resultantes, nenhum efeito sobre as máquinas em si. 
f: claro que isso não esgota o assunto, podendo natural
mente essa decomposição ter efeitos outros Sobre o mdo 
ambiente, sobre a ecologia do-lago e sobre a vida vegetal, 
e tudo o mais. De modo que V. Éx• anda muito bem avi
sado quando tenta analisar o problema, mesmo porque 
essa não será a única usina a ser construída na Amazô
nia, e certamente esse problema vai-se rePettr inúnleras 
vezes. 

O SR. GABRIEL HERMES - Muito grato, nobre 
Senador José Uns, pela contribuição de V~ Ex• 

Tive oportunidade, antes mesmo de fazer este pronun
ciamento, de fazer cantata com o atual Presidente da 
ELETRONORTE, pai-i:ú:nse' iluStre homem reatinente 
com grande capacidade ~e- trabalho, d~ gra_nde_ soma de 
serviços neste se to r. S. s~ é um pouco otimíStã.. Mas, de
pois que li O trabalho do Pfofessor Branco, um técnico 
da mais alta qualificação, homem que pertence aos qUa
dros de têcnicos da ONU, professor na Universidade de 
São Paulo, repetindo observações que já nos haviam sido 
ditas, achei de meu dever, como representante da Ama
zônia:, comO- Senador, de levantar um problema, de me 
dirigir exatamente ao órgão técnico triais Creden_ciado do 
País, a SEMA, para consultâ-la e voltar a consultar o 
próprio diretor da ELETRÓNORTE. COmo haVia ou
tros assuntos, eu resolvi trazer estes ao conhecimento do 
Senado, mesmo para que ficassem certos da nossa 
atenção para comas problemas da Amazônia, para com 
os problemas com esta hidrelétrica e com este lago que se 
forma e, principalmente, com os futuros __ lagos que vão 
surgir no Estado do AmazOnas, onde duas grandes usi
nas estão _em construção pelo nosso Governo. 

Muito grato a V. Ex' pela partiCipação. 

Concluindo, Sr. Presidente, digo ao firializar: 

São notórias as conseQüên.CíiiS prejudiciais púa"a Ve
getação, para o solo. E para- ã. vida humana, os seus efei
tos teratogênicos ocorrid-os ilo Vietnã, com o nascimento 
de crianças defeituosas, oferecem um diagnóstico mais 
que inquíetante. Perianto, acho que alguma coisa ainda 
deve ser feita em termos dos impactos ecOlógiCos da Hi
drelétrica de Tucuruí. A SEMA nos diga das coisas, que 
nos informe, jã que a ela é que cabe a responsabilidade. 

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores; pensando no 
aprendiz de feiticeiro, na garrafa que prendia o espírito 
mágico. Tudo nos diz que nosso dever é pensar no futu
ro, na herança futura que devemos aos nossos filhos, ao 
nosso País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIJ)E~TE (Martins FilhÕ)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSt UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho}- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Lê o seguinte discur
so.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

São conhecidos os horrores que caracterizam os desa
tres de aviões provocados pelos incêndios. 

9eralmente, _tais_ acidentes adquireip proporçõ_es de 
inexorável tragédia, como aconteceu com a ocorrida 
com o Boeing 707, da Varig, em 1971, nos arredores de 
Paris, quando morreram, carbonizados, dezenas_ de pas
sageiros, entre os quaíS- se enCoritrava o saudoso ex
Presidente do Senado Federal, o Senador Filinto Miiller. 

Corivém relembrar essas dramáticas ocorrências quan
do são provocadas pela inacreditável irresponsabilidade 
de fumantes displicentes. 

Além do sacrifício de vidas preciosas, os raros sobrevi
ventes das inúmeras aeronaves incendiadas e destruídas, 
ficam iriutilizadoS para o resto da vida, pelas queimadu
ras e trauffias decorrentes dos incêndios. 
_Ainda recentemente, no decorrer da semana passada, 

vinte e três pessoas morreram queimadas e 18 ficaram fe
ridas num acidente aéreo, quando um DC-9 da AIR CA
NADÁ se incendiou no ar, obrigando o piloto a realizar 
uma aterrissagem de emergência no Aeroporto de Cinci
nati (Ohiq), nos Estados Unidos. 

Sobre essa dolorosa tragédi<i, recém-ocorrida, o ilustre 
e competente jornalista Alexandre Garcia fez um conciso 
relato para a Rádio Manchete, procurando, mais uma 
vez, chamar a atenção das autoridades e conscientizar a 

_Nação no tocante à extrema periculosidãd6 dos fuman
tes inveterados que teimam em transgredir as rígídas ins
truções normativas que proíbem fumar em recintos fe
chados,_ 

Felizmente, na quase totalidade dos países civilizados, 
já não mais se permite fumar a bordo de aviões. 

No entanto, apesar das proibições e dos controles 
drásticos em vigor, com a finalidade de proteger a vida 
-dos passageiros, _de vez em quando os jornais divulgam 
noticias referentes a desastres de pavorosas e dramáticas 
conseqüências. 
_ Na crônica que escreveu, lida na Rádio Manchete no 

-último dia 9 de junho, a propósito do incêndio do men
cionado DC-9, nos Estados Unidos, Alexandre Garcia 
acentuou:_.-"Se o.s.que sobreviveram devem suas vidas à 
coragem ~Q piloto, os que morreram devem sua morte, 
.....;.. e os que-saíram que1lnados devem suas cicatrizes,
_ao irresponsável -ftima-ilte qUe provocou o incêndio no 

. banheiro dO aviãO". -
Acredito que tais aCOntecilnentos deveffi ser ampla

m._ent.C divulgados como uma maneira adicional de se for
talecer a mobilização nacional contra os nefastos efeitos 
do tabagismo. 

Por isso mesmo, solicito a incorporação da valiosa e 
sucinta crônicã do JOrnalista Afe-xãlidfe Garcia ao texto 

__ destas -rápidas considerações, feÜcitando-o pela sua tena
-cidade no sentido de contribuir para a campanha que 
-visa erradicar, em definitivo, o vício de fumar. 

O Sr~ Hélio Gueiros - Permite V. Ex~ ~~ ~parte? 

_O SR: LOURlVAL BAPTISTA ~Com imenso pra-
zer, eminente Senador Hélio Gueiros. " 

O Sr. Hélio Gueiros- Senador Lourival Baptista, de
sej~ dizer a V. Ex~ que me. inscrevo entre os cavalheiros 
dessa Iuta insana que V._ Ex.• tem empreendido contra o 
tabagismo. V. Ex' tem toda razão nesse combate. Há 
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toda espécie de vícios e de viciados, mas ninguém ê inaís 
desrespeitador dos direitos alheios do que o fumante. 
Veja V. Ex•, um viciado em çocaína não vai para o recin
to de um clube ou do Congresso Nacional tomar cacai
na. Um bebedor de cerveja ou de cachaça não vai para 
um Plenário- ou para um dube tomar cachaça desbraga
damente. E quando vai, vai para um lugar reservado, um 
bar etc. O fumante, porém, não dá confiança a ninguém, 
quando ele tem vontade de matar seu vício, ele puxa o ci
garro, acende-o e joga baforadas na cara de quem tiver 
por perto, não se importando com coisa alguma. Como 
V. Ex• está focalizando bem, já deveria haver uma lei no 
Brasil proibindo que se fume a bordo de aviões, porque é 
um absurdo, num ambiente totalmente fechado, como é: 
o avião, seja permitido fumar. Além dos riscos, como V. 
Ex• falou, narrando as desgraças e tragédias que têm 
ocorrido, há o desconforto e mal-estar, para aqueles que 
não gostam de cigarros nem têm porque aguentar bafo
radas, com o detalhe de que essa baforada já vem conta
minada com o que de ruim há nos pulmões do vizinho. 
Embora, às vezes, possa parecer quixotesco essa atitude 
de V. Ex• contra aos abusos dos fumantes, quero dizer 
que V. Ex• tem o apoio de grande parte da opinião públi
ca brasileira. Acontece que existe, como salientou o Pre
sidente Richard Nixon, uma maioria silenciosa, que não 
gosta, está contra aquilo, mas se acomoda para não ser 
desagradável a quem quer que seja. Assim, acho que nós 
devemos apoiar V. Ex• Acho um desrespeito, Sr. Sena
dor Louríval Baptista, esse abuso dos fumantes contra 
quem está perto dele, e_ essa falta de decoro e de respeito 
para com o vizinho. De modo que eu quero, aproveitan
do esta oportunidade em que V. Ex~ trata deste proble
ma, pedir que me inscreva no seu batalhão, que pode pa~ 
recer a muitos, como eu já disse, meio quixotesco, mas 
tem ~ua razão de ser. E tenho a impressão de que a gran
de maioria da população brasileira estará do nosso lado. 
Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a 
V. Ex•, eminente Senador Hélio gueiros, por este aparte 
que é um verdadeiro depoimento, a respeito do vício de 
fumar. Esse aparte de V. Ex' muito honra este pronun
ciamento e o enriquece bastante. Na verdade, é um des
respeito muito grande. Que o fumante continue a fumar, 
mas que respeite àqueles que não fumam. No avião, 
quando nós viajamos, o não-fumante se contamina mais 
do que o fumante. Então, nós ficamos numa situação 
constrangedora, porque somos obrigados a receber as 
baforadas daqueles que fumam e contaminam o ambien
te. 

Na semana Passada, fui a um almoço aqui em Brasília 
-lugar de grande destaque onde se reuniram pessoas al
tamente qualificadas: o eminente Senador não sabe com 
que tristeza presenciei um fato. Estou sentado e, entre 
um prato e outro, colocam duas carteiras de cigarro ao 
meu lado. Eu me volto, e vi uma moça muito bonita, 
com cerca de 20 a 21 ~os de idade, distribuindo maços 
de cigarros para os co_hvidados. Dellicadamente, peguei 
os dois maços de cigarros e os devolvi, dizendo-lhe: -
Olha aqui, senhorita, eu não fumo e estou devolvendo a 
senhora essas duas carteiras. _E vou lhe dizer uma coisa: 
uma moça bonita como a senhora não deve pegar em 
carteira de cigarro, porque lhe queima as mãos. São epi
sódios que nos deixam estarrecidos. Fumo ou saúde? A 
escolha é sua. "Isso é uma realidade. Então u que nós ve~ 
-mos'! É um víCio que hO}e, se generaliza Cada vez mais 
entre as mulheres. Temos, no Brasil 25 milhões de fu
mantes, dos quais aproximadamente 16 milhões só de 
mulheres, as quais ignoram os males provocados pelos 
cigarros que as atingem, bem como ao marido, aos filhos_ 
e aos amigos. Naturalmente, presumem que fumar pro
porcíona status; elas querem parecer mais elegantes, 
mais formqs~, quando na verdade o fumo lhes tira a be
leza fazendo as rugas aparecerem mais cedo. E é por isso, 
eminente Senador, que hoje estou muito satisfeito com 
esse valiosíssimo. apoio e que, não tenho dúvida, serã um 
companheiro meu e de muitos aqui nesta Casa, porque 
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nós somos a grande maioria.-Nci arlo passado aqui mes-
mo encaminhamos um projeto de resolução com 55 assi
naturas de Senadores, -proibindo fumar no plenário. In
felizmente", esse projeto de resolução foi engaVetado por 
um amigo nosso que protelou o seu parecer e, no final, 
foi arqUivado. 

Mas, este ano conseguimos desarquivá-lo. 
Acredito que os TulTiilriü~s-põcteríain dispor, lã fora, de 

um local adequado, porque não são apenas-os Senadores 
que fumam neste reciittci:- são, também; os- jornalistas e 
visitantes. Então fiCamos todos Contaminados neste am
biente. 

Emine"nte -se-nador, sinto mU.lfa satisfação nesta tarde 
com o seu valioso apoio. Nós vamos continuar na cam
panha contra o fumo. Porque-el!,-a esta altura, não me 
deixaria jamaís seauZír por bonitos maçOS -de _cigarrOs, 
que nos sào entr_egues por bonitas moças - que julgam 
elegante o vício de fumar e são contratadas pafa~-ilessas
oportunidades, fazerem propaganda de marca de cigar~ 
ro. 

Muito obrigado, errilneriteSenador Hélio Gueiros; te
nho certeza de_ que sua contribuição nesta cainPãnha se
rá muito valiosa. -

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

O SR. LOUR!V AL BAPTISTA - Com muito pra
zer, eminente Senador José Lins. 

Os ... José Lins- V. Ex• tem sido o arauto dessa cam
panha contra o fumo no Brasil. E é uma pena, nobre Se
nador, que, na realidade, ainda se gaste muito dinheiro e 
muita saúde com o vício de fumar. Eu, nessa última via
gem que fiz aos Estados Unido_s, estive observando a in~ 
tensa campanha que os americanos vêm fazendo contra 
a cafeína, o açúcar e o sal. É uma campanha intensã. Nos 
rótulos de todas as bebidas, de todos os alimentos, nor
malmente, vem escrito: "Este produto não contêm cafeí~ 
na"; "este alimento não contém sal"; "este alimento não 
contém açúcar". Ora, veja V. Ex• que aqui entre n6s o 
açúcar é tido _como indispensável à nossa alimentação. 
Hoje, nos Estados Unidos, há uma campanha ostensiva 
e intensiva contra o sal, o açúcar e a Cafeína. t extraordi
nário. Então imagine V. Ex• se essa mesma campanha 
fosse feita contra -o fuffio. O fumo deveria sofrer uma 
campanha mu.ito mais segura e completa, exatamente 
como V. Ex• pretende. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA- Grato a~V. Ex•, 
nobre Senador José Lins, mas quero dizer que nóS~- n-o 
Japão aonde recentemente estivemos, tiramos fotogra
fias, _em vários loc3.1s,-Oride estava es_crito que era proibi
do_ fumar, em diversas oportunidades. A mesma coisa 
observei nos Estados Unidos. 

O Sr. José Uns- V. Ex• se lembra que na l'eunião a 
que comparecemos, visitando o Ministro da Saúde do 
Japão, V. Ex• notou que o Ministro puxou do seu cigar
rinho, acendendo-o ao que V. Ex• protestou, na hora, se 
não me engano. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Na verdade, não 
protestei, mas posteriormente indaguei se não havia 
combate contra o fumo e o Ministro deu a palavra à uma 
assessora, que era uma das_ líderes do movimento, que 
nos prestou esclarecimentos__sobre o assun!Q __ ~_nv_iando~ 
me depois subsldios sobre o combate ao tabagismo. Visi
tamos diversos locais no Japão, inclusive aqueles tem
plos nos quais viaili.~se inscrições dizendo No Smoking. 
Fizemos questão de bater fotografias desses ca.rtazes, 
que proibiam furriar. No Japão não se fuma dentro dos 
elevadores, nem nos restaurantes e lojas. 

O Sr.José Lins- Como vê, nobre Senador, a Campa
nha que V. Ex' faz está-surtindo efeito até--nó Japão. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Não, não é bem is
to, Senador. O fato.é que a campãnha hoje, é un-iversaL 
V. Ex' assistiu aqui, no anO passado um aparte do Sena-
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do Paulo Brossard a um pronunciamento, que fiz, dizen
do que, quando uma Delegação de Senadores foi a Israel 
e vis"itou--u:m- Centro de Pesquisas, o assunto primordial 
era o combate ao fumo. t:: uma pena estar ali sentado, na 
Presidência, o Senador Martin_s Filho, que poderia dar o 
seu depoimento por ocasião da viagem que fez à Bul
gária, integrando uma Delegação de Senadores. Aconte
ceu, em determinada ocasião .. que um dos presentes ten~ 
tau fumar um cigarro mas foi advertido para não fazê-lo 
por ser pr9ibido fumar em rec~ntos fechados. 

E é podsso, Senador José Lins, quanto ao açúcar, ao 
sal e à cafeína- produtos mencionados por V. Ex• e que 
são combatido_s, no~ Estados Unidos- ~proveito" o en
sejo para re-afirmar que a minha luta é contra o fumo. 
Acho que o fumante é um suicida. Na verdade, um des
cuidado que menospreza a sua própria saúde, o seu bem
estar e da sua família. Os que teimam em fUmar deve
riam faiê-lo longe do lar, mas nunca dentro de sua pró
Pria casa. E é por isso que V. Ex•. Com a idade que tem, 
s~ não me falha a memória, uns 45 a 48 anos ... 

O Sr. JOsé Lins- Um pouco menos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- ... tem uma fJ.Sio- -
nomia de mais moço, porque não fuma.~ 

O Sr. José Lins- Eu fiz essa citação a respeito do sal, 
da.cafeina e do açúcar, para mostrar a relevância e a ii:n
portâncía da campanha que V. Ex• mantém. Agora, se se 
fa~ campanha contra cafeína, açúcar e sal, quari.to mais 
se deveria fazer e apoiar uma campanha como a de V. 
Ex~ 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eu sou grato a V. 
Ex•, ei:ninente Senador_José Uns, e sei que V. Ex• é um 
dos soldados dessa campanha .. 

O Sr. José Lins - Um soldado de V. Ex• 

O SR.-LOURIVAL BAPTISTA- MJJito obrig<i.do a 
V'. Ex• 

E, aqui neste plenário, colegas nossos têm ido a oftal
mologistas, queixando-se dos olhos ardendo à tarde, e os 
médicos afírmaram que essa irritação decorre do excesso 
de fumaça; neste plenário. Isto é um fato. -

Sou muito grato aos apartes que recebi na tarde de ho
je, desses_ dois eminentes s-enadores que são, atualmente, 
legionários da campanha antitabágica no Brasil. 

Por isso mesmo, solicito a incorporação da valiosa e 
sucinta crônica do Jornalista Alexandre Garcia ao texto 
destas rápidas considerações, felicitando-o sua tenacida
de no sentido de contribuir para a campanha que visa er
radicar em defil_!itivo, o víciO de fumar. Ao mesmo tem
po, parece-me oportuno anexar à sua oportuna crónica o 
Sucfnto n_oi.icÍário dos jornalistas que divulgaram o de
sastre daquele DC-9 da Air Canada, como mais uma 
séria advertência às nossas autoridades a respeito de um 
assunto de vital importâriCia para a tranqililidade, a saú
de-, a seguranç~ e o bem-estar-de todos nós, principal
mente daqueles que viajam, com freqiiência, a bordo dos 
nossos aviÇes. (Muito be-m! Palmas.) -

DOCUMENTO A QUE SE REFERÉ O SR. 
LOUR/VAL BAPTISTA: 

"Na semana passada, 23 pessoas morreram queima
das _de_ntro de um moderno avião DC-9, noS ~s_tados U
nidos. 18 pessoas saíram com queimaduras de primeiro, 
segundo e terceiro grau. Cinco saíram ilesas, mas iritoxi
cadas. As pessoas que se salvaram devem a vida ao co
mandante, que conseguiu pousar o avião, que trazia 41 
pessoas _de Daltas para Toronto, 13 minutos depois de o 
fogo ·ter começado. Ele poujou õ ayi_ão com- 0: fogo quei
mando suas roupas. Nã.o houve pânico, embora a fu
maça tornasse impossível enxergar além de um metro. O 
avião ficou totalmente perdido. 

Se os que sobreviveram devem suas vidas à coragem 
do piloto, os que morre-ram deve sua morte- e·os:que 
safram queimados devem suas cicatrizes- ao irrespon-
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sável fumante que provocou o incêndio no banheiro do 
avião. 

Foi também um irresponsável fumante que provocou 
o incêndio que derrubou o Boeing 707 brasileiro que Caiu 
perto de Paris, em 1971, quando morreram, entre outros, 
AgOstinho dos Santos e Felinto MUller. Não contentes 
em se matarem lentamente, enquanto vão perdendo oS 
sentidos do olfato, da visão, do sexo, do gosto, da au
dição, da fala e os próprios pulmões e aparelho digesti
vo, os fumantes, volta e meia, matam diretamente. Ou-

--tras v_ezesLdjvidem o sc;-u venenocom os outros, fuman
do_ em recintos fechados, ou ajudando a jogar mais fu
maça na natureza. 

Li um relat61-io de uma companhia aérea brasileira 
sobre a limpeza dos aviões. Gostaria de mostrar para os 
fumantes a quantidade de pasta negra que sai dos filtros 
de exaustão dos aviões. E imaginem o perigo a que ele 
expõe os demais, enquanto acende o cigarro ou enquan~ 
to_ _fuma:, considerando-se que a temperatura da brasa 
ch_ega_ a 800 gr_aus. 

-No Congr~SO Nacional há, teoricamente, rePresen~ 
tanks do poVO. No entanto, poucos Se preocupam com a 
§_aúde do povó. Talvez por falta de conhecimento, talvez 
por medo de entrar nesse campo, são Pouqufssimos oS 
que mostram a nocividade do cigarro. Entre esses pau~ 
cos, mas muito bom, está o Senador Lourival Baptísta-. 
Se não me engano ele, mais de uma vez, falou sobre a 
possibilidade de se proibir de fumar em recintos fecha
dos. -PrOibir de fumar dentro de um avião ou de qualquer 
outro meio de transpotte coletivo é tão premente quanto 
a proibição de fumar dentro de um elevador. Este é o ú
nico meio de defesa de que dispõem os inocentes prejudi
cados, obrigados a respirar uma atmosfera delíberada
mente poluída. Bom dia. 

!NCENDIO MATA 23 A BORDO DE UM DC-9 

_ Nova Iorque- Vinte e três pessoas morreram e 18 fi
caram feridas_ num acidente aéreo ocorrido quinta-feira à 
noite, Cruarldo um DC~9 da A ir Canãdá si:: lricendiou_ ilo 
ar, obrigando O piloto a realizar uma aterrisagem de e
mergência numa pista do Aeroporto de Ciiicinnat
(ü_hio). CinCo pes-soas sãíram ilesas do acidente. 

O aviãÕ e51.ava eiif"pleno vôo- saira de Dallas, Texas, 
com destino a Toronto, Canadá - com 46 pessoas a 
bordo, quando depois das 19 horas locais, surgiu um in
cêndio. 

O aviãõ-_a.terrisou no aeroporto de Grande Cincinriai, 
13 rriinufos depois que o fogo começou, As equipes de 
resgate trabalh"ãram freneticamente para salvar os 41 
passageiros do avião e seus cinco tripulantes, enquanto o 
jato de l 00 lugares ardia em chamas. Pelo menos 19 pes
soas ficaram feridas, entre as quais um, dos bombeiros. 

"Os moàos estavam- espalhados dentro do avião", dis
se Jack Barry, diretor-assistente de operações do aero~ 
portO. "Alguns (corpos) ainda estavam em suas cadeiras, 
olifros nos corredores. Aparentemente alguns morreram 
sufocados pela fumaça e outros pelo fogo. Algumas (das 
vítimas) estavam tão queimadas que sua identificação 
tornou-se impossível". 

O fogo foi muito forte. Parte da carcaça do aparelho 
foi reduzido a ferragens retorcidas. 

O aVião ia de Fort-Wortn, Dallas, a Toronto, no Ca
nadá. 

Embor"a nãO feil.ha sido confirmado oficialmente pelo 
pQrta-voz da Air Canadã, John Wardall, parece que o 
fogo realmente começou num dos banheiros e a tripu~ 
lação não conseguiu apagá-lo. Os mortos estão sendo 
mantidos em _s_e_gredo até que todas as famílias sejam 
contatadas. 

Os corpos das vítimas permanecem nas dependências 
do aeroporto, transformado provisoriamente em necro
téreo. Alguns dos sobreviventes estão sendo tratados nos 
hospitais locais. 

Às 19:06 horas local (21:06 horas de ontem, em 
Brasília), o piloto do avião sinistrado da Air Canadá 
contatou a torre de controle de Indianâpolis, dizendo 
que o aparelho estava em chamas, Os funcionários da 
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torre avisaram~lhe para fazer uma aterrisagem de _emer
gência em Cincinnati. Às f9: 19 hOras local, Õ. avião pou
sava em Cincinnati. 

"Quando o avião aterrisou a fumaça estava tão espes· 
saque mal conseguíamos respirar e não podíamos enxer
gar nada", disse Randy Morris, ~m passageiro de Den-__ 
ton, no Texas. "O piloto do avião passou um mau pe
daço tentando aterrisar'', disse Jerry Stricker, um dos di-~ 
retores do aeroporto. 

Quando as saídas de emergência do aparelho foram a
bertas, depois da aterrisagem, 18 passageiros e todos os 
cinco membros da tripulaçà_o _escaparam das chamas, 
disseram funcionãrios da Air Canadá'"Mas 23 não- Carl
seguiram. 

O fogo foi extinto 45 minutos depois da aterrisagem. 
As chamas haviam feito um buraco de mais de três me
tros de largura em cima do avião, a 12 metros da cauda 
do aparelho. 

Membros da Junta Nacional de Segurança dos Trans
portes, da Administração FederaÇão- de AViação e -d.a- Ãir 
Canadá passaram- a inspecionar o aparelho para deter
minar a causa do fogo. Membros do FBI juntaram-se à 
investigação, como ato de rotina em tais casos. __ 

Entre os mortos do __ acidente está George Curtis 
Mathes Jr., um magnata da televisão norte-americana, 
informou o "Dallas Times Herald", baseado em Irving, 
Texas, e morava em Toronto, no Canadá, desde 1980. 

Uma das testemunhas do acidente foi Sãm ·pavone, 
que também esteve presente na queda do vôo 191 da A
merican Airlines em Chicago, em -1979, o p-ior desastre 
da história da aviação norte-americana, quando morre
ram 272 pessoas a bordo_do avíão e outras três no ímj)"ãc
to da queda. 

PILOTO SALVA AVIÃO EM CHAMAS 
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coberta Pela fu~aça;', contou-Mayne. "No m9mento em 
que o avião pousou, não se enxergava mais a poltrona da 
frente. Não houve pânico a bordo. Ninguém chorou. 
Ninguém gritou. Ninguém deu be~ros" .. " 

De qualquer man_eira, 23 pessOas não conseguiram 
usar as _saídas de emergência, apesar dos esforços dos tri
pulantes e das equipes de_socorro do aeroporto de Cicin
natL Cameron, que tinha pedido socorro à torre de con
trole de Indianápolis quando o incêndio irrompeu, foi 
eitcaminhado a -Cincin-nati, o- B.efoporto mais bem equi
padÕ prÓximo- ao local em que se encontravam, chegou a 
ficar com a roupa em chamas enquanto o avião tocava o 
solo. Os bombeiros o envolveram numa camada de espu
ma: quanao ele saltou da cabine_ de comando. 

O SR. PRESJD~NTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senasdor Gastão MüHer. 

O SR. GASTÃO MULLER (PÍ>IDB- MT. Pronucia 
o -seguite discurso.) ..,.... Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos dias, visitei wna dezena de Municlpios de 
Mato Grosso. Tive cantata com pessoas de todas as elas~ 
ses sociais e especialmente das lideranças p_olítico
administratiYas daquelas prósperas Comunas Mato
Grossensesr 

Em duas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontrei um 
mesmo apelo, coma o principal destaque das reivindi
cações dos Srs. Prefeitos e Vereadores, elementos que, 
naturalmente1 expressam a vontade do povo daquelas ci
dades. Ou seja: 

Sr. Presiedente, Srs. Senadores, as pessoas citadas de 
Paranatinga e Itiquira aspiram a ter, o mais brev:e possf
vel, uma Agência do Bancq do Brasil, pois, a,s duas co
munidades são agrícolas de forma especial e precisam de 
apOio do Banco do Brasil, para os fins que são patentes e 
não vou os enumerar. 

Cincinnaii. Ohio _ 0 COmandante de um birreator O Sr. Prefeito de Paranatinga informou-me que a A-
gência daquela cidade jâ está criada, bastando ser insta-

DC-9 da empresa Air Canadá conseguiu pousar seu a- Jada. A situação dos agricultores de Paranatinga é dra-
vião no aeroporto de Cíncínnati, quinta-feira à tloíte, a- mática, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pois, a Agência 
pesar de estar com um incêndio tão forte a bordo que a do Banco do Brasil mais próxima é a de RondonópoHs, 
fumaça não permitia que os passageiros enxergassem o há mais ou menos 400 quilómetros de distãcia. Sem es-
encosto da poltrona da frente. _O acidente, que Ieinbra trada asfalfada, com dificuldade de t.ransportres, os pro-
em muito o ocorrido com um Boeing 707 da Varig há ai- dutores agro pecuárias de Paranatinga vivem permanen-
guns anos em Paris, e que causou a morte de dezenas de temente, um problema sério, quando não havendo outro 
passageiros, matou 23 das 46 pessoas que estavam a bar- remédio, preciSam recorrer ao Banco do Brasil. O apelo, 
do e enviou mais 19 para o hospital, incluindo um bom- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, é de que 0 Sr. Presidente 
beiro que se intoxicou com a fumaça enquanto combatia do Banco do Brasil ande ligeiro na ação de implant3:r a 
as chamas. -----Agência do Banco do Brasil, em Paranatinga, em Mato 

Os sobreviventes foram unân-imes em e!Ogiiú O cOman--- Grasso. 

dante do avião, Donald Cameron, que_estava com o uni- _ 0 mesmo fato acontece em Itiquira, cidade hoje, ti pi~ 
forme em chamas ao escapar dos restos do aparelho, e -~ camente agrícola e que não possui :Agência Cio Bã"nCõ do 
uma comissária de bordo não identificada, que ficOu Bra~il e aspira a tê-la, pois, os usuârios do Banco têm 
transmitindo as instruções para a safda dos passageiros-, que s_e deslocar para Rondonópolis, há mais de cem qui-
pelo sistema de som de bordo, apesar da ameaça do fogo lômetros, a fim conseguir os financiamentos. Itiquira, Sr. 
e da fumaça. Ao sair de Dallas, com destino a Toronto, o Presidente, Srs. Senadores, também merece uma Agência 
aviãO levava 4-1 passageirOS e cinco triPUlantes, Os sobre~ do -Banco do -Brasil. - -
viventes são 18 passageiros e todos os cinco tripulantes. Façó,-Sr. Presidente, Srs. Senadores, um pedido todo 

Falando ontem aos jornalistas, Donald Engen, da especial ao Sr. Presidente do Banco do Brasilo que deter-
Junta Nacional de Segurança dos Transportes dos Esta- mine.-o mais breve possível, a implantação das Agências 
dos Unidos, informou que o exame preliminar da car- do Binco do Brasil, nessas duas cidades de Mato Grosso 
caça do aparelho indica que o incêndio foi causado por _ Paranatinga e Itiquira, para 0 bem daquelas que cola-
um acidente, prova~elmente um curto-circuito ou um ci- boram eficientemente para 0 progresso do Brasil, os A-
garro aceso. O laudo final dos especialistas porém, só se- gricultores e Pecuaristas, além -de outros. 
râ da~o dentro de quatro e seis meses, quando terminar Era 0 que tinha a dizer, -sr. Presidente. (Muito bem!) 
o exame dos gravadores de bordo, a ser realizado em 
Washington. 

Brenda Mayne, residente perto de Toronto, uma das 
passageiras do aparelho, informou que o incêndio surgiu 
quando tinham acabado de jantar e estavam tomando -
cafê. Uma passageira viu fumaça saindo de um dos ba
nheiros nos fundos do aparelho e chamou um comis
sãrio. Ele tentou apagar o incêndio com um extintor, 
mas não conseguiu e uma comissária pediu que os passa
geiros se postassem nas poltronas próx-imas às- sa(das de 
emergência. 

Quando ela terminou de dar as instruções sobre como 
proceder depois que o avião pousasse, ninguém conse
guia mais ver a comissária. "Ela estava completamente 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro
nuncia o seguinte_ discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O projeto de le_i do Executivo recenterriente enyi_ado à 
consideração do C'oil.gresso Nacionill e qllC disPOe-sobre 
os objetivos _e a promoção do desenvolvimento urbano, 
está se~do alvo de inúmeras_c_rí~icas pelas atitudes osten
sivas que tomou, no seJ1tid.o, não só de dar_ à_ l,Jp_iãg·o_.re-_-=
levo; que lhe compete nesta matéria, como também pelas 
restrições que traz ao direito de construir. 
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_Por estas razões, alega-se sempre a inconstitucionali
dade do _referido projeto e a questão vem sendo estudada 
por jurista_s _e parlamentares. 

Dada_ a i{llportância da questão, que deve ser tratada 
prcviameÍlte a qualquÚ crítiCa ou cOmentário sobre as 
normas substanciais do projeto, pensamos que seria jus

- tifidvel chamar a atenção dos nobres Senad-Ores Sobre o 
pormenor que é, aliás, altamente relevante. 

As discussões sobre a eventual inconstitucionalidade 
de algumas 4as _ inovaçõe_s e medidas propostas pelo 
CNDU já haviam surgido entre os membros da própria 
com_issão elaboradora do texto, o que determinou a con
sulta do órgão a dois juristas brasileiros de renome, asa
ber, os Professores: Miguel Reale e Hely Lopes Mei-
relles. -

Ambos os mestres tiveram de opinar sobre os seguin
tes quesitos, a- eles propostos pelo SecretáriO Executivo 
do CNDU: . 

I"') Possui a União compet~ncia par_a legislar sobre 
normas gerais de desenvolvimento urbano? 

2s>) Há, no anteprojeto, algum dispositivo que ofen
da o díreito de propriedade, garantido no art. 153, § 22, 
da ConstituiÇão-Federal? 

3Q) A inserção, no anteprojeto, de dispositivos refe
rentes a objetivos e diretrizes do desenvolvimento urba
no é admissível do ponto de vista jurídico? 

4~>) A composição do Sistema Nacional de Desenvol
vimento Urbano, com órgãos estaduais e municipais, 
constitui ofenSa à autonomia dos Estados e Municípios? 

Fazendo preceder suas respostas de fartas conside~ 
rações sobre a competência estatal em matéria de urba
nismo, sobre a função social da propriedade e sobre a e
ficácia das normas programáticas, o Professor Hely Lo
pes Meirelles respondeu taxativamente a cada uma das 
questões. 

Ao primeiro quesito, disse ''sim" por entendCr que a 
União tem competência implícita para editar normas ge
rais de desenvolvimento urbano, competência essa de
corrente de vários dipositivos constitucionais e dos 
principias básicos do federalismo, que adotamos. 

Disse o ilustre jurista "não" ao segundo quesito. Se
gundo ele, o§ 22, do artígo !53 da ConstituiÇão Federal 
garante o direito de propriedade em abstrato, mas o seu 
conteúdo concreto é dado pela legislação federal ordi
nária. Assim, nada impede que o anteprojeto estabeleça 
novas figuras jurídicas que condicionem o direito de pro
priedade à sua função social, tendo em vista especifica
mente a ordenação do desenvolvimento urbano. 

O terceiro quesito recebeu uma resposta positiva·. Para 
Hely Lopes Meirelles a in.serção de dispositivos progra
máticos, em texto de lei, não é injurídica, principalmente 
quando se trata de uma disciplina nova e de norma geral, 
_cujo objetívo é precisamente traçar diretrizes de açào 
para as encidades estatais responsáveis pelo desenvolvi
mento urbano. 

Finalmente, foi dito "não" ao quarto e último quesito 
pelo conhecido especialista em Direito Administrativo. 
Considerou o mestre que o Sistema Nacional de Desen
volvimento Urbano, na forma proposta pelo anteproje
to, não constitui ofensa à autonomia dos Estãdos
membros e municípiõs, porque não outorga nenhuma 
função ou encargo novo: apenas procura estabelecer 
uma coordenação entre eles, na promoção do desenvol
vimento urbano. 

Na mesma linha do parecer anterior, isto é, no sentído_ 
da constitucionalidade do, então, anteprojeto, opinou o 
Professor Miguel Reale, que também fundamentou em 
ampla documentação jurídica o seu ponto de vista. 

Desejaríamos· trazer ao conhecimento do Plenário al
gumas das razões, que motivaram o seu parecer. 

QUanto ao problema da competência ou não da União 
para legislar sobre díieito urbanístico, ele explica que, no 
regime federalista, existem cinco esferas diferentes de po
der, a saber: 

1) poder_es da competência exclusiva da Uníão; 
2) poderes da competência exclusiva dos Esta

dos; 
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3) poderes da competência exclusiva dos Mu
nicípios; 

4) poderes concorrentes ou suplementares, sus
cetíveis de serem exercidos pelas três unídades ou só 
por duas delas; 

5) poderes residuais que cabem, de maneira eX
clusiva, aos Estados da Federação. 

Contudo, argumenta o Professor Reale_que, no tocan
te ao terceiro grupo de poderes, hã que se ressaltar o fato 
de que, às vezes, o poder da unidade federativa ínferior é 
meramente subsidiário ou suplementar, subsistindo até e 
enquanto não for o aSSunto disciplinado pela- unidade 
superior, exercendo-se, por aSsíffi- dizer, nos claros nor
mativos deixados por esta; ou então, conserva seu cad
ter complementar, desde que as regras emanadas não 
conflitem com as do órgão emitente. 

Além disso, relembra o jurisfilósofo que a União tem
também poderes implícitos, vez que, quando a norma 
constitucional confere determinado poder, implícita-·-·
mente outorga o emprego de todos os meios adequados 
necessários à conse<:ussão dos fins visados, desde que 
não conflitem com outras regrãs constituCi6na"is. -

Conseqüentemente, enumerã- ele os artfgos de noSsa 
Carta Magna, que, explícita ou im.plicitamenie, otiiO"r~ 
gam competência à União em matéria de desenvolvimen
to urbano e que são os artigos: 8~", 160,-164 e 180. 

O artigo 8~", em seus inCisos V, XI, XIII, XIV e XVII 
(letras b, c, r, i, n), determina: 

Compete à União: (art. _8_9) 

V- planejar e promover o d"esenvolvimento e a 
segurança nacionais; 

XI -estabelecer o plano nacional de viação; 
XIII- organizar a defesa permanente contra as 

calamidades públicas, especfalmente a seca e as i
nundações; 

XIV- estabelecer e executar planos nacionaiS 
de educação e saúde, bem como planos regionais de 
desenvolvimento; 

XVII --legislar sobre: 
b) direito civil e direito pi:nal; 
c) normas gerais de proteção ã saúde; 
f) desapropriaÇão; 
i) águas e energia; 
n) tráfego e trânsito nas vias terrestres. 
Art. 160. A ordem econômica e social tem por 

fim realizar o desenvolvimento nacioi1al e a justiça 
so_cial, com base nos seguintes princípios: 
---nr..::..:. "flú1Çii0 social da propriedade. 

rem comuns a toda a colctividade nacional, não são dei
x1idaS à -com:pet~n-da- das autoridadeS-1ocais. 

Quanto ao problema de impi-opriedade da existência, 
em texto legal, de definições e de normas de carãter pro
gramático, bem como quanto à inadimissibilidade de fi
xaÇão de critérios, em-lei federal, sobre o que se-deva en
tender por área ürbana e suas discriminações, são úteis 
as explicações do jurista. 

Mostra ele que o problema das definições em texto de 
lei é algo superado, pois uma das características da legis~ 
lação _do moderno Estado intervencionista consite exata
mente em se c:ontrabalançar est~ poder de interferência 
com a precisa determinação conceituai dos termos em
pregados pelo legislador. 

Pensa ser dç uma inconsistência alarmante a asserção 
segundo qual as normas programáticas não compõem 
propriamente o corpo de leis e assevera que isso corres
ponde a uma fase de Supúado positivismo jurídico, reu
nido a um falso conceito de vigência e de eficácia do di-
reito. 

E mostra que, por suas próprias características e fills, 
as notnras federais nacionais, pertinentes ao Direito Ur
bano ou, mais genericamente, 3.o Direito Urbanístico, 
são predominantemente programáticaS, muito embora~ 
em termos de executoriedade possam também ser previs
tas regras excepcionais de fins precisos e imediatos. 

No tocante aos limites do projetado Sistema Nacional 
de Desenvolvimento Urbano, tendo em vista que, neste 
pormenor, a diretriz do Ministério do Interior foi a utili
zação das entidades existentes, em qu-alquer nível d-a ad
ministração pública e não a criação de novos organis
mO$., _também é clara _a posição do eminente juriSta. 

Explica que é _competência da União, no caso: 

a) editar normas gerais, visando aos fins relacio
nadus_aos poderes explícitos e implícitos da União 

-- em matéria de Direito Urbanístico; 
b) cooperar com os órg~os estaduais e; munici

pais para que as diretrizes nacionais se concretizem, 
individualizando-se s_egundo as _linhas de peculiar 
inre-resse de cada Estado ou Município; 

c) _fiscalizar a aplicação das normas gerais esta
belecidas; 

d) aplicar sanções, toda vez que suas direti"ízeS 
forem transgredidas. 

Desse modo, no projetado Capítulo V do texto do 
CNJ;?U, sobre_ a política nacional de desenvolvimento 
Urban"o, nada há de exorbitante oü excessiva.ütmte cen~ 
tralizador. Art. 164. Previsão de regiões metropolitanas: 

_ A União, mediante lei complementar, poderá, Finalmente, no que concerne os limites ímpostos ao 
para a realização de serviços comuns, estabelecei re:· --- direito de propriedade pelas novas regras de Direito Ur-
giõeS metropOUtanas, constituídas por Municípios banfstico, Reale entende como pacífico, tanto na doutri-
que, independentemente de sua vinculação adminis- na, quanto na jurisprudência, que, além das limitações 
trativa, façam parte da mesma comunidade sócio- do direito de construir, existentes no Código Civil por 
econômica. motivos de segurança ou em razão de interesse e direitos 

Art. ISO. § úriico: de vizinhança,_outras possam advir por exígências impe-
Ficam sob a proteção especial do Poder Público riosas- do Direito UrbaníStico também. ----

os documentos, as obras e os locais de valor históri- No seu entender, a idéia da cidade como um "bem cul-
co ou artístico, os monumentos e as paisagens na tU- tural'' e não apenas cOmo informe aglomerado de pes-
rais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. soas, em consonância com o princíp"io constitucional de 

Depois desta enumeração, afirm-a Miguel Reale que, 
dessas normas em seu conjunto, resulta uma série de nor
mas suscetível de ser entendida como sendo de compe
tência exclus"iva da União, não obstante a falta de texto 
constitucional que lhe confira expressamente, poder para 
legislar sobre Direito Urbanístico e, mais específicamen
te, sobre _diretrizes- gerais de desenvolvimento urbano. 

Assim sendo, segundo o parecerista, não hã dúvida 
quanto à c_ompetência da União, na matéria. 

~evidente que quem pode legislar sobre o direito civil, 
pode também fazê-lo em matéria urbanística. No direito 
civil, atravéS do direito de construir, está o cerne do de
senvolvimento urbano e o próprio Código Civil Brasilei
ro, em razão da propriedade individual e das relações de 
vizinhança, já contém um núcleo de regri{s que, por se-

"função social da propriedade",_teve como conseqüência 
a elaboração de institutos_ e figuras jurídicas, cuja finali
dade_é adequar a propriedade individUal à nova imagem 
da realidade urbana o que, naturalmente, não pode dei
xar de suscitar reações por parte dos que se apegam a su
peradas prerrogativas individualistas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
t.evidente qtie a pecha de inconstitucionalidade alega

dil,repetidarriente, contra o projeto do CNDU, nada 
mais é que a costumeira atitude de individualismo exa- _ 
cerbado_, patente em certas camadas da _opinião pública. 

Nunca nos mantivemos nesta posição imobilista e 
sempre reivindicamos a mudança de nossa ordemjurfdi
ca para que aceito fosse, plenamente, o princípio consti
tudona1 da fi.Ulção social da propriedade. 

Quando o anteprofeto do CNDU ainda estava fora de 
nosso conhecimento, quando dele tínhamos notícia ape-
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nas pelas páginas dos jornais, déramos nossa adesão a 
muito::; dos institutos, objeto de controvt.rsia, que ele visa 
a introduzir. 

Que nos seja permitido finalizar este pronunciamento 
evocando algumas tomadas de posição nossas, em anos 
anteriores, mas a respeito dos mesmos e polêmicos as~ 
suntos, a saber: a desvinculação do direito de proprieda
de do direito de construir; o direito de superfície; o direi
to de preempção e a edificação compulsória. 

Sempre houve, e sempre haverá, pensamos nós, des
vinculação entre o soberano direito de propriedade do 
solo e o direito de construir. 

Todos sabemos que licenças ou interdições de contruir 
sempre foram do domínio das municipalidades, através 
de posturas e determinações, variáveis ao sabor de suas 
intenções urbanísticas. 

Mesmo Roma, tão acusada como construtora da 
noção de propriedade privada, c-om caráter absolutista, 
conhecia estas limitações para o proprietário. 

E, se a princípio, razões de ordem religiosa imPUnham 
restrições à liberdade de construir do propríetário, impe
radores como Augusto, Zenão e Justiniano decretaram 
medidas de política urbana não só para respeitar direitos 
de viziilhança, mas também, e surpreendentemente, para 
preservar belezas naturais e artisticas da paisagem das ci
dades. 

Que se cobrem taxaS e contribuições de melhoria, em 
razão da mais valia do terreno, obtida através de obras 
públicas municipais, é fato também conhecido e total
mente aceitável. 

O que dizer do direito de superficie'? 
Seria ele uma inovação, que nos tivesse sido sempre 

desconhecida? 
Ê evidente que não! 
Sem dúvida, o Código Civil Brasileiro ao fazer no seu 

artigo 674 a enumeração dos direitos reais por ele acolhi
dos, à superficie não fez alusão. 

E, como a doutrina sempre entendeu que, dada a dis
ponibilidade_ absoluta, relativa a todos, dos direitos 
reais, esta enumeração legislativa teria de ser taxativa e 
excludente de qualquer outro direito sobre as coisas, que 
ali não tivesse sido mencionado. 

Desde 1916 até os nossos dias, o direito real de superff
cie fez falta no nosso ordenamento jurídico. 

Nenhuma lei especial veio reintroduzir entre nós, a
quilo que, no Brasil, existira antes, através do direito lu~ 
sitano. 

Mas, o anteprojeto de Códgio Civil preparado por 
uma comissão dçjuristas brasileiros e-ap-resentado ao E-
xecutivo, em 1973, dá um lugar destacado ao velho insti
tuto, em seus artígos 1.543 a 1.550. 

Entre outros princfpios, destacam-se estes: 

"O proprietário pode conceder a outrem o direi
to de construir ou de plantar em seu terreno, por 
tempo determinado, mediante escritUra pública de
vidamente inscrita no Registro de Imóveis. 

A concessão da superfície serâ gratuita ou onero
sa; se onerosa estipularão as partes se o pagamento 
será feito de uma só vez, ou parceladamente.'~ 

Quanto ao direito -de preempção da parte do poder 
público também é justificável. 

Existe no Brasil, em favor de particulares (na enfiteu
se), ou benefiCiaiido instituições públicas. É o caso relati
vo ao Património Histórico e ArtíStico Nacional que tem 
o direito preferencial de adquirir para a entidade públi
ca, qualquer Coisa tombada, em razão de interesse his
tórico õU;-ãl"líst}Cõ, que esteja em proCesso de ãlienação a 
outrem por seu proprietário. 

Seria uma demasia conceder o dire"ito de preempção 
ao Estado, dando-lhe assim preferência na com-pra de i
rrióveis, em áreas determinadas, quando seus proprie
tários as queiram alienar a terceiros? 

Ainda uma vez, nossa opinião é negativa. Não se pode 
esquecer o fato evidente de que todo o bem imóvel, mes
mo que propriedade privada de alguém, é parte de um 
território, e, portanto, é um dos três elementos que com
Põem a própria noçã-o de Estado. 
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Cabe ao Poder PúblíCo gerir e administrar o seu terri
tório, protegê-lo soberanamente de agressões exteriores e 
fazer nele reinar uma maior justiça social.: 

Se o Estado pretende executar planos e ações neste 
sentido, nada mais natural que ter o direito de preferên
cia nas vendas de imóveis realizadas pelos particulares 
interessados. 

Dar ao Estado uma espécie di dOinínio eminente 
sobre parcelas de bens imóveis que compõem o seu ter_ri
tório não é atitude sUrgfda coffi a Revolução russa de 
1917, que estatizou ou nacionalizou também aproprie
dade do solo. 
~ pouco divulgado, por exemplo, que, na Inglaterra, 

ningUém pode ser tido "realmente" como proprietário 
do solo, uma vez que só a propriedade das coisas móveis 
é naquele pais privada e absoluta. 

Somente à Coroa pertence em propriedade o solo. E. 
esta, sem dúvida, uma concepção que sabe ao feudalis
mo, mas os ingleses a herdaram exatamente da con
cepção germânica de propriedade, que existiu na Europa 
Ocidental, a partir da queda do Império Romano, no 49 
século de nossa era. 

As hordas que invadiram as províncias de Roma e que 
a História apelidou de "povos bárbaros" tiveram da pro
priedade uma noção muito mais sutil e socializada. En
tendiam que não se poderia dar o mesmo tratamento 
jurídico aos bens móveis e aos ;móvCiS, comO fOi carac
terística do Direito Romano. 

Para os povos de origem germânica só os-bens móveis 
eram suscetíveís de propriedade privada, sendo que os 
bens imóveis ou eram objeto de propriedade familiar (a 
casa, suas adjacências e as ierras cultiváveis), ou de pro-
priedade coletlva, de todos os membros da sociedade (as 
terras não cu1tivâveis, as florestas e as pastagens). 

De uma cOncepção como esta não seria dificil evoluir 
no sentido de dar ao poder público uma situação privile
giada quanto aos bens imóveis, partes de seu território, 
dando ao particular sobre eles mais um dir~ito de usufrlJ
to, isto ê, de utilização e fruição, do que propriattiente 
um dominio ou direito de propriedade inviolável. 

Não seiia, pois, nem ~grande novidãde, neiti coisa in
justificável, delltro da linha de evolução jurídica, conce
der ao poder público, em certas transaçôes entre particu
lares, um direito de preempção dos imóveis suscetíveis de
alienação. 

O que dizer, no tocante à edificação compulsória? 
Através dela, pretende o anteprojeto do CNDU lutar 

contra a especulação daqueles que possuem, por longos 
anos, terrenos inedificados, à espera de revenda por 
preços mais altos, depois de sua valorização certa. 

A inovação foi denominada por alguns como medida 
.. indecente para usurpação da propriedade" e, na verda
de, podem ser imaginadas as dificuldades que a novidade 
enfrentaria. 

Como mencionainos allteríormente, o Poder Público 
daria um prazo ao particular e, dentro deste limite tem
poral, normalmente de um ano, ele teria de edificar no 
terreno. Caso contrário, haveria desapropriação. 

t evidente que, como demonstra um documento da 
CNBB, muitas vezes mencionado neste pronunciamento, 
no Brasil, existem dois tipos de solo: os· solos de habi
tação e os solos de especulação, isto é, hâ indivíduos que 
compram terreno para edifiCai e outros que o fazem só 
para especular e realizar melhores negócios no futuro. 

Mas, como distinguir claramente uma coisa da outra? 
Qualquer pessoa de bom senSo pOde imaginar os peri

gos de injustiça que uma disposição como a pretendida 
poderia ter na prática das transações: 

Caberia sim ao idealiz<ldor da medida tomar todas as 
precauções necessârias para impedi-los, mas aqui quere
mos afirmar que não nos choca, de modo algum, que o 
proprietário de imóveis, a-o mesmo tenlpo que tenha seus 
direitos garantidos tenha deveres ou .. obrigações" a 
cumprir, exatamente pelo fato de ter o domínio jurídico 
de certas coisas. 

É precisamente o fato de im"põr deveres e obriiãÇôeS~ 
positivas e negativas, ao proprietário, que caracterí.Za a i
déia de função social da propriedade~ 
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É conhecidá -a disposiçãO da Coi:tstituiÇão de Wiimar, 
repetida no artigo 14 da Lei Fundamental de.Bonn: 

''A propriedade obriga. O seu uso deve, ao mes
mo tempo, servir ao bem-estar geral." 

Depois do texto de Weimar, isto é, após 1919, o dis
curso legislativo sobre a propriedade mudou, em quase 
todos os-países. Não se atém mais aos poderes ou aos di~ 
reitos do proprietário que pode usar, gozar e dispor de 
seus bens, na linha dos jurisconsultos romanos, mas se 
faz expressa e cJara referência às obrigações, que nos sur~ 
gern por causa das coisas, que possuímos. 

Esta é, pensamos, a atitude mais correta do Congresso 
Nacional para apreciar e aperfeiçoar o texto, que nos se~ 
rá submetido. 

Não poderia ser outro o comportamento dos parla
mentares do PDS, que sabem estar inscrito no programa 
de seu partido a afirmativa de João Paulo II no sentido 
de que "sobre todã a propriedade privada pesa uma hi~ 
poteca social". 

Era o que tjnha a dizer, Sr. Pres_idente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de ·amanliã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n.,. 29, de 1981 (n~" 960/79, na Casa de origem), que 
dispõe sobre os requisitos para a venda de espingarda de 
ar comprimido, tendo 

PARECERES, sob n~s. 152 e 153, de 1983, das Comis
sões: 

=-de Constituiçio e Justiça, favorável, com emenda 
que apresenta de n.,. 1-CCJ; e 
-_d~ Economia, contrário. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 56, de 1981 (n~' 4.524/77, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a gratuidade na expedição de documen
tos pelas repartições públicas, nos casos e condições que 
especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. 102 e 103, de 
1982, das Comissões: 

- de Consütuiçilo e Justiça; e 
- de Finanças. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~> 66, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 529, de 1983), que au
toríza a Prefeitura Municipal de Pirapora (MG) a elevar, 

Grupo Categoria Funcional 

Atividade de Apoio Legislativo Adjunto Legislativo 

Leia-se: 
ANEXO - (art. .2') 

_Grupo Categoria funcional 

A.tividade de Apoio Legislativo Adjunto Legislativo 

Terça-feira 14 2395 

em Cr$ 21-8.094.ÓOÓ,OO (duzentos e dezoito milhões, no
venta e quatro mil cruzeiros) o montante de_sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s. 530 e 53 I, de 1983, das Comis
sões-----

_.:. ;C~nstitulçào e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

..... de Municípios, favorável. 
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J?i&cu.ssão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~" 67, de 1983 (apresentado pela Cotnfssão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 532, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Ataléia (MG) a elevar, 
em Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seiscentos e no
venta e Um mil; oitocentos e oHCnta cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~"s. 533 e534, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição_ e Justiç_a~ pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 
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Disr.:ussão, em turno único, do ProjCto de Resolução 
n~" 68, de !983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como .conclusão de seu Parecer n.,. 535, de I9_S3), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha (BA), a 
çlevar, em Cr$ 36.406.475,24 (trinta e seis milhões, qua
trocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco cru
zeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~>s. 516 e 537, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /7 horas e 55 minutos.) 

ATA DA 83• SESSÃO, 
REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 1983 

(Publicada no DCN-Seção II, de 4-6-83) 

RETIF!CAÇÃO 

No Pro]eto de..R.esôlução ~~> 63, dê 1983, da Comissão 
Diretora, que;,.''cria a Categoria FunCional de Adjunto 
Legislativo e dá outras providências": 

Na pâg1ná 2185~ (~e 2• colunas, no Anexo ao artigo 
29, na coluna das referências, 

Oilde se lê: 
Ane;Jo;o - (art. 2~') 

CQdigo Referência 

SF-AL-NS-017 Classe Especial= NS-18 a 1 
Classe Única= NS-14 a 17 

Código Referência 

SF-AL-NS-017 ClasseEspecial==NS-18a 19 
Classe O nica= 14 a 17 
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ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensagem n~" 55, de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Congres
so Nacional o texto do Decreto-lei n~' 2.012, de 25 de 
janeiro de 1983, que HDá nova redação ao art. 2~' da 
Lei nQ 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe 
sobre a correção automática dos .salários, modifica a 
política salarial, e dá outras providências". 

6• Reunião, realizada dia 24 de maio de 1983 

Aos vinte e quatro 'diãs do mês de rri"aio do ano de mil 
novecentos e oitenta _e_três, às dezessete horas e trinta mf- _ 
nutos, sa Sala da Comissão de Finanças, presentes os Se
nhores Deputados Oswaldo Lima Filho, Jorge Uequed e 
Floriceno Paixão, reúrii!-se a Comissão Mista incumbida 
de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n~' 55, de 
1983-CN, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à deliberação do Con_gresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n~' 2.012, de 25 de janeiro de 1983, qi.te "Dá 
nova redação ao art. 2~> da Lei nY 6.708, de 30 de outubro 
de 1979, que dispõe sobre a correção automática dos sa
lários, inodifica a polítiCa salarial, e dá outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlo_s Alberto, Almir Pinto, Odacir 
Soares, Virgílio Távora, João Castelo, João Lobo, José 
Lins, Fernando Henrique Cardoso, Hélio Guei.rOS, Âlva
ro Dias, Itamar Franco e Deputados Jorge Arbage, Nyl
ton Veloso, José Lourenço~ Maçao Tadano, Nilson Gíb
son, Marcelo Cordeíro, Luiz Henrique e Aurélio Peres. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Jorge Uequed, que 
solicita, nos termoS regimentais; a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que apre
sente sessão destina-se à realização das palestras dos Se
nhores Milton Machado, Presidente do Sindicato dos 
Bancâríos~de Porto Alegre e Julieta Balestro, Represen
tante do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, 
convidando-os para tomar assento à Mesa. 

O Senhor Milton Machado faz várias reivindicações, 
entre elas a rejeiçã-o pelo Congresso Nacional do presen
te Decreto-lei; revogação da Lei de Seguran·ça Nacional; 
redução da jornada de trabalho para quarenta horas se
manais; direíto de greve; ensino· público gratuito em to
dos os níveis- e, fin3Jmenre,-liberdade e autonomia sin-di

cal. 

A Senhora Julieta Balestro analisa o-encaminhamento 
ao Congresso Nacional de novo Decreto-lei, revogando 
o que ora se examina. 

No perfodo das interpelações, usam da palavra os Se
nhores Deputados Oswaldo Lima Filho e Floriceno Pai
xão.-

Antes de dar por encerrados os debates, o Senhor Pre
sidente enfatiza o-Tifo de que esta Comissão p-rocurou 
ouvir e debater com sindicalistas brasileirOs o que ostra
balhadores necessitam, fundamentalmente, agradecen
do, logo após, a cooperação dada pelos funcionários do 
Serviço de Comissões Mist_as à e&.ta Pres_içlê_ncía. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Accauhy Sarres dos Santos, As
sistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à· 
publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfi-_ 
t:o dos debates. 

ANEXO Ã ATA DA 6• REUNIÃO DA CO
MISSÃO MISTA INCUMBIDA DE EXAMI· 
NAR E EMITIR PARECER SOBRE A MENSA· 
GEM N• 55, DE 1983-CN, DO SENHOR PRESI· 
DENTE DA REPÚBLICA, SUBMETENDO Ã 
DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO NACIO
NAL O TEXTO DO DECRETO-LEI N• 2.0I2, DE 
25 DE JANEIRO DE 1983,-QUE "DÃ NOVA RE
DAÇÃO AO ART, 2• DA LEI N• 6,708, DE 30 DE 
OUTUBRO DE I979, QUE DISPOE SOBRE A 
CORREÇÃO AUTOMÁTICA DOS SALÁRIOS, 
MODIFICA A POLITICA SALARIAL, E DÃ 
OUTRAS PROVIDENCIAS", REALIZADA EM 
24 DE MAIO DE I983, ÃS I7 HORAS E 30 MI
NUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TA
QUIGRÃFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDA· 
MENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRE
SIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTADO JOR
GE UEQUED, 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Declaro 
aberta a nossa reunião. 

A Comissão Mista que examina o Decreto-leí n~' 2.012 
tem a satisfação de receber, hoje, como dePoenteS, repre
sentantes da ComisSão Intersindical Estadual dos Traba
lhadores do Estado do Rio Grande do Sul, representa
dos, aqui, por sindicalistas gaúchos que, acedendo ao 
convite desta Comissão, participam do debate nacional 
que a Comissão pretende estabelecer, visando uma mo
bilização popular, um posicionamento da sociedade bra
sileira, em relação a esse decreto-lei. 

A Comissão sente-se honrada em receber os Srs. sindi
calistas e, também, aproveita a oportunidade para 
lembrar aos demais componentes da Comissão Técnica 
que os trabalhos farão parte de uma obra a ser divulgada 
sobre a luta do Congresso Nacional em defesa dos traba
lhadores brasileiros e, fundamentalmente, contra a pre
tensão estabelecida pelo Governo Federal, na emissão de 
decretos-leis, reduzindo o salário dos trabalhadores. 

Para a nossa reunião de hoje, convidamos os represen
tantes da Intersindical do Rio Grande do Sul, para usa
rem a palavra na ordem que estabelecerem entre si. 

0- SR. MILTON M. MACHADO- (Lê o seguinte 
discurso.) -

Exm"'s Srs. 
Parlamentares integrantes da Comissão Mista do Con
gresso Nacional que examina o DeáetO-lei-n~> 2.01:2/83. 

Excelências, 

A ComiSsão lntersindical Estadual de Trabalhadores 
do Estado do Rio Grande do Sul, convidada a depor 
nessa Comissão, sobre o Decreto-lei n~' 2.012, de 25 de ja
neiro de 1983, que altera a sistemática dos reajustes sala
riais, honraaa -com a deferência dos componentes desta 
Casa, sente-se no dever de trazer a posição da classe tra
balhadora rio-grandense que, perp[e)l;a ante a presente 
crise nacional, num (:Sforço conjunto c_om os demais seg
mentos da sociedade brasileira, busca soluções para os 
mais elementares anseios dos trabalhadores. 

Os assalariados do Rio Grande repelem, veemente
mente, os "considerandos" que fundamentam o texto le
g'd.l ora em vigência. Não pode uma nação centralizar 
todo seu potencial exclusivamente tentando resolver seus 
interesses com os credores externos, -co~o se esses fos-
Sem--o -J:lTObtemã- -r-eie·v-aOie- -dõ- PaíS~- ·en; -detrhtlenio- da 
constante -marginalização de seus concidadãos. 

Levantamentos efetuados sobre a evolução do produ
to interno bruto evidenciam, claramente, que as va
riações do crescimento da economia brasileira e o pro
cesso de expansão verificado a partir de 1967 se fizeram 
às cUstas de imensa penalização do trabalhO, via arrocho 
salariaL Os próprioS dados-oficiais atestam que os fndi
ces do salário mínimo, confrontados com os da produti
vidade do sistema (PIB por habitante), são extremamen
te--de5fã.:oráveis à massa assalariada. 
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No período de 1%7/73, enquanto o parque indu:.trial 
crescia à explosiva taxa de 23,6%, os salários- médios, no 
mesmo período, cresciam apenas à taxa anual de 3,1%. 

O processo de acumulação de riqueza nas mãos de mi
norias, o aguçamento do processo inflacionário, as dis
torções do sistema de produção e consumo, e do merca
do financeiro, vêm aumentando a capacidade ociosa do 
setor produtivo_, gerando desemprego em massa, redu
zindo_ os_saláriQS e disseminando angústia e incerteza à 
famllia assalariada. O subconsumo da população chegou 
às raias do constrangimento humano. O trabalhador se 
priva até mesmo dos gêneros de primeira necessidade. 

O salário mínimo, instituído pela Lei n~> 185, de 14-l-
36,_ regulamentado pelo Decreto-lei n" 399/38, previsto 
pelo artigo 165 da Constituição Federal deve ser o 

"Salário mínimo capaz de satisfazer, confOrme as 
condiçõeS de cada região, suaS riecessidades normais 
e as de sua família." - --

Este, hoje, é insuficiente para atender às necessidades 
bási~as do próprio trabalhador. 

A corrosão dÕ Sãlário mínimo decorrente da desatuali
zação de seus critériOs e métodos de cálculos, as sucessi
vas manipulações dos índices do INPC, ocorridos em 
1973 e 1974, com prejuizos salariais da ordem de mais de 
27%-e a reCente- maxidesvalorização da moeda em 30%, 
são fatos que atestam o menosprezo com que são trata
dos os interesses dos trabalhadores. O Governo Federal 
envia agora ao Congresso Nacional o Decreto-lei n~> 

2_.012/83, reduzindo em mais !O% os ganhos dos assala
riados, para sob \/ara ratificar mais esse arbítrio. 

Sãõ inconteStáveis os- dados apresentados pelo DIEE
SE peianie eSta Comissão que a política salarial expressa 
pelo referido Decreto-lei, retirando o adicío"nal de 10% 
sobre _o INPC para a correção da parcela dos salários in
feriores a 3 salários mínimos e percentuais inferiores ao 
INPC nas demais faixas salariais. Da demonstração nu
mérica do DlEESE constata-se que essas alterações pre
judicaram a todos os trabalhadores, do menor ao mais 
elevado salário. 

O quadro torna-se ainda mais dramático quando da
dos oficíaís- dO IBGE revelam que dentre os grupos de 
rendimento mensal em salário mínimo, da população 
economicamente ativa, 88% encontram-se na faixa_ sala
rial de 2_ a 5 SM e 64,4% de 1 a 2 salários mfnímos. 

Srs_, parlamentares, neste momento, ex_táticos e estáti
cos v:emo-nos todos, V. Ex.'s e nós, diante de novo ca
suísmo._A_ consciência nacional é mais uma vez desconsi
derada. Os comensais do sistema e do regime com a rea
lização de .. modesto" jantar resolvem pela manutenção 
da fome e_ da miséria do povo. 

O Decreto-lei n~> 2.012/8Jdeverâ ser retirado amanhã. 
As perdas salariais, no entanto, permanecem e com elas 
o arbítrio. Essa Comissão perde o sentido de ser. O Par
lamento torna-se impotente em suas prerrogativas. Os 
trabalhadores são menosprezados. 

Quem paga os gastos efetuados com o funcionamento 
dessa Comissão? As despesas das entidades de trabalha
dores que com enormes sacrifícios aqui compareceram? 

Ex•s, reiteramos nosso enérgico protesto. É preciso 
_reagir, denun_ciar à Nação essas mazelas. 

Este País não ê uma republiqueta, nem feudo ou sen
zalas onde os senhorios não costumam justificar o_s seus 
a tos. 

O PTB e o PDS não possuem "procuração sem reser
vas de poderes" para d_ecidirem o destino e organização 
da_s __ sir;cucatos -e- ctemais -segmentos-clã socrect-ade--avn~-

lsto posto, Ex~s, reafirmamos- nossa convicção nas 
bandeiras e postui<Jções da classe trabalhadora: rejeição 
do Decreto-lei n" 2.012/83: revogação da Lei de Segu
rança Nacional; reforma agrária; direito ao trabalho; es
tabilidade no emprego; redução da jornada de trabalho 
pafa 40 horas semanais, sem redução de salário; escala 
móvel-de saláríos, sempre que houver perda do poder 
aquisitivo; salário mínimo real e unificado; direito de 
greve; direito de sindicalização ao funcionalismo públi
co: ele!çàes diretas em todos os níveis e instâncias que 
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compõem a saciedade; ensino público e gratuito em to
dos os níveis; liberdade e autonomia sindical... rejeição 
ao conluio PTB-PDS. -

Em anexo, encaminhamos a V. Ex~s o documento da 
InterSindical Estadual de Trabalhadores do RS e o de
poimento do PIEESE à Comissão Mista do Congresso 
Nacional, os quais ratificamos em todos os seus termos. 
Colocando~nos à inteira disposição desta Comissão, 

renovamos nossos agradecimentos com estima e elevada 
consideração. 

Brasília (DF), 24 de nla.iO -de 1983.- Julieta Villaml( 
Ba/estro, Secretária-Gerãi da lnterSindical -Estadual de 
Trabalhadores - RS - Milton Motini Machado, 
pfCoordenação da Intersindical Est~dual de Trabaili3.
dores -João-Paulo Marques, RS- MembrO da Comis
são Intersindical Estadual de- Tra-balhadOres - RS. 

Fico, agora. à disposição de_ V, El.fs para posslveis 
perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- O documen
to enviado à Mesa é subscrito pela Secretária Geral da 
lntersindical Estadual dos Trabalhadores, Julieta Bales
tro, pela Coordenação da Intersindical Estadual de Tra
balhadores do Rio Grande do Sul, Miltort Motini Ma
chado e pelo Membro da Comíssã-0 IniersindiCarEstã
dual dos Trabalhadores do Rio Grailde dõ Sul, João 
Paulo Marques. 

O depoimen-to da Jntersindicai ê inexacto ao Decreto
lei e vai ao Sr, Relator que, lamentavelmente, hoje, não 
nos honra com a sua preseriç'a, fato que.iambêm nos pri
vou da honra, nas outras reuniões da Comissão e que de
verá prolatar para o dia 26 o relaiório e o seu pareCer 
sobre o Decreto-leL 

A Comissão tem .consciência de que há uma tentativa 
do Poder Central no sentido do esvaziamento do traba
lho do Congresso, mas não pode aceder a esta pretensão 
governamental, porque o Congresso tem o seu trabalho _ 
independente da vocação, da decisão e da vontade dos 
donos do poder. 

Aqueles que detêm o poder pelas armas e pela violên
cia não farão calar o trabalho daqueles que detêm o po
der pelo voto. A Comissão sabe p~la imprensa ~a tran
saçào comercial entre o PTB e o PDS e que o Governo 
estaria pronto a mandar um -novo Decreto-lei à Casa. 

A Comissão não vai aceitàr neln a 'pre-Poiéncia do Go
verno, nem sua maioria no Congresso, para estabelecer 
ditames contrãrios ao regimento e à Coristltuição. O 
decreto-lei, após ingressar no CongresSO Nacional. daqui 
só pode sair, depois de derrotado ou aprovado por vo
tação ou por decurso de prazo, Nenhuma outra medida 
pode detenninar a sua retirada. É necessário que o Cón--
gresso tenh~ a consciência d~s suas prerrogativas, que 
são peq~enas, mas que deve exe~las, p~ra evi_tar gue o _ 
noticiário de imprensa, ri1a"nipulado pelo PodÚ Central, 
possa fazer pressão sobre os CoD.gà!sSiStas,-i:liminuindo 
sua capacidade de ação e de mobilização, 

Confõ primeiro ofador inscrito. p!:ii-a tôterpelar os re
presentantes da Intersindical Estadual dos Trabalhado
res do Rio Grande do Sul, temos o ex-Ministro da Agri# 
cultura, hoje Deputado pelo PMDB de Pernambuco, 
Deputado Osvaldo Lima Filho que, cassado, volta ao 
Parlamento pelo voto do povo, 

O SR.-OSVALDO LIMÃ-FILrÍO .....:.._ Srs. representan
tes da Comji;são- Intersíndical de Trabalhadores do Rio 
Grande do Sul, a exposição feita pelo representante sin
dical que acaba de falar, cujo texto nos foi transmitido 
com antecipação, parece atender plenamente aos objeti
vos que traçou esta Presidência, através das convocações 
feitas pelo Sr. Presidente, Deputado Jorge Uequed, no 
sentido de que a Comissão ouvisse os trabalhadores em 
todo País, através dos seus dirigentes sindicais, tendo em 
vista que são os trabalhadores os principais interessados 
nos seus direitos violados, inequivocamente, pelo 
Decreto-lei n12,012, de 1983, que reduziu a remuneração 
dos trabalhadores, em geral, no País. 

Pouco terei a acres-centar àquela exposição, todavia a· 
proveito a oportunidade que o Sr. Presidente me assegu-
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ra, no S_e_ntído de fazer algumas indagações, jâ não sobre 
as- arneaças pendentes ou jã efetivadas, porque, como 
bem salienta a exposição e prevê a Constituição outorga~ 
da pela Junta Militar, os trabalhadores nã.o terão ressar
cidos os seus prejuízos, ainda que o Deçreto-lei n» 2.012 
venha a ser revogado. Mas jã agora se anunciam novas 
ameaças à classe trabalhadora, com base em um _novo 
decreto-lei a ser baixado pelo Senhor Presidente da Re
pública. Sabemos que, apesar do infausto julgamento do 

-Supremo Tribunal Federa~. que .se considerou incompe-
tente para julgar UIJl mandado de segurança impetrado 
p_elo& sindicatos do Brasil, por maioria dos seus 
membros, que o uso do decreto-lei em relação ao ~tabe-_ 
lecimento do salário mínimo constü"ui uq1a violência até 
m~-o "ccmtra ~ta Carta ilegítima, outorgada pela Junta 

_ Militar. Por isso nem mesmo este diploma autoritário 
permitiu ao governo baixar normas sobre direito do tia~ 
balho c remuneração dos trabalhadores. Sendo assim, já 
a competência do Senhor Presidente da República não e
xiste para tal tipo de legislação a ser submetida ao Con
gresso, e também, agora, são anunciadas novas medidas. 
Sobre uma delas gostaria de ouvir os Srs. representantes 
da Intersindical do Rio Grande do SuL Anuncia-se um 
novo decreto, pelo qual seria mantida a redução dos lO% 
de produtividade que os trabalhadores haviam alcança

-do mi legislação anterior e se afirma, com visas de veraci
dade, que o nível de remuneração seria mantido de acor
do com os índices nacionais de preços ao consumidor, 
·numa faixa de até sete salários mínimos. Estiinaria ilpro
veitar esta oportunidade, para indagar dos senhores re
presentantes da Intersindical como examinam essa possi-

-bilidade. -

O SR. MILTON M. MACHADO- Nós considera
mos que esses prejuízos não podem ser mais uma vez a
provados pelo Congresso Nacional, visto que- como 
nós indicamos e como o próprio DJEESE e os dadas ofi
ciais do Governo indicam - significam mais uma defa
sagem no poder aquisitivo. O próprio Decreto-lei nQ 399 
- no qual o DIEESE faz um levantamento sobre _as ne
cessidades básicas do trabalhador - vem demonstrar 
que o próprio salário mínimo para manutenção do assa
lariado, o salário mínimo real unificado, deveria estar a
tu.alrnente, pelo processo inflacionãrio, em torno de 54 
mil cruzeiros ou acima de 54 mil cruzeiros. E esses 10% 
vêm mais uma "vez a achatar e a coibir o trabalhador da 
sua própria subsistência. Achamos que é mais uma vio
lência que se pr.atica e que não_ pode persistir este estado 
de coisas. A mobilização e a reaçào dos trabalhadores 
deverão ser mais rigorosas. 

--~O SR. OSWALDO LIMA FILHO- Sr. Presidente 
desejada apenas acrescentar ao .lado da. solidariedade 
que os partidos_ de Oeosição nesta Casa manifestam à 
luta da classe tfabalhadora contra essa violência e essa 

'expOrtação resultante do Decreto-leinQ 2.012, de 1983, os 
pari idos de oposição que estão unidos nesta luta, como o 
PMDB, o PDT e oPT-e o PMDB a que pertenço e os 
demais partidos dos quais apenas o PDT está representa
do nesta Comissão, uma vez que o PT não pode ser in
cluído, em _Yirtude dos crítérios de proporcionalidade
desejaria lembrar apenas aos trabalhadores um argu
mento que nós nos temos valido nesta luta e que eu creio 
deve ser também do interesse da classe trabalhadora. O 
Governo que demonstra muita disposição, iniciativa- e 
a!.!dá_cia no sentido de poder reduzir o poder aquisitivo 
da classe trabalhadora, alegando uma necessidade em 
cõnier O_pfocesso inflacionário, é o mesmo Governo que 
se -opõe-ã reduzir, a tabelar ou a disciplinar as taxas de 
juros l;lancários. Ora, é sabido, isso te:m sido proclamado 
por economistas, por representantes das classes produto
ras, por industriais e por comerciantes, que a taxa de ju
ros, qu-e ~ al_guns cásos tem chegado no Brasil ao nível 
astronómico de 496% ao ano, constitui realmente, o 
principal fator do processo inflacionário no Brasil. No 
entanto, o Governo convive com estas taxas e não admi
te reduzi-las, alegando que elas devem ser objeto das leis 
de mercado. Aos trabalhadores, todavia, o Governo im
põe, draconianamente, uma redução salarial de 10% 
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sobre salários anteriormente percebidos que como sa
lientam a exposição d4?s Srs. representantes sindicais e o 
trabalho do DIEESE, ji eram insuficientes. Era só, Sr. 
Presidente, o que eu desejava saber. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- ConCedo a 
palavra ao nobre Deputado Floriceno Paixão, que jâ 
presidira a Comissão de Trabalho e Legislação na Câma
ra dos Deputados, Parlamentar que perdeu o seu manda
to pela cassação da violência, mas volta novamente à Câ
mara dos Deputados pelo voto do povo, pela legenda do 
PDT, do Rio Grande do Sul. 

O SR. FLORICENO -PAIXÃO - Sr. Presidente, 
companheiros de luta nas Oposições do meu Estado, eu 
também me solidarizo, em nome do meu partido, à luta 
que vem enfrentando a classe trabalhadora brasileira, 
esta m~rna classe que, lamentavelmente, conHnua sendo 
aquéla que recebe o peso das medidas do Governo, esse 
GoYerno insensível ao clamor popular que cada vez 
mais, se faz sentir na nação brasileira. 

Sr. Presidente, nó.s temos recebido, aqui, várias reprc> 
sentações sindicais de trabalhadores, para que nós tenha
mos maiores-subsídios, ainda, a respeito dessa matéria 
por demais séria e muito grave. Quero parabenizar V, 
Ex~ por ter tido essa iniciativa nesta Comissão. Lamenta
velmente nunca compareceu, que eu tivesse me lembra
do, um membro do partido majoritário, o PDS. Nós es
tamos aqui em todas reuniões da Comissão Mista, que já 
vai quase a uma dezena, sempre tendo cantata com os 
nossos convidados, quando estão ausentes, regra geral, 
os integrantes do Partido do Governo. Desejo chamar a
tenção dos ilustres convidados que não tenho assim, 
também, má impressão pela ausência de uma maioria 
dos demais membros das Oposições, porque esta_ Casa, 
como hoje e ontem, tiveram a oportunidade de obServar, 
os Srs. deputados trabalham muito. São reuniões, são 
comissões que se reunem e os deputados da Oposição 
têm-se revezado_ Muitos deles já apareceram aqui, en
tão, não podem aparecer permanentemente. Mas, o mais 
importante, é, precisamente, o sistema que é usado pela 
Comissão, o de gravação de todos os pronunciamentos 
que aqui se fazem, porque estes mesmos deputados que 
estão ausentes, como, de resto, toda a composição do 
Congresso, todos terão conhecimento desses depoimen
tos, atrQ.vé$ da distribu-ição ,dos trabalhos realizadOs. En
tão justamente ê o momento em que se lê e se sãbe que 
esta Comissão, praticamente, não terá mais razão de ser, 
em virtude de um acordo espúrio, um acordo fictícío-, no 
meU entendimento, que nos tira a maioria nesta CaSa, na 
Câmara dos Deputados. Ê lamentável, Sr. Presidente, a 
gente vê cQm desencanto tudo isto. Há um festivar de 
decretos-leis. Já nem sei se a Assessoria da Comissão tem 
condições de informar qUantos decretos-leis foram expe
didos, abusiv~.vlente, Poi-eSse Governo, o Senhór Presi
dente da República. Não tenho idéia, jã são mais de uma 
centena e isso está tirando, em verdade, o tempo precio
so que tem ó j:iã:rlamentar nesta Casa. Se esses decretos 
leis fossem expedidos, para atender os interesses do povo 
brasileiro, ainda nós poderíamos justificá-los. Mas, Sr. 
Presidente, na sua grande maíoria, é precisamente para 
masSacrar ainda mais a classe trabalhadora, justamente 
aqueles que vivem de salário e que estão pagando o tri
buto da administração rUinosa deste Pais, que é precisa
mente a classe assalariada que faz a ·grandeza desta 
nação_. Agora mesmo tivemos, para exemplificar, a ques
tão do reajuste das prestações imobiliárias do BNH. Pre
cisamente quem foi atingido? Justamente a classe assala~ 
riada. Ê_ um outro confJ.Sco salarial, como se não bastas~ 
sem aqueles outros anteriores, decorrentes destas medi~ 
das de arrocho que o Governo tem baixado. 

O funcionalismo público que, tambêm, representa 
uma grande parcela da classe trabalhadora teve outro 
confisco. E vão ter mais, Sr. Presidente e cada vez mais. 
E o Senhor Presidente da República está sempre e abusi
vamente usando dessa figura espúria, que é a do decretow 
lei, que hoje se constitui numa excrescência na Carta, 
porque o decreto--lei é proQuto do arbítrio, sempre foi, 
invadindo a competência do CongressO Nacional. Por is· 
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so, estou com uma proposta de emenda constitucional. E: 
claro que não vai ter êxito, inaS lenho que marcar uma 
posição, expugindo do texto da Constituição essa figüfã 
do decreto~ lei, porque, na Carta~ de 46 nós não tínhamos 
decreto-lei e era Carta considerada a mais democrática 
que nós c-onhecemos. Então; o que eu posso indagar dos 
ilustres representantes que se deslocam do nosso Estado, 
para dizer o quê, aqui, Sr. Presidente? Agora, quando, 
praticamente, esse Decreto-lei já está a ponto de ser até 
substituído, nem irrevogado, ele será substituído por um 
outro. E então, indagaria à distinta repreSentação da In
tersindical do Rio Grande do Sul se todas essas medidas, 
não apenas o Decreto-lei, mas se todas essas medidas 
hoje anunciadas pela imprensa leriam, assim, uina resso
nância faVofável e poSitív-a po-r parte do assalariado bra
sileiro. No meu entendimento, não. 

Mas eu gostaria de lembrar a eles que a imprensa di
vulga, como primeü·c;--·ponto:- nAlteração do Decreto
lei". O segundo ponto. "A questão da rotatividade da 
mão de obra". E assim pof diante, principalmente esse, 
se isto aí representa o pensamento da classe trabalhadora 
brasileira. Apenas isso,-sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(JorgeUequed)- Concedo a pa
.lavra à companheira Julieta Balestr_o, para colocar que 
nós, quando viemos do Rio Grande, viemos com a cons
ciência de que a questão não se restringe apenas a pro
jeções estatísticas, ·numêrlcas. Ela extrapola a essa mera 
constatação numérica e real da perda dos trabalhadores, 
que ela é uma qUestão fundamentalmente política e que 
mais uma vez os trabalhadores e os parlamentares se 
vêem frustrados na abertura de um diálogo, de uma dis
cussão a nível nacional. 

Então, diante dessa visão, que é uma questão eminen
temente política, como preliminar, a ressonância que te
rã mais essa manobra será a de absoluta rejeição da clas
se trabalhadora. 

Passo_ a palavra à companheira Julieta Balestro que 
vai colocar, inclusive, algumas questões jã anunciadas 
pela imprensa, antecipadamente, sem que os trabalhado
res até mesmo tenham tidõ algum conhecimento, algum 
conta to. 

A SRA. JULIETA BALESTRO- GostaríamoS de 
registrar, nesta oportunidade, nossa perplexidade ante a 
retirada súbita deSse Projeto nl' 2.012, considerando a 
mesma um desrespeito ao Congresso Nacional, e a esta 
Comissão que vem diScutirido e ouvindo companheiros 
para o encaminhamento_ da vo_tação. Também considera
mos um desrespeito à sociedade, em geral, que sensibili
zada, vem acompanhando, mobilizada, esse Decreto-lei. 

O acor_do_PT:B,PDS, para nóS foi um eleiforado logra
do. Os trabalhadores foram usados, e o povo, em geral, 
mais uma vez sofreu um __ engodo, e também foi uSado. 
Nós temos nas novas proposfas desse pacto maquiavéli
co entre o PDS e PTB, um dos itens que díz o seguinte: 

"Uma Comissão formada por representantes de 
dois partidos visitarã os Estados - lembrando que 
esses dois partidos são _PTB e PDS - e .rCunlrã os 
sindicatos para tratar da alteraçãO das leis de greve e 
da organização sindical". 

Eu perguntaria aos Srs. Deputados, desde quando 
dois partidos da posição dos mesmos, PTB e PDS, pode
rão tratar da organização sindical, de uma maneira verti
cal, de cima para baixo, mais urna vez perpefrando o 
arbítrío?.SabCmos que quem se organiza são os trabalha
dores, que deve vir de baixo para cima a organização sin
dical e quem trata da legitimidade ou não da greve, tam
bém, são os trabalhado_res_. _ _Nqnc:a de cima para baixo na 
mão de dois partidos que estão brincando com o povo 
brasileiro. Por isso, encaminhamos o pedido, em nome 
da Intersindical, porque, se este projeto, este novo proje
to_ que estã entrando nesta Casa- parece-me a partir de 
amanhã- cair novamente nesta Comiss_ão para ser estu
dado ou iniciar urna nova tramitação- que eu conside
ro até ilegal - que seja rejeitad_o, por ser mais um arbf- , 
trio e mais problemático e descónveniente do que o Pri-
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meiro para a classe trabalhadora. Os trabalhadores de
vem ser ouvidos antes de fazermos qualquer lei e, princi
palmente, um Decreto-lei que não venha ao encontro das 
necessidades do interesse da classe trabalhadora e, sim, 
de uma minoria absoluta que tenta perpetuar o ar_bítrio. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Com a pala
vra o Sr. Milton M. Machado. 

O SR. MILTON M. MACHADO -Sr. Presidente, 
gostarfamos, de ler o qu-e foi publi~ado pela imprensa. 
Acredito que ainda seja oficiosamente, mas, quandO ê 
publicado na imprensa, sempre tem um fundo de oficia
lismo, piítJcípalmente quando se trata da grande impren
sa. A respeito da intervenção nos sindicatos, ilo -itdn lO, 
dii:- o seguinte: 

"A intúvenção nos sindicatos só será decretada 
depois de inquérito administrativo e_ o ifiterventot 
não mais será nomeado pelo Ministério do Traba
lho, mas escolhido pelos associados entre seus filia
dos. 

Ora, Ex's, ~sa predisposição do inquérito admiriistra
tivo jã existe na legislação atual. Isso aqui é_um engodo à 
classe trabalhadora. O sindicato dos bancário~_ de Porto 
Alegre já sofreu quatro intervenções e, obviamente, 
quando ê nomeada uma junta adminíStrati_va é sempre 
com a tutela governamental e do Estado, que não ê, em 
absoluta, e nunca foi - ap menos nesse modelo capita
lista e concentrador - nunca foi imparcial nas questães 
dos trabalhadores. Os trabalhadores sempre foram rele
gados a segundo plano. O Estado, como Estado capita
lista, não está equidistante do trabalho e do capital. Efe 
estã mais favorecendo o capital. E essa intervenção já e
xiste, isso aqui poderá ter repercussão naqueles sindica
listas menos avisados ou mais desavisados-. Na :verdade, 
está se tentando_ enrolar uma situação que {irregular, 
que é arbitrária e que está vigindo, principalmente no 
nosso Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Quando 
em 1979 houve intervenção, houve o primeiro inquérito 
administrativo, houve inquérito policlaf, na Polícia Fe
deral, houve inquérito militar, e nós fomos afastados do 
nosso Sindicato e após dois anos constatado que nada e
Xistia. E a cassiçãó dos companheiros da Diretoria do 
Sindicato dos Bancários não foi justificada, inclusive, 
contrariou a conclusão dos inquéritos, tanto o adminis~ 
trativo como o inquérito policial e militar. 

A respeíto, também, das horas extram:dinãrías, eleva
se em 40% o atual de 20% para o pagamento delas. As 
horas extraordinárias devem ser desconsideradas: Pri
meiro, em relação à dificuldade do mercado de trabalho 
existente no momento. Em se~wndo, os sindicatos não 
têm o poder de fiscalização e o .patronato não permite, o 
próprio Ministério do Trabalho, a legislação e as porta
rias exístentes não permitem que os dirigentes sindicais 
acompanhem a_fiscalização dos próprios fiscais do Mi
nistério de Trabalho. E os patrões ficam arbitrariamente 
decidindo pela carga horária de seus empregados. 

A greve,- Srs. Parlamentares, no nosso entendimento 
não deve ser irregular. A greve não é úm problema de 
norma jurídica e, sim, da legitimidade a que leva ostra
balhadores a formarem, a se utilizarem da sua única e 
mais legítima de suas armas que é o _cruzamento de seus 
braç_os. Não deve ser considerado, Srs. Parlamentares, se 
é legal ou ilegal, mas, sim, se é legítimo ou ilegítimo um 
movimento de trabalhadores. Não se de_ve normatizar 
antecipadamente um fato social. O fato social é dinãmi~ 
co_e o que se deve considerar é a sua legitimidade. 

A empresa deverã comunicar ao empregado a sua de
míssão Quinze dias antes do aviso.pfévio. Isso significa 
que o aviso passa a ser de quarenta e cinc_o dias. 

O movimento sindical mais conseqaente e de postura é 
o direito ao trabalho e a rçsponsabilidade do Estado en
quanto responsável por seus concidadãos do pleno em
prego. 

A tentativa de projetar por mais quinze dias o aviso 
prévio, torna-se inócua dentro de uma situação de reces
são e desemprego-em que vivemos. Onde o patronato, o 
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empresariado_ se utiliZa de falta de emprego e da enorme 
existência da reserva de mão de obra, os companheiros 
do vestuário que estão aqui comigo-; poderão inclusive, 
colocar uma situação dramática em que vivem os traba
lhadores do vestuário a respeito da indústria do ves
tuário. 

O SR. JOÃO PAULO MARQUES,-- O Sr. Mi!tonjã 
colocou quase tudo, o projeto dos dois -partidos. Uma 
das coisas que ele não colocou foi o problema, também, 
do salário mínimo, aliás, do salário que passa de I a 13 
para 7. sabemos qUe esse valor, boje, é o problema do 
trabalhador, o problema salarial que não vai atingir 10% 
dos trabalhadores brasileiros. Então, outro problema 
que acontece em todo Brasil, que a gente tem visto,~ a 
rotatividade, que o trabalhador do vestuário, no casO, 
não fica seis meseS na empresã-devido à rotatividade. En
tão, essa proposta que está no projeto também é uma 
proposta que a gente sabe, quase todos os trabalhadores 
sabem, e que é a proposta dela, que as empresas poderão 
despedir trabalhadores de acordo com o problema finan
ceiro e a nova tecnologia da empresa. E a gente sabe que, 
como o sindicato não tem condição de fiScalizar, ela 
pode alegar e"ssa despedida, que se vê todos os dias nas 
empresas. Também não in~eressa ao trabalhador esta es

_t_abjlid.ade, que não vai ser viável no momento. E sabe
mos que, enquanto não mudar toda a legislação sindical, 
esses remendos não vão servir para a dasse trabalhado~ 
~a, como, tanto o saláriO e como propost"as ·que ela pro
põe ao trabalhador de que ele terá estabilidade depois de 
passar, no_caso, os três meses de experiência, terão con
dições de funcionar e, se existir, não vai ter problema ne
nh~m para as e~ presas, porque a pequena empresa é por 

· Pfoblemas financeiros e a grande empresa é pela mu
dança de novas mâquinas. Então, como o sindicato não 
vai ter a fiscalização, porque ela não dá nenhum poder, 
nesta Lei, ~o sindicato. Ela está d~fendendo a l.iberda,de 
e, pelo meio sindiCai, a proposta nãO dá direito nenhum 
ao sindicato de fiscalizar. Então, as onze propostas, infe
lizmente são inviáveis, e nós acreditamos que a próxima 
CoiDíssão dê também oportunidade - já que os dois 
Partidos não poderão discutir- que a Cõmissãõ, se ti
ver um parlarrientar das Oposições, nos dé essa oportuni
dade de discutir nacionalmente, porque acreditamos que 
passe alguma coisa destas propostas, até porque o Movi
mento Sindical, hoje, é muito comprometido com o Go
verno. E as m-ordomias que o Governo oferece para os 
movimentos sTrtdicais-, fazem com que os sindicatos que 
estão com propostas mais sérias tenham ficado mais 
para trás, porque a maioria dos sindicatos não estã preo
cupado, ainda, com a questão dos trabalhadores. Vamos 
colocar no C?SO aqui, em Brasília a CNTI, que tem qua
renta anos de Presidente e atê hoje não mov~ uma pena 
pelos trabalhadores e pelo projeto. Nenhuma confedeM 
ração saiu do Brasil para defender o trabalhador. Isso, 
também, dã dificuldade aos trabalhadores. E os_ sfndiça
tos que se consideram independentes, que têm trabalhã
do em suas .bases, estão enfrentando essa difiC"uldade. 
Então. seria um problema e que aí entrariam ·os partidos 
de Oposição ajudando, no sentido de_ Gobrar desses _siQ.di
calistas uma proposta mais séria dos trabalhadores. 

O SR,. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Ao agrade
cera presença dos representantes da Intersindical do Rio 
Gr<inde do Sul, desejo, ao finalizar, expressar não apenas 
aos deputados que participaram dos debates, mas o sen
tido que orientou esta Comissão Mista. Sabemos çfas de
ficiêqcias do Con_g_resso Nacional, temos consciência de 
que enfrentamos uma e(eição em que o poder económico 
determinou a grande parcela de parlamentares aqui pre
sentes. Temos c_onsciência da ilegitimidade de um man
dato que veio, porque o povo não pode ouvit no_râdio e 
na televisão a manifestação dos seus representantes. O 
poder económico exerceu uma pressão, de tal forma, que 
deturpou o resultado_ final da eleição. O Congresso Na
ciqnal tem, ainda, na ,sua composição os Senadores Biô
nicos, que ofendem a representação parlamentar. Temos 
consciência de que alguns aqui têm preocupação com os 
trabalhadores. alguns têm preocupação com os grupos e-
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conômicos, alguns têm preocuPação com o poder pelo 
poder. O que pretendeu a Corriissão, com a participação 
daqueles que têm vocação _em defesa dos trabalhadores, 
foi democratizar a participação, já que o Goveflto não 
ouviu os trabalhadores, não ouviu a sociedade brasileira 
para editar esse Decreto~ lei, a Comissão pretendeu, atra
vês da participação de reuniões com as confederações e 
com os sindicatos mais representativos da sociedade bra
sileira, ouvir a opinião daqueles que têm compromissos 
com a classe trabalhadora e não daqueles que usam da 
classe trabalhadora para o seu proveito pessoal, para as 
suas projeções, para as suas mordomias ou para manter
se no poder. Para nós, da Oposição1 esse Decreto~lei teve 
um vigor apenas, determinou que nós homens de Opo~ 
sição fizéssemos juntos a ele a unidade que nós perdemos 
na disputa eleitoraL Se depois das eleições os partidos 
políticos de Oposição sãíram, com -um pouco de dificul~ 
dades no relacionamento, pela luta eleitoral, foi nesse 
Decreto~lei o primeiro momento ern que eles encontra
ram o local da sua unidade e de nenhum homem de Opo
sição se ouviu a voz divergente. Se saímos da eleição com 
graves ressalvas, se continuamos no Parlamento ?inda 
ressentidos de uma unidade política que o p-ovo exige e 
que nós não havíamos conseguido fazer na adversidade 
de Partidos Políticos, foi no Decreto-lei n~t 2.012 foi aí 
que nós conseguimos conviver nas nossas divergências, 
procurando alcançar o objetivo comum da sociedade 
brasileira, que era a derrota desse Decreto-lei. Gostaria 
de dizer, porque aqui ficará gravado e porque agui repre
senta uma Comissão Mista, que não se consthu-iu ápenas 
para assinar papêis e não ficou satisfeita apenas em assi
nar atas, mas que procurou ouvir e sensibilizar, discutir e 
debater - e lamento aqueles que aqui não comparece
ram, porque perderam uma grande oportunidade de a
prender com os sindicalistas brasileiros, aquilo que os 
trabalhadores têm a nos ensinar. Claro que não convida
mos para participar sindicalistas comprometidos com a 
estrutura governamental, nem convidamos aqueles que, 
com medo, se omitem quando têm de falar._ConvidaJllOS 
-e o convite vem da parte da Presidência e doS- delnaiS -
companheiros que participam da Comissão, porque os 
convites foram orientados de uma maneira democrática 
entre todos - convidamos aqueles que têm consciência 
de que os trabalhadores Precisam permanentemente da 
defesa das suas lideranças sindicais e das lideranças polí
ticas do País. 

Ao encerrar este debate, quando comparec_eram_agui 
nesta Comissão os mais autênticos líderes dos trabalha
dores brasileiros, quero expressar aos deputados presen
tes pennanentemente, os da Oposição, os agradecimen
tos da Presidência. Os agradecimentos ao_ corpo de fun
cionários do Senado Federal, que servem às ComissõCs 
Mistas, pela dedicação e pelo carinho~ pela eficiência do 
seu trabalho, pela sua assiduidade, pelo respeito que de
notam àqueles que querem fazer da atividade parlamen
tar não unia cadeira de balanço, mas uma trincheira de 
luta _em favor do povo brasileiro.__ -"-- --~ -

Quero, _também, salientar aos sindicalistãs presentes 
que o noticiário da imprensa diz que o Governo pretende 
retirar o Decreto-lei, mas o Governo ·não pode retirá-lo. 
Na Constituição não há nenhuma permissão -dessa natu
reza, e a Comissão vai gastar toda a sua energia, poder 
de influência e ação parlamentar, para impedir esse tipo 
de ·ViolênCia. Se o Governo pretefl.der redi&ir outro 
Decreto-lei para alterar dispositivos desse e pretender a 
tramitação simultânea com esse, vai encontrar da base 
da Comissão a negativa, porque não existe caso similar 
na história: brasileira. 

Se a Mesa do Congresso Nacional quiser estabelecer 
similitude entre a Mensagem 78 de 1981 e a Mensagem 
77 de 1981, de que uma, retificando p<irte da outra, aca
baram tramitando conjuntamente e tendo o mesmo pa
recer, equivocam-se o GoVerno e as--su-as-Lideranças, 
porque essas têm características diferentes, foram lidas 
ambas no mesmo dia e, portanto, poderiam tramitar 
conjuntamente, porque, lidas no mesmo dia, tinharii b 
mesmo prazo úe tramitação. Agora nãol A nossa Men
sagem n" 2.012 já tem data marcada para o Relator Pro-
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!atar o relatório e o parecer, que ê o dia 26, e tem data 
para se esgotar na CómfSsão, que é dia 29, e tem data 
par.ã. se_ esgotar do Plenário, que ê dia 16. O novo 
Decreto-lei: deverá obedecer a Constituição, que não ê 
uma cartinha outqrgaçla pela Junta_Militar, mas que, ao 
menq$ isso, eles terão que obedecer. Determinada que te
rã de _ _trami~,_ terá Qe __ ç:;perar o prazo para ser lida, na 
longa fila_çle Qecretos-leis~ E não será porque a vontade 
do General Presidente, de plantão na Presidência da Re
pública, possa entender que um acordo comercial entre o 
PDS e o PTB vai fazer valer acima da Constituição, aci
ma do Regimento e acima do respeito que os Parlamen
tar~ têm de ter pela tramitação de matêria. A Comissão 
esgota aqui, a oitiva de depoimentos. 

Fundamentalmente quero agradecer a dois excepcio
n-ª-.is Qeputado_s; "Q Deputado Fjori~no Paixão e o De
putado Osvaldo Lima Filij.o, pela presença constante e 
p~_rmanq:~_t~. pela atuação diligente no cumprimento do 
seu mandato, e aos demais Parlamentares de Oposição, 
componentes da Comissão, que tizerain parte de debates 
com sindicalista. 

As Comissões Mistas do Congresso Nacional têm uma 
car:ac~erística. Muitas ve~eS_ o povo não consegue saber 
por que elas se reún!;:m, nem ~mdt; se çeúnem. Insurgimo
nos ~n_tr~_e$Ãe tipÕde comportamento. Esta Casa vai 
cO~Seguir a~ suas prerrogativas, não apenas pelas benes
ses do Poder Central, mas Pefa ação dos seus Parlamen
tares, rompei1do Çom os grilhões do imobilismo, com o 

-re5quício da ditad~ra, com as seqUelas deixadas pelo AI-
5~ A_gradeÇo ~aos Srs~ iarlam~ntares, aos Srs. Slndicalis-
tas. 

A Comissão encerra a sua fase de depoimentos, mas 
não encerra a sua fase de ação política para derrotar o 
Decreto-lei, que é um compromisso que se assumiu com 
a Nação, é um compromisso pelo qual não há mais razão 
de existir o Con_gressp Nacional, se esse Decreto-lei pas
sar por decurso de prazo ou receber o beneplácito dos 
Deputados. Vejam os Srs. Parlamentares que somos uma 
mingría privilegiada, ainda~ nesta Nação. E esta minoria 
priVilegiada não tem autoridade moral para diminuir 
vencime-ntos de trabalhadores, numa época de inflação 
galopante e de mjsêria, como vivemos. A Comissão esgo
ta a sua fase de oitiva e passa para a ação política, para a 
açào de plenário, para a ação de mobilização, porque 
este Congresso há de ser pressionado pela sociedade bra· 
sileira, para votar contra· este Decreto-lei, que é um aten~ 
tado à nossa vida _demqcrâtic_a e; a _tentativa de tirar o 
País do marasmo em que se encontra. Muito obrigado. 

(Levama~se a reunião às 18 horas e 22 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de ~xaminar e emitir parecer sobre o 
__ projeto de Lei n"' 2, de J983~(CN), que "autoriza o 

-.. Poder_ ~xecu(ivo a abrir ao Ministério da Saúde o 
crédito especial de até Cr$ 950.000.000,00 (novecen
tos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para o fim que 
especifica''. 

2' Reunião, _realizada_~em_J7 de maio de 1983 

-Aos·dezessete dias do mês de maio do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dez horas e vinte minutos, na 
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Jutahy 
Magalhães, Virgílio Távora, Lourival Baptista, Aderbal 
Jurema e Deputados OJy Facchin, Maçao Tadano, Fi
gueiredo Filho, Francisco Sales, Nilson Gibson, Carnei
r6Arnaüd, Manoel Viana, Mário Hato, Jorge Vianna e 
JiUlio Caruso, reúne-se a CÕ!niss_ão Mista do Congresso 
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre 
o Projeto de Lei n"' 2, de 1983-(CN), qur: ... autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Ministério da Saúde o crêdito 
especial de até CrS 950.000.000,00 (noveCentos e cin
qUenta milhões de cruzeiros),_para o fim que especifica". 

Deixam de -~mPar:ecer por motivo justificado, os Se
nh_ores Senadores Jorge Kalume, Guilherme Palmeira, 
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Mário Maia, Marcelo Mira_nda, Affonso Camargo e Se
vero Gomes, e o Senhor Deputado Ralph Biasi. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Jorge Vianna, que so
licita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidente comunica haver rece
bido da Liderança do Partido Democrático Social-PDS, 
na Câmara dos Deputados, os Ofícios N"'s. 138, de 12-5-
83 e 146, de 16-5-83, indicando os Senhores Deputados 
Francisco Erse, Enoc Vieira, Nilson Gibson para inte· 
grar a Comissão, em substituição aos Senhores Deputa
dos Ludgero Raulino, Ferreira Martins e Mauro Sam
paio, respectivamente, e os Senhores Deputados Oly Fa
cchin, Macao Tadano e Francisco Sales, em substituição 
aos Senhores Deputados Antônio Osório, Francisco 
Erse e Enoc Vieíra. Tambêm o Senhor Presidente comu
nica haver recebido Oficio nl' 159, de 16-5-83, da Lide
rança do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro-PMDB, na Câmara dos Deputados, indican~ 
do o Senhor Deputado Carneiro Arnaud para integrar a 
Comissão, em substituição ao Senhor Deputado Eucli
des Scalco. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, para 
a discussão da matéria, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Relator, Senador Lourival Baptista, que emi
te parecer favorável ao Projeto, fazendo uso da palavra 
os Senhores Deputados Mário Hato, Carneiro Arnaud, 
Figueiredo Filho, Maçao Tadano, Oly Facchin, Manoel 
Viana e os Senho_res Senadores Jutahy Magalhães e 
Virgílio Távora, 

Encerrada a discussão e posto em votação, ê o parecer 
aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de ,Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação, juntamente com os apa
nhamentos taquigrâficos dos trabalhos da Comissão. 

ANEXO A ATA DA 2• REUNIÃO, DA CO
MISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIO
NAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR 
PARECJ;:R SOBRE O PROJETO DE LEI N• 2, 
DE 1983, QUe. "AUTORIZA O PODER EXECU
TIVO A ABRIR AO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
O CRÉDITO ESPECIAL DE ATt CRS 
950.000.000,00 (NOVECENTOS E CINQÜENTA 
MILHOES DE CRUZEIROS), PARA O FIM 
QUE ESPECIFICA", REALIZADA EM 17 DE 
MAIO DE 1983, AS DEZ HORAS E VINTE MI
NUTOS, INTEGRA DOS APANHAMENTOS 
TAQUIGRÃFICOS, COM PUBLICAÇÃO n:E
VIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTADO 
JORGE VIANNA. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Declaro 
aberta a reunião da Comissão Mista, incumbida de exa
minar e emitir parecer ao Projeto de Lei n~' 2, de 1983, 
Mensagem nl' 142/83, na origem, n~' 61/8.3, que autoriZa 
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde o cré
dito especial de até 950 milhões de cruzeiros, para o fim 
que especifica. 

Temos, antes de passar a palavra ao Relator, eminente 
Senador Lourival Baptista, que anuncia a substituição 
efetuada nos membros da Comissão. Nos lugares do Sr. 
Antônio Osório, a Liderançá do_ PDS indicou o Deputa
do Oly Facchin; no lugar do Deputado Francisco- Erse, 
foi indicado o Deputado Maçao Tadano: no lugar do 
Deputado Enoc Vieira, foi indicadO o Deputado Fran~ 
cisco Sales; no lugar do Deputado Euclides Scalco, foi 
indicado o Deputado Carneiro Arnaud. 

O SR. RELATOR (Lourival Baptista)- (Fora do mi
crofone.) ... Nos termos do art. n., 5 l da Constituição Fe-
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dera!, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
ProjetO de Lei n"' 2, de 1983, quç_ ··autoriza ao Poder Exe
cutivo a abrir, no Ministérío da-Saúde, o crêdito especial 
de 950 milhões de cruzeiros-, para o fim que especifica''. 

O referido projeto tem por objetivci à formalização le
gal da necessãria autorização, a fim de que o Poder Exe
cutiv-o, afravés do Ministério da Saúde, possa realizar as 
obras de instalação_ do Instituto Nacional do Cân_c_e_r, 
mediante a operação de crédito a ser contratado junto à 
Caixa Econômica FederaL Não estando essa despesa no 
capital previsto pela Lei Orgânica do orçamento em vi
gor, faz-se indispensável a abertura de crédito especial na 
forma da legislação que rege a matéria, o que ocorrerá 
com a aprovação do projeto de lei em exame. 

A exposição de __ m_o_t_iv_os_ _dQ_ ~Senhor Ministro de 
Estado-Chefe da Secretaria do Planejamento da Presi
dência da República, a proposição é justificada_ nos se
guintes termos:."' Após examinar o assunto, a Secretaria 
manifesta-se favoravelmente à concessão do crédito ao 
Estado, cumprindo acentuar Que as despesas resultantes 
serão atendidas sob a forma de compensação, conforme 
prevê o art. 43, § 1", 1tem 4, da Lei n" 4.320, de 17 de 
março de 1964, obedecidas assim as prescrições do art. 
61, § )9 letra c, da Constituição. 

Sr. Presidente, na semana-passada esta Comissão- iria 
reunir-se para tratar do assunto, quando o ilustre Depu
tado Máriõ Hato, solicitou que fosSem pedidas ao Se
nhor Ministro algumas informações outrãs refer~ntes ã 
este projeto. Dirigi, à tarde, por telefone ao Senhor Mi
nistro, S. Ex~, ontem, enviou-me o segu!n.te Ofício: 

.. "Excelentíssimo Sr. Senador Lourival Baptista, Sena
do Federal; 

Sr. Senador: 
Atendendo à solicitação de V. Ex~ tenho a grata satis

fação de encaminhar, em anexo, o plano de aplicação 
dos recursos destinados às obras de reforma e instalação 
do Instituto Nacional do CâriC_er, no montante de 950 
milhões de cruzeiros, a que se refere o Projeto de Lei n" 
2, de 1983, Mensagem n'i' 61, de 1983. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• o protesto de 
elevada estima e consideração". 

Plano de aplicação: valor 950 milhões, de crédito espe
cial. Especificações-; pró]etos: 15 milhões.; instalações de
fini fi v as de caldeiras para esterilização do c_entro cirúrgi
co:-13 milhões; remanejamento provisório d_o_s_istema de 
aquecimento de água no geral: 4 milhões; reforma geral 
do 79 pavimento destinado ao centío de transplante de 
medula óssea: 120 milhões; reforma geral do subsolo e 
oficina e manutenção: 100 milhões; reforma hidrossani
tãria e rede de oxigénio; [ 60 milhões; reforma geral da 
lavanderia, cozinha e outros pavimentos d_o_ sistema -de 
exaustão, ventilação- e ar condicionada: 180 milhõ~; 
aquisição de equipamentos biomédicos de procedência 
nacional necessários ao INC: 200 milhões; reforma geral 
da cobertura do llY pavimento, destinado à casa de má
quinas: 25 milhões; execução da rede geral de água gela
da, em dutos de ar: 90 milhões; reforma complementar 
do centro cirúrgico: 43 milhões; no valor total de 950 mi-: 
lhões. 

Sr.- Presidente, solicito que ·este ofício e o plano geral 
sejam incorporados a este Relatório. 

Ante o exposto e considerando_os aspectos meritórios 
da aplicação dos recursos a serem obtidos da lei, no en
tendimento das normas de Finanças PúbLicas pertinen
tes, sou pela aprovaçào_do Projeto de Lei n" ~. de 1983. 

E o nosso parecer. 

Q _ _SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Em discus
são o_ parecer. 

Com a palavra o nobre Deputado Mário Hato. 

O SR. MÁRIO HATO -Sr. Presidente, em homena~ 
gem ao brilhante relatório do nobre Senador Lourival 
Baptista, me compete fazer-" aqui -algumas explanações 
em relação a essa Mensagem Governamental. b sabido 
por todos nós que o Programa nacional do Câncer está 
desativado hã aproximadamente 5 anos. Houve, no pas-
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sado, em 1974, um projeto bem elaborado pelos tecno
cratas, que 9Qnseguiu com que o Minist~o de então apro
vasse um crédito de 10 milhões de dóla.res. O projeto era 
tão bem elaborado pelos tecnoCratas, que até os mais 
desconfiados iriam ãcreditar, como acreditaram, na se
riedade do Projeto de lei. E o crédjt(J foi aberto. Naquela 
época lO -milhões de dólares foram utilizados para com
prar bombas de cobaltos, aceleradores lineares, e o pro
jeto- fói também especificado para a aquisição desses 
equipamentos caríssimos para entidades oficiais do Go
verno. 

No entanto, qual foi a surpresa, quando os __ au_tores 
desse Projeto de Lei se au.to beneficiaram e estes equipa~ 
mentos, que foram comprados pelo Ministério da Saúde, 
foram diStribuídos, únicã e exclusivamente, para entida
des particulares; mais especificamente, no eixo 'de São 
Paulo, Rio e Bahia. 

Naquela oportunidade, em 79, denunciei atr-avés da 
tribuna, por várias vezes, que, em São Paulo, temos ain
da aParelhos encaixotadoS, riC:Ibre Senador -LoilriVai 
Baptista, aparelhos encaixotados. Vou citar aqui,"iwirii..: 
nalmente, o autor desse projeto de lei; chama-se Sam
paiO Góis, que de Câncer não entende nada, é um apro
veitador que trabalhou no Ministério da Saúde, na 
função de Secretário do Programa Nacional do Câncer. 
Ele" é -dono de 2- iristituições de São Paulo e teve o respal
do do Sr. Paulo Rios, acobertado pelo Governador da 
Bahiã., Antônio Carlos Magalhães, homem intimamente 
ligado ·ao"SNl, considerado homem intocável e um dos 
homens mais corruptos de Brasília, quando também pre
sidia a Fundação Hospitalar de Brasília. Era o Ministro 
Mário de Castro Lima. 

Fizemos esta denúncia e o atual Ministro da ~aúde, 
Waldir Arcoverde quando tomou posse comprometeu
me de abrir uma sindicância administrativa para apurar 
estas irregularidades de malversação dos recursos. Isto 
em nome do cân~r: porque, quando se fala nessa doença 
degenerativa, sensibiliza não só a lodos nós, parlamenta
res mécli,cos, não médicos, mas à opinião pública. 

O Senador Lourival Baptista é um médico renomado e 
~qui ta~bém temos cancero]ogistas, co~o o Deputad<? 
Carne-{ro Arnaud, sabem qUe já há um pro)eto, do Sr. 
Daniel LU:dwig-, homem dO Projeto Jari, de entrar na 
política de combate ao câncer, aproveitando três entida~ 
des seríssimas: a Escola Paulista de MediCina, que é uma 
Escola Federal, em São Paulo; a Universidade de São 
Paulo e o Hospital do Câncer de São Paulo, para que, 
num prazo de 5 anos, o Sr. Danielludwig, atravês da 
Fundação Ludwig, se aposse dos arquivos durante 15 
anos do Hospital do Câncer de São Paulo, aproveitando 
professores renomados da Escola Pautista de Medicina e 
do Hospital da Universidade de São Paulo. Sr. Relator, 
para que esta Fundação tivesse a legitimidade, era neces
sário que tívesse assínaturà do Sr. Ministro da Justiça, 
do Sr. MinistrO- da Saúde e do Sr. Ministro da Previdên
cia SOciãl. Eu estive, na ocasião, no ano passado, pedin
do para que o Sr. Ministro Waldir Arcoverde não apu
sesse a sua assinatura para que a Fundação Ludwig ti
vesse a sua legatiliade. No entanto, o Sr. Ministro da 
Saúde prometera, na ocasião, que estava sofrendo pres
sões para que assinasse e me disSe que, üifelizmente, para 
legalizar a Fundação Ludwig, já tinha assinatura_do Mi
nistério da Justiça. E S. Ex~ prometera a mim que não 
iria assinar. 

Qual foi a surpresa, para miril, quando S. Ex~; Por 
coaÇão--'" não me disse que foi c-oagido, agora, são pala
vras- minhas - S. Ex~ foi coagido para leializar essa 
Fundação Ludwig, que aqUi está, neste PaíS,- àpóS a-·ex

_ploração do Projeto Jiri, ele invade esta área; uma área 
qU-e é um -flanco aberto porque, Sr. Senador, qualquer 
um -de nós que tenhamos na nossa família alguém porta
dor desse mal - eu mesmo na minha condição de médi
cO;Sr.Serl:idO-~ ttVe experiência, a minha família-vendeu 
tudo para tentar salvâr o meu cunhado; que mOrfeu. As
sim é a mentalidade, porqUe todos nós somos hUmanos, 
~sta é Urt_la tradição seCular do povo brasileiro de tentar 
salvar o doente. - ~ 
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E o problema-câncer é muito sensível e um flanco 
aberto. Tanto é que a inteligência do Sr. Daniel Ludwig 
invadiu esta área. Pelas nossas denúncias, esse convênio 
com a EScola Paulista de Medicina, com a Universidade 
de São Paulo e o Hospital do Câncer, não foi celebrado. 

Aqui quero trazer o meu testemunho, nobre SenadOT, 
que o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, o pioneiro 
na AffiérlC-ã Latina, está com as suas portas fechadas por 
falta de ma_teríais. Nem essas reformas iriam aüvar o los_~ 
titUlo Arnaldo Vieir_a de Carvalho. Ora, Senador, nós te
mos que levar com seriedade, uma vez que o Programa 
Nacional do Çâncer estâ paralisado, e aqui temos o_De
putado Carneiro Amaud, um Q.os renomados cance_rolo
gistas, Deputado Federal, de quem me orgulho ser o seu 
companheiro na Comissão de Saúde na Câmara dos De
putados e qUe, por reitc!radas vezes, discutimos .. 

O SR._ PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Gostai-ia de 
comunicar ao· nobre companheiro Mário H ato de que 
dispõe de 2 minutos ... -

O SR. MÁRIO HATO - ... Assim sendo, n-obre Se
nador, serei breve. Em homenagem ao Senador que trou
xe aqui um relatório dos mais brilhantes que tenho visto 
nesta Casa, __ vou ITl_e basear nos termos do art. 151, do Re
gimento Comum do Congresso Nacional, que diz: 

4 'Art. l SI. Nos casos omissos neste RegirrÍento 
aplicar-se-ão as disposições do Regimento do Sena
do e, se este ainda for omísso, aos do da Câmara dos 
Deputados." 

Ora, dtspõe o art. 154, letra e, item II, do Regimento 
InternO do Senado Federal que a conclusão dos parece
res pode ser pila apresentação do requeriniento, o qual, 
nós-timrioSdo ãrt. 164, poderia revestir a forma de solici~ 
tação ao órgão público competente- no caso o Minis
tério da Saúde, que foi cumprido- informações que jul
gamos indispensáveis Para a eluCidação de aspectos obs
curos constantes da matéria, ora sujeita ao estudo desta 
Comissão Mista do Congresso Nacional, até que o Sena
dor Lourival Baptist::~ trouxesse para nós. São esses os 
dados. 

E posto que haja tempo disponível, pois qUe, Pelos 
prazos regimentais, o parecer da Comissão poderá 
concluir-Se-até o dia26-deste mês, sugerimos seja aprova
da esta medida antes da apreciação final do votO do Sr. 
Relator, com todo o respeito que tenho para com o 
nobre Senador Lourival Baptista, pelos motivos que aca
bei de relatar. 

As-sifn sendo, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senado
res e Srs. Deputados, eu tenho certeza absoluta que, den
tre os membros desta Comissão Mista, nós temos aqur 
Um grande cancerologista, o grande Deputado Carneiro 
Arnaud, que também deverá externar o seu ponto de vis
ta. Eu .vou me limitar, nesta fase de discussão, apenas a 
estas pequenas considerações, que são pequenas diante 
da grandeza do relatório e o espírito alto e elevado do 
Senador Lourival Baptista, em respeito também aos Se
nadores e Deputados Federais que compõem esta Co
missão Mista. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) -Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Carneiro Arna_ud. 

O SR. CARNEIRO ARNAUD -Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas, Sr. Relator: ouvimos a exposição levanta
da pelo nobre colega, Deputado Mário H ato, que fez, in* 
clusive, um retrospecto de ações do Ministério da Saúde 
no que diz respeito à luta contra o câncer no Brasil. Con
cordamos no que diz respeito ao problema específico do 
câncer, concOrdamos perfeitamente com as palavras do 
colega. 

Com relaçã·o às referências feitaS a minha modesta 
pessoa, tudo corre por conta da bondade do companhei
ro. FUí designado, recentemente, para substituir o Depu
tado Euclides Scalco nesta Comissão. E somente agora, 
pela manhã, é que tomei conhecimento do Projeto, da 
'Mensagem e do Parecer que foi lido pelo nobre Senador 
Lourival Baptista. Antes do início da reunião, a- Assesso
ria do Ministêrío da Saúde entregou ao Deputado Mário 
Halo um relatório circunstanciado do Sr. Ministro da 
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Saúde, prestando esclarecimentos que se faziam real
mente necessários para melhor elucidação do assunto. 
Como a matéria é extensa, e como nós membros deste 
Congress~ Nacional temos muita responsabilidade sobre 
os assuntos aqui discutidos nesta Casa, creio que não po
demos precipitar as nossas decisões. 

Quero dize-r aos membros desta Comissão que fui 
médico-residente no Instituto Nacional do Câncer, e te
nho por aquela casa, pelos profisSionais que nela labu
tam a maior admiração e o maior respeito. E toda iniCia
tiva que seja tomada para melhorar os serviços do Insti
tuto Nacional do Cãncer, toda iniciativa em beneficio 
daquele hospi~al, que considero hospital modelo, consi
dero o órgão orientador da cancerologia nacional, eu me 
congratulo, me solidarizo com essas- iniciativas. Entre
tanto, peço ao Sr. Presidente que me conceda vistas desse 
projeto, para que possa ler o relatório que nos foi envia
do nesta manhã e ana!isâ-lo, com maior cautela, para e
mitir itssim a minha opinião, o nieu pensamento, o meu 
ponto de vista sobre o assunto. 

Como temos ainda prazo suficiente para que estaCo
missão possa se manifestar, então, peço ao Sr. Presidente 
vistas do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Quero escla
recer aos Senadores que a Assessoria da Comissão está 
nos comunicando que -inclusive jâ tinha pedido um 
Regimento Interno- que se pode dar a.té 48 horas, des
de que tenha ... 

O SR. - (Fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Regimental
mente existe o pedido e como realmente nós temos então 
até o dia 26 ... 

O SR. - (Fora do microfone~) __ 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viãrina)- "Conhecido 
o voto do relator, qualquer membro da Comissão pode
rá pedir vista do procesSo pelôPrâio de 5 dias, só pror
rogável por deliberação da Comissão", to art. 153, no 
seu § ]9, do Regimento do Senado. 

O SR. -(Fora do mkrofone.) 

O SR, PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Eu desejaria 
ouvir o Deputado Mário Hato. 

O SR. MÁRIO HATO -(Fora do microfone.)( ... ) 
temos também a máx1mã. boa vontade de colaborar. As
sim sendo, acho que é altamente regimental, procedente, 
a solicitação de vista do nobre Deputado Carneiro Ar
naud e eu também me coloco à disposição Para analisar 
conjuntamente com o Deputado Ca!~eiro Arnaud, para 
que nós ainda possamos ir lá hoje ao Gabinete do Sr. 
Ministro da Saúde, para conversar com S. Ex' uma vez 
que, partiu do próprio Minlstro da Saúde, Deputado 
Nilson Gibsori. Acho que é uma hom~nagem que iremos 
prestar ao Ministro da Saúde e a esta Casa. De forma, 
então, é regimental, é procedente a solicitação de vista 
do Deputado Carneiro Arnaud e eu também me coloco . .à 
disposição e tenho certeza absoluta de que o Deputado 
Carneiro Arnaud irá conversar com o Sr. Ministro da 
Saúde. Tenho certeza absoluta de que o relatório do Sr. 
Senador Lourival Baptista não serâ mutilado, pelo con~ 
trãrio, nós iremos prestar reciObradaJJ.omenagem ao bri
lhante relatório do Senador Lourival Baptista. Ele real
mente prometera e cumpriu ao trazer para nós subsidias, 
mas isto não irá eliminar este dlâlogo que iremos manter, 
ainda hoje, com o Sr, Ministro da Saúde, Waldir Arcv
verde. 

Daí por que nós reiteramos, Sr. Presidente, n?br~ Se
nadores e Deputados, que esta Casa propiciasse ao 
nobre Deputado Carneiro Arnaud, que como profissi~
nal, está intimamente ligado a esta área, e para que, atra
vés desta conversação, deste diâlogo, o relatório apresen
tado pelo nobre Senador Lourival Baptista fosse banha
do e enriquecido com os subsídios que nós iremos trazer. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V._ Ex• .dá li
c_en_ça ... 

_QSR. PRESIDENTE(JorgeVianna)- Com apala
vra o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JÜTAHY MAGALHÃES- Sr. Preside-nte e 
Srs. Congressistas, esse projeto, como todos os outros 
que tramitam por esta Casa, recebeu um prazo pat'a a a
presentação de sugestões e emendas dos Srs. Parlamenta
res; teve um prazo para estudo por parte dos Srs. Con
gressistas; veio a esta Comissão que solicitou ao Minis
tro da Saúde, na última reunião, as informações que fo
ram apresentadas. Foram apresentadas as informações 
segundo o relatório do' próprio sefiadoi Lourival Baptis
ta. Há um fato real, o Senador Lourival Baptista vai via
jar hoje para os Estados Unidos e nós vamos fazer o quê? 
Vamos mudar o relator? 

O SR. MÁRIO HATO- Não, não, pedii vista não 
quer dizer isto. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES-:.._ Mas se ele viajar, 
não estarâ aqui essa semana! 

O SR. MARIO HA TO_:_ Mas ~le será homenageado, 
_ ~ós_~~~-te~_os o menor espírito d_e mutilar, nada disso ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não, é uma si
tuação de fatO: e eu não tenho nada a opor, para estudar. 
Agora é uma situação de fato. Então, gostaria que o Pre
sidente e o Relator combinassem o que fazer~ Por mim 
está tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE- O Deputado Figueiredo Fi
lho deseja_a palavra. 

O SR. FIGUEIREDO FILHO- Estou de pleno a
cordo com a pedida de vista do colega, mas acharia o se
guinte; para não ser wna atitude isolada, que recebêsse
mos esse relatório, porque a nossa participação nesta 
Comissão parece que está ficando meio isolada e nós não 
recebemos esse relatório. Inclusive me proponho até a 
participãr destã Comissão, como médico, 'fazendo uma 
análise, e dar a minha pequena colaboração. 

O .SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) --Deputado 
Figueiredo Filho, eu agradeço a V, Ex• o seu aparte e 
acho que a Comissão deveria ter acesso ao relatório, e 
essa Presidência se vê limitada pelo Regimento. O Regi
mento diz, no art. 153, quem tem direito a vistas. Parece 
que a vista está sendo pedida, nesta altura, por três 
membros da Comissão. Agora, nós desejaríamos ouvir o 
Senador Lourival Baptista, que, por um problema emer
gencial, tem que se ausentar. 

O SR. -(Fora do microfone.) 

-o- SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Eu pediria a 
V. Ex~ que permitisse qUe o S-enador Lourival Baptista u
sasse da palavra. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, eu 
inicialmente. quero agradecer as palavras do Deputado 
Mário H ato, e pediria a ele que retirasse o "brilhante" a
tribuído ao meu relatório. Bem disse o nobre Vice-Líder 
Jutahy Magalhães: esta mensagem veio para receber e
mendas até o dia 11. Ninguém apresentou. Eu, então, so
licitei qUe fos-se feito o relatório para vir aqui ser discuti
do no dia !2, porque naturalmente, se fossem apresenta
das .emendas, o relatório seria outro. E como se tratava 

-de assunto ligado ao câncer, eu, que ia fazer esta viagem, 
mais do que nunca, mandei que fosse feito no dia 12. E 
aqui chegando, o nobre Deputado Mário H ato solicitOu 
que fosse feito o pedido de informação ao Sr. Ministro 
;da Saúde. Eu, incontinenti, me dirigi ao Sr. Minístro da 
Saúde, e dt! comum acordo com o Presidente, com V. Ex' 

-combinamos para que hoje fosse discutido aqui, às 9 ho~ 
ras da manhã, que depois foi transferido para às 10 ho
ras. E aqui veio conosco, um colega nosso que, infeliz
mente está com um filho atacado deste grave mal como 
V- Ex' que já teve um cunhado seu atingido por esta 
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doença; e outros que aqui estão, inclusive eu, jâ tive um 
parente também que desapareceu com isso. E por ser um 
motivo relevante, eu acho relevante, não é por ser relator 
ou não, porque eu posso ser substituído por V. Ex~ ou 
pelo Deputado Carneiro Arnaud ou pelo Deputado Fi~ 
gu_eiredo. Mas acho o assunto relevante. Agora, Quanto 
ao passado, o que houve, isso é assunto para depois ser 
vasculhado. V. Ex' jã fez denúncia, já falou, jâ disse e 
deu nome aos bois, isso poderá ficar para mais adiante. 
O problema não é eu viajar hoje ou não. Eu ia ontem, 
transferi para hoje, poderei ser substituído por outro que 
faça um brilhante relatório. Agora, a minha intenção foi 
atender a uma cau.sa justa e humanitária. Eu não tenho 
interesse nenhum a não ser que aqueles que sofrem deste 
grande flagelo tenham o apoio do poder público. 

O SR. MÁRIO HA TO - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não. 

O SR. MÂRIO HA TO- (Fora do microfone) ... se há 
algum parlamentar que pudesse, agora, afirmar, se o 
Programa Nacional do Câncer está em plena atividade, 
se o Programa Nacional do Câncer está realmente levan
do -Coilúei'Tedade'? Este aspecto é muito imPortante. Eu 
-goStài'iã.- de saber há necessidade desta invasão, como a
eãOéi de afirmar e provo, deste malfadado elemento que 
jâ espoliou riossO País, o Sr. Daniel Ludwig, atravês da 
Fundação de Pesquisa Ludwig, há necessidade de vir 
aqui explorar os nossos doentes, provando mais do que 
nunca que este País é, realmente, um biotério de cobaias 
humanas? 

Por estas e outras razões, nobre Senador, é que não te
mos a mínima intenção de rejeitar ou alterar o relatório 
de V. Ex• O que temos direito e de discutir com o Sr. Mi~ 
nistro da Saúde, até_ aproveitando esta mensagem, para 
que possamos agilizar, para que possamos conversar 
com S. Ex• no sentido de ativar o Programa Nacional do 
Câncer, que se encontra paralisado, nobre Senador. e 
por esta razão. E tenho certeza absoluta que podemos a
proveitar esta oportunidade, para prestar um relevante 
serviço a toda a comunidade brasileira. E daí por que, 
mais uma vez, defendo o ponto de vista externado pelo 
nobre Deputado Carneiro Arnaud. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- ResPondendo ao 
nobre Deputado Mário Hato, quero concluir dizendo 
que houve um acordo aqui, houve um entendimento de 
que, vindo os esclarecimentos do Sr. Ministro da Saúde, 
nós apreciaríamos a matéria na manhã seguinte. 

Agora, quanto a esta parte que V, Ex' ... 

O SR. MÁRIO HA TO- Então, permita~me o aparte 
em relação à .disctissãá das informações. O item IV diz o 
seguinte: 

"IV- Reforma geral do sétimo pavimento, des
tinado ao Centro de Transplante de Medula Óssea." 

Nobre Senador, sabe V. Ex' que não temos-, no nosso 
País, com raras exceções, pesquisadores profissionais 
preparados, com a envergadura de outros profissionais 
de centros avançados, com os Estados Unidos e Japão, 
para o transplante da medula óssea, e V. Ex' sabe da 
vontade de muitos cancerologistas de se especializarem 
nesses centros avançados. 

Ora, nobre Relator, se, no nosso País, encontrarmos 
dificuldades para a formação de profissionais especiali
zados nisso, precisamos, realmente, temos obrigação de 
saber a verdadeira realidade em relação à capacidade de 
se fazer transplante de medula óssea com profissionais 
em número quantitativo e qualitativo, não é só no Esta
do dÕ IÚo; São Paulo, Curitiba, Salvador, Belo Horizon
te, mas em todos os lugares; acho que há necessidade de 
termo_s condições. 

Então, nobre Senador, é_ discutível realmente e só con· 
versando com o Sr. Ministro da Saúde, porque S. Ex~ 
tem os dados necessários para especifkações- mB.iórCs e 
mais detalhadas. De forma que, neste relatório aqui a
presentado, as especificações ainda são insuficientes. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viarina)- Gostaria de 
conceder a palavra ao Sr. Deputado Maçao Tadano, que 
deseja usar da palavra. 

O SR. MARÇAO TADANO -Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas: 

Devo inicialmente dizer que sou engenheiro agrôno
mo. No entanto, Srs. CongressiStas; houvera um enten~ 
dimento preliminar desta mesma Comissão, de que, uma 
vez atendida a informação, a matéria seria decidida. Fa
laram aqui os Srs. Deputados médicos registrando a 
preocupação e talvez um_a conveniência em relãÇão ao 
retardamento da discussão e da decisão em relação a _esta 
matéria que tramita agora. No entanto, se me fosse per
metida a oportunidade, pediria aos nobres pares, para 
que os assuntos dúbios ainda pendentes não constantes 
desta especificação, que enteildõ muito discriminada e 
suficiente desses J 1 itens, em relação a esse recurso, que 
considero ainda pequeno para os trabalhos de câncer, no 
Rio deJaneíro, ou no País. Quer me parecer que o assun
to câncer poderia chama._r a cada um de nós para que a
preciássemos, nesta reUnião, esta matéria. 

Porque, quantas vidas estão aí, Srs. CongressiStas, a 
clamarem de nós-- falo agora como agrônomo, mas te
nho aquela grande sensibilidade, que é de um irmão para 
com um irmão, aquele mais necessitado em termos de ur
gência, motivo por que entendo, quando tratamos de as
suntos dessa importância, nós, da Comissão, podería
mos de pronto ... 

O SR. MÁRIO HA TO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAÇAO TADANO - Pois não.-

0 SR. MÁRio" HATO - Nobre Deputado Maçao 
Tadano, V. Ex• está a defender algo que todos nós defen
demos; mais do que defende V. Ex•, defendemos a reati
vação clara e objetiva do Programa Nacional do Câncer, 
que se encontra paralisado hã 5 anos, isto ê um crime 
contra todos os irmãos cancerosos. E digo a V. Ex•: este 
País ê um biotério de cobaias humanas. V. Ex• sabe mui
to bem que há drogas medicamentosas proibidas nos 
países de origem, e vou citar um exemplo: clsc:orum dla
minum cisplatinum ( !) Lab. Terápica Bristol, e que estava 
sendo utilizado no território ·naciOnal, condenado inclu
sive nos Estados Unidos, a título de experiência, utilizan
do profissionais médicos, centros de saúde particulares. 
Esta medicação, ao invés de curar, estava matando, 
abreviando a vida dos cancerosos, e são irmão brasilei
ros. E por estas razões, nobre Deputado, é que nós exigi
mos a maior meditação. Então, o problema, que V. Ex• 
levanta, vem de encontro com o nosso sentimento. Nós 
não temos nada contra esta aprovação, quem sabe ire
mos aprovar amanhã mesmo; o que queremos ê o direito 
que V. Ex• nos dê, para que possamos nos inteirar,jâ que 
o Sr. Ministro da Saúde, homem sêrio, probo, aberto ao 
diálogo, quer conversar conosco. 

O SR .. MAÇAO TADANQ - Nobre Deputado 
Mário H ato, acho que V. Ex•, quando caracteriza a 
preocupação, não pode querer desmerecer a preocu
pação de todos os demais, que são também solidârio_s e 
apóiam esta campanha nacional de combate ao_ câncer. 
O que quer me parecer ê o seguinte: não vejo um condi
cionamento, dependência, cotnplementariedade em re
lação a um assunto e outro. Essa matéria aqui ê uma coi
sa específica, o trabalho do câncer é uma coisa perma~ 
nente, de amanhã e eternamente. 

O SR. OLY FACCH_IN- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MAÇAO TADANO- Com Prazer, 

O SR. OLY FSACCHIN - O iteil'l: mencionado pelo 
nobre Deputado Máti_Q H ato, que é o _item IV, trata ape
nas da reforma geral do sétimo pavimento, destinado ao 
centro de transplante de medula óssea, e o aspectO que o 
preocupa será posterior: a preparação-de técnicos. A re•. 
forma é o início do trabalho, ;;e não aprovarmos agora o 
início do trabalho, não teremos condições de alcançar o 
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objetivo que V. Ex• também procura. Mas V. Ex• não es
tá impedido de, hoje ainda, prestar a colaboração ao Sr. 
Minist~o,já tendo em mãos uma aprovação de um início 
de programa, para permitir que se façam outrOs. 

O_ SR_,_ MÁRIO HATO -(Fora do microfone) 

O SR. OL Y F ACHIN - Mas dá a oportuilidade de 
uma fiscalização mais ampla e objetiva e de novos recur
sos ... 

O SR. MÁRIO HATO - (Fora do microfone) ... o
portunidade de discutir a matéria. 

o sR. Oi..Y FACHIN -- ... que, por certo, serão car
reados para esse programa que V. Ex• _taot() __ defende e 
que nós também apoiamos. 

O SR. MAÇAQ TADANQ - Agradeço a inter
venção de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Chamo a 
atenção dos Srs. membros da Comissão que a palavra 
continua ainda com o Sr. M_açao Tadano. 

O SR. MAÇAO TADANO.- Agradeço a V. Ex• o 
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento, com o 
maior prazer. Apenas- para. ratificar, o Sr. Deputado 
Mário Hato diz da confiança, da honestidade de propó
sito, da solidariedade ao Ministro da Saúde, Waldir Ar
cóverde, portanto, não vejo e ele própriO dissera agora 
~ .. nós da Comissão Mista", que é favor, não tem nada 
contra à apreciação da matéria na Comissão, motivo 
pelei qual gOstaria que o nobre Deputado Mário Hato 
mantivesse essa posição de não ser contra a matéria e 
concordasse para que apreciássemos e decidissemos 
aprovando esta matéria. 

O_SR. MÃ~Ib HATO ~Permite V.- Ex• U~ ãJJ_à!'~_e? 

O SR. MAÇAO TADANO-!:. um prazer, nobre 
Deputado. 

O SR,_ MÁRIO HATO- Nobre Deputado, eu não 
disse nada do que V. Ex• está dizendo. Não disse que não 
tenho nada contra. Disse o seguinte: cjue eu e todos os in
-tegrantes da Comissão Mista indusive o Deputado Car
neiro Arnaud, que é cancerologista e todos nós interessa
dos, fôssemos ouvir, conversar com o Miriistro Waldir 
Arcoverde para que, aproveitando esta iniciativa do Sr. 
Ministro, possamos beneficiar toda a comunidade ... l;n
tão,já que o Regimento nos dá prazo, temos prazo regi
mental... 

O SR. MAÇAO TADANO - Nobre Qeputado 
Mário Hato, mais uma vez volto a insistir e, desculpe a 
nossa insiSfência, rião vejo coildiciOnarriento de prp,a ma
téria a outra, esta outra que V. Ex• pretende, com a_ par
tidpação de todos os demais pares do Congresso N acio
nal, considero plenamente válida, inclusive indispensável 
em relação ao Programa Nacional do Câncer, mas quer 
me parecer que, independente dessa matéria ... 

o- SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite V._Ex• 
_um apa~te_? 

O SR. MAÇAO TADANO-Tem V. Ex• todara4ão, 
porquê qual a intenção desta discussão? Aperfeiçoar o 
prõjeto? Vamos admitir objetivamente: há intenção de se 
fazer alguma modificação n!> projeto, ou ê apenas uma 
questão de fórum para discusSão? Fórum para discussão 
é, permanente, o Congresso Nacional, a tribuna está aí 
para quem quiser utilizá-lo para discutir esse tipo de as
sunto. Então, o objetivo, aqui, qual é? Examinar o proje
to-. -Então, vamos fazer modificação1 Acredito que não, 
pelas próprias palavras do nobre Deputado, porque, 
quem elogiOU, como fe"z- elogios ao relat6ri0, "brilhante 
rel~tório", do Sr. Senador_.Lourival Baptista, não estã 
com intenção de modificar nada. Portanto, quem declara 
que aceita o relatói'io Como um todo, não estâ Qensando 
em modificar qualquer coisa no projeto. Como V. Ex• 
diz, os aSsuntos são diferentes. 
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O SR. MAÇA O TAO ANO- Agradeço ao nobre Se
nador Juiãh.Y -Magalhães pelo aparte. 
- E, p3.ra cOncluir, devo dizer o seguinte: a minha sensi

bilidade à saúde do brasileiro, de qualquer irmão,-ama
nhã, no Grande. Expediente, vou caracterizar, quando 
vou tratar do assunto O Pantanal e Plantas Medicinais. 

QUerO-dizer, então, que dou minha total e ii-restrita so
lidariedade e apoiamento a esta matéria, e se os nobres 
pares entenderem, que fosse decidido e apreciado, nesta 
rel.iilião",-0 "jfareter -do Sr. Relator. 

I;:ra somente isto, muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Manoel Viana. 

O SR. MANOEL VIANA- Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas: 

O que o nobre- Deputado Mário H ato quis dizer, com 
sua palavra, é que anda numa campanha a favor do Ins
tituto Nacional do Câncer hã ,5_ anos, e contra a indústria 
do câncer que existe no Brasil. E para o nobre Deputado 
Mário H ato, aprovar aqui nesta Comissão Mista~ o pro
jeto, teria que ter subsídios maiores, porque, já que luta 
contra a indústria do câncer, que existe em todo o Brasil, 
o Deputado MáriO Hato precisilria ouvir do Ministro da 
Saúde algumas exposições. 

Pelo orçamento que me foi colocado às mãos, aqui, 
detalha-se que nos _II _editas, simplesmente não surtirá 
nenhum efeito ao combate ao câncer, porque 90% do 
orçamento ·,;squí colocado se refere simplesmente à refor
ma e às instalações. QUero dizer que 950 milhões de cru
zeiros é- um parco recurso, é um recurso mínimo. Não é 
pela quantia que estamos analisando, a quantia é míni
ma, irriS-ória-, é um pingO d'água num oceano de necessi
dades. 

Mas, a análiSe ligeira, desculpe-me o Sr. Ministro da 
Saúde, a análise ligeira desse orçamento mostra-nos fa
lha~ orçameiltáriaS gravissimas, falhas orçamentárias 
que eu_ não compraria para a minha empresa, recebendo 
um orçamento desta natureza. Então, não estou, aqui, 
julgando se será bem"empregado ou mal empregado. 

Vamos analisar o projeto: qual o técnico, aqui, que pa
gar_ia 15 milhões em um projeto, para se fazer uma refor
ma de um sétimo pavimento e que nós sabemos, por 
exemplo, que um projeto de rede de oxigênio, -as nossas 
duas multinacionaís dão completamente de graça. O 
projeto de execução da rede de água gelada e duto, qual
quer firma construtora darâ de _graça. 

Então, para quem ficarão esSes 15 milhões? Estou ana
lisando_ a coisa crua, como é no mercado. Para que bolso 
irá4 Srs. Congressistas? 

Analisamos, aqui, reforma geral do sétimo pavimento. 
Não está determinado se esse sétimo pavimenlo terá um 
complexo cirúrgico, porque 120 milhões, pata se refor
mar um sétirrio pavirilento, o que se colocará aqui nesse 
sétimo pavimento? Porque, logo abaixo, tem 43 milhões 
para o centro cirúrgico. 

Então, nã"o discordo disso, não discordo da boa vonta
de de um reinício nas ativídades do Instituto Nacional 
do Câncer_. Discordo sim de como esse orçamento foi rei
to, roi pré~fabricado, com o intuito simplesmente de dar 
uma satisfação a esta nobre Comissão Mista. E como o 
nobre Deputado Mário Hato, e tenho certeza que o 
'nobre Senado_r Relator do projeto não v ar querer colocar 
sua assinatura em uma coisa que, posteriormente, vai 
sentir-se complicado. 

Discuto, aqui, a dotação orçamentária para que o pro~ 
jeto foi feito. Se. fosse uma empresa minha, eu não assi
naria esse tipo-de dotação orçamentária. 

Eram estas as palavras que queria dirigir à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGfUO TÁVORA- Sr. Presidente, esta
mos discutindo, aqui, um pouco o sexo dos anjos. E por 
quê? Quando se apresenta um projeto deste, porque aqui 
vamos dar uma autorização, porque o prOjeto é exa:mí-
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nado em detalhes, pela Caixa Econômica, que vai fazer 
justamente ... 

O SR. MANOEL VIANA -Nobre Senador, permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGIUO TÂ VORA- Ainda nem comeceL 

O SR. MANOEL VIANA - Só um aparte. Porque 
queria dizer ao Sr. que os projetas analisados pelo F AS 
-eu fui um dos que iniciaram essa anãlise de projeto no 
FAS, em 1974- tornou obrigatório, para ser aprovado 
o projeto, certas compras necessárias porque, se não, o 
projeto não será aprovado. 

O SR. VJRGIUO TÁVORA- Bem, isso é uma acu
sação que V. Ex• faz a uma administração, que natural
mente deve ter razões suficientes para fazer ... 

O SR. MANOEL VIANA- O Sr. Senaâor, na épo
ca, tentou atê me ajudar ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA- Não, ao contrário, 
estou rindo porque justamente, à época, V. Ex• não mi!iw 
tava na política ainda e, Cônsul do Cearâ, procurei ajuw 
dar a todos, inclusive a V. Ex• 

Então, Sr. Presidente, esse detalhe todo aqui haveria 
que ser apreciado pela Caixa EcOn-Ómica, daí, eu eStava 
calado, até que foi afirmado que este_ projeto, esse orçaw 
menta foi com autorização da Comissão, nem o Minisw 
tro Waldir Arcoverde era capaz disso. O que estamos 
vendo aqui é apenas uma autorização legal porQue, jusw 
tamerite, dentro do orçamento de 1983, não tinha essa 
dotação. O que fez o Ministério da Saúde? Apresentou, 
como nós, ·Governo de Estado, antigamente fazíamos, 
como os particulares também o fazem, à Caixa Econó
mica. para, através do F AS, ter os recursos necessârios. 

De maneira para que não--passe só em julgado esta 
nossa: mtervenção, que, de longe, o Ministr'o Waldir Arw 
coverde tenha se prestado - se esses valores são certos 
ou não, isso é problema para ser discutido pelos técnicos 
e pelos Srs. Deputados que aqui fizeram a carreir.i-da 
medicina, prinCipalmente os esPecializados - mas este 
orçamento haveria que instruir o processo que a Caixa 
Econômica, quando aplica o F AS, examina. 

Esta era a observação que gostaria que ficasse consw 
tando dos Anais desta reunião, porque, absolutamente, 
não é pour épater le bourgeois que vem um orçamento 
destes. 

Era isso que queria dizer, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Agradeço a 
V. Ex', Sr. Senador Virgmo -Távora. 

Concedo a palavra ao nobre Relator, Sr. Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. RELATOR (Lourival Baptista)- Sr. Presiden
te, ouvimos aqui o ql.le foi dito pelos nobres parlamenta
res e concluo dizendo que não vamos aprovar o projeto, 
vamos aprovar o parecer e o projeto serâ aprovado pelo 
Plenário. E, sendo aprovado hoje, os Srs. Parlamentares, 
que naturalmente irão ao Sr. Ministro, receberão novas 
infoi'maçôes, em plenário poderão discutir o assunto. 

O meu parecer, Sr. Presidente, é pela ·aprovação, com 
o rdatório que nos foi enviado pelo Sr. Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vlanna) - Conçedo a 
palavra ao nobre Deputado Mârio Hato. 

O_ SR. MÁRIO HA TO- Sr. Presidente, ilustre Rela
tor, já que vamos conversar cõrtfO Sr. Ministro da Saú
de, não vejo necessidade de se aprovar neste instante o 
relatório apresentado pelo-Sr. Senador Lourival Baptisw 
ta. Por quê? Não haverá razão, também, se estamos 
aprovando o relatório, obviamente esta mensagem será 
levada ao plenário, e nós não íremos enriqüeé:er em nadi 
esta matéria. E não serâ apenas -Com essa· dotação orça
mentária de 950 milhões de cruzeiros, que iremos sOlu
cionar o problema da política nacional do câncer. 

Então, acho que realrriente estamos tentando prestar 
uma colaboração maior, até- em termos de homenagem 
ao próprio Relator da matériá. Não é a ausência do Sr. 
Senador Lourival Baptista que vai prejudicar o anda
mento, o trâmite, da discussão e votação do relatório. 
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De forma, então, se o Sr. Ministro da Saúde está aberw 
to ao díâlogo, nós que somos democratas, parlamentaw 
res, temos que aprender também essa prâtíca do diâlo,go 
e vamos dialogar com o Sr. MinistrO. Não estou anteciw 
panda aqui a minha posição. O nobre Senador Jutahy 
Magalhães disse o seguinte: que não tenho nada contra 
nenl a fãvOr. Não é nada disso .que eu disse, o cjue eu 
quero- é enriquecer mais a maté"ria .. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Eu gostaria 
de esclarecer à Comissão Mista o. segUinte: existe um pe
dido de vista, que está baseado no art. 153, § 19. 

O SR. MÃRJO HATO- Exatamente. 

0 SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Se os 
membrO~ Que pediram a Comissão Mista retiram o pedi
do, a Comissão colocará, em votação se fica mantido; tew 
nho a impressão de que estamos continuando a díscusw 
são ingloriamente. Então, mantido o pedido, a esta Pre
sidência só resta, cumprindo o Regimento, em seu art. 
l:U,_§ !9. 

O SR. CARNEIRO ARNAUD - Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Tenho a imw 
pressão de que a Comissão tem que decidir: ou aceita o 
relatório ou nomeia outro Relator. Não tem outro cami
nho, porque, o que ocorre é o seguinte, estâ aqui: art. 
153, § 1': 

"Conhecido o voto_ do Relator, qualquer 
membro da Comissão poderá pedir vista do procesw 
so, pelo prazo de 5 dias, só prorrogável por delibe-
raçã? da Coipissão. -

§ 2Y Estando a matéria em regime de urgêncía :..___ 
que é o Caso - a vista só poderá ser conc;edida: 

a) ............. ~ ................. ó ... .. 

p) por 24 horas, no caso do art. 311; c" 

Então, 24 horas é o prazo. 

O SR. CARNEIRO ARNAUD - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Conçedo a 
palavra ao nobre Deputado Carneiro Arnaud. 

O SR. CARNEIRO ARNAUD- Sr. Presidente, jã 
dei as explicações pelas quais eu gostaria de analisar 
mais cuidadosamente o assunto. Entretanto, ouvi os di
versos argumentos dos membros da Comissão e, como 
disse ~nicialmente, sou daqueles que sempre têm o desejo 
de ajudar na luta contra o câncer neste País. Acho, entre
tanto, que esse pedido de auxílio ou de crédito suplemen
tar é muito pequeno e não deveria ter sido feito exclusi
vamente para o Instituto Nacional do Câncer, mas deve
ria ter sido uma importância muito elevada, para que pu
desse, inclusive, ser distribuída a outras entidades que 
vêm prestando serviços em todo o País. 

Para não dificultar, para que não se diga que, sendo 
eu, aqui, não somente um parlamentar mas médico can
cerologista, eu queria dificultar qualquer iniciativa que 
possa trazer um aprimoramento, uma melhoria para 
uma entidade de combate ao cân,cer, no País, retiro o 
meu pedido de vista e, em outra oportunidade, procura
rei pessoalmente o Sr. Ministro da Saáde, para alguns es
clarecimentos e, em plenário, discutiremos o assunto. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Conçedo a 
palavra ao nobre Deputado Mário Hato. 

_ O SR. MÁRIO HA TO - Sr. _Presidente, acho que 
-C-hegamos a um consenso, todos os membros desta Co
missão Mista hão de concordar que esta medida não vai 
solucionar o problema do combate ao câncer. Todos nós 
reconhecemos. Mas é uma iniciativa. Ninguém me con
testou quando eu disse que o Instituto Arnaldo Vieira de 

-Carvalho foi o pioneiro, na-América Latina, para fazer 
as pesquisas e_também na formação de profissionais de 
combate ao câncer e que, no entanto, está com as portas 
fechadas. Ninguém me contestou em relação às acu-
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sações que trouxe das irregularidades do passado e todos 
n6~ estamos imbuídos da mesma consciência: de que o 
problema câncer é reãiffiente nlllito sério em nosso País, 
em que o Program Nacional do Câncer está abandona
do. 

Levando em consideração estas minhas ponderações 
e, diante da manifestação do Ministro Waldir Arcover
de, que teve a_ gentileza de telefonar, ainda esta manhã, 
convidando-nos para conversar sobre esta matéria e ou
tras em relação à política do câncer, eu reitero aquilo que 
disse em relação ao Ministro Waldir Arcoverde, se bem 
que S. Ex• irâ cumprir, trazendo para nós aquilo que le
vanlãmós em 1979. E, em homenagem ao Sr. Senador 
Lourival Baptista, que teve o esforço redobrado de ela
borar este relatório, que foi enriquecido da última reu
nião para hoje, trazendo para nós subsidias, não poderia 
ter um outro ge-sto, a não ser retirar, também, da mesma 
forma como o fez O Sr. Deputado Carneiro Arnaud, o 
meu pedido de vista (Palmas), para homenagear o Sr. 
Lourival Baptista, que me homenageou dando-me auto
grafado o seu livro l\llobiliza~ão Nacional Contra o Taba
gismo, se bem que sou um tabagista e ele vai me ensinar 
como deixar de sê-lo. 

O SR._ PRESIDE.NTE (Jorge Vianna)- A Presidên
cia consulta o nobre -Deputado Figueiredo Filho, que 
também tinha manifestado intenção de vista ao proces
so, _com essa posição. 

O SR. FIGUEIREDO FILHO- Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas: 

A minha intenç?,o, de início, foi em questão do respei
to ao nosso caro colega cancerologis~a, desde que S. Ex~ 
retire o pedido de vista, também estou de pleno acordo. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Como ne
nhum dos Srs. Congressistas mais deseja usar da palavra 
para discutir o relatório, vou colocar em votação o pare
cer do Relator, Sr. Senador Lourival Baptista. 

Em votação o parecer. 
Os Srs. Congressistas que o aprovam queiram perma

necer sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 
Agora, pediria aos ilustres membros da Comissão 

Mista, antes de declarar por encerrada a reunião, que as
sinem a folha de presença. 

O SR. FIGUEIREDO FILHO -Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas: 

A minha intenção, de início, foi em questão do respei
to ao nosso caro colega cancerologista, desde que S. Ex• 
retire· o pedido de vista, também estou de pleno acordo. 
(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Como ne
nhum dos Srs. Congressistas mais deseja usar da palavra 
para discutir o relatório, vou colocar em votação o pare
cer do Relator, Sr. Senador Lourival Baptista. 

Em votação o parecer. 
Os Srs. Congressistas que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Agora, pediria aos ilustres membros da Comissão 

Mista, antes de declarar por encerrada a reunião, que as
sinem a folha de presença. 

O SR. RELATOR (Lourival Baptista)- Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. RELATOR (Lourival Baptista)- Desejo agra
decer aos colegas e também a esses colegas mêdicos, que 
sabem o que é o câncer e que todos nós temos que dar os 
braços e trabalharmos para que esse flagelo seja comple
tamente dominado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Vianna)- Está encerra
da a reunião. 
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1.1- ABERTURA 
1.2-EXPED1ENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor 

Presidente da República 
Submetendo ao Senado a escolha 

de nome indicado para cargo cujo 
provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N9 112/83 (n~" 204/83, na ori
gem), relativa à escolha do Sr. Pau
lo da Costa Franco, Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Tailân
dia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Socialista 
da União da Birmânia, nos termos 
do. Decreto nl' 56.908, de 29 de se
tembro de 1965. 

Restituindo autógiafos de proje-
tas de lei sancionados: 

- N'l 113/83 (n9 205/83, na ori
gem), referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n~' 9/83 (n~' 4/83, na ori
gem), que concede pensão especial 
a Dom José Newton de Almeida 
Baptista e dá outras providências. 

SUMÁRIO 
(Projeto que se transformou na Lei 
n• 7.099, de 13 de junho de 1983.) 

-N• 114/83 (n• 206/83, na ori
gem), referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n~' I 07/82 (n~' 5.431/81, 
na Casa de origem), que autoriza a 
incorporação da F acuidade de Ser
viço Social, da Fundação Vidal R-a
mos, à Universidade Federal de 
Santa Catarina. (Projeto que se 
transformou na Lei n~' 7.100, de 13 
de junho de 1983.) 

- N• 115/83 (n' 210/83, na ori· 
gem), referente ao Projeto de Lei n'i' 
2/83-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministériõ da 
Saúde o crédito especial de até CrS 
950.000.000,00, pai-a o nm que es
pecifica. (Projeto que se transfor
mou na Lei n~'7.IOI, de 13 de junho 
de 1983.) 

-N~'s 116, 117 e 118/83 (n~'s 

207, 208 e 209j-S3, na origem), de 
agradecimento de comunicação. 

1.2.2 - Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n~' 

130/83, de autoria do sr. Senador 

Marco Maciel._ que estabelece nor
mas gerais de elabOração legislati
va. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 
131/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Saturnino, que dá nova 
redação ~o caput do art. 487 da 
Consolidação das Leis do Traba
lho, fixando novos. prazos para õ 
aviso prévio. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
132/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Saturnino, que autoriza o 
Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem a isentar os táxis 
do pagamento de pedágio nas ro
dovi~~ fedçrais. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 
133/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campos, que reforça o 
Fundo de Assistência ao DesemM 
prego e dispõe sobre o auxílio
desemprego. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 
134/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campos, que estabelce a 
livre negociação salarial e dá outras 
providências. 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, IS DE JUNHO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• 42, DE 1983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnico
Científica e Tecnológica celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Jamairla Árabe 
Popular Socialista da Líbia, em Brasília, a 30 de ju
nho de 1978. 

Art. I Q :t: aprovado o texto do Acordo _de Coope
ração Técnico-Científica e Tecnológica celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Jamairia 
Ãrabe Popular Socialista da Líbia, em Brasília, a 30 de 
junho de 1978. 

Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 14 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÊCNICO· 
CIENT1F1CA 

E TECNOLÓGICA ENTRE A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 

JAMA1RIA ÁRABE POPULAR 
SOCIALISTA DA LlB1A 

No desejo de fortalecer os laços de amizade existentes 
entre os dois Países e, partindo das boas relações entre 
seus povos e desejando enfatizar e apoiar a cooperação 
científica e técnica em diversos campos, a fim de concre
tizar os interesses comuns, os dois Países acordam o se
guinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes desenvolverão a cooperação 
técnico-científica e tecnológica, a fim de contribuir para 
elevar o seu desenvolvimento econômico, industrial e so
cial. 

Artigo II 

A cooperação técnicO-científica e tecnológica entre os 
dois Países incluirâ, além de outras, as seguintes ma
térias: 

I - Intercâmbio de informações cientificas e tecnóló
gicas. 

2- Intercâmbio de serviços de consultaria no campo 
da pesquisa científica e na sua aplicação em pr ojetos de 
interesse reciproco. 
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- Projeto de Lei do Senado n~ 
135/83, de autoria do- Sr. Senador 
Roberto Campos, que criá; Coritra
tos de trabalho simplificados para 
facilitar novos empregos. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 
l36f83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campõl:f, que autoriza á 
delegação de atividade -de-previdên
cia. social e empresas privadas. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 
137 (83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campos, que cria nas em
presas privadas, como alternativa à 
dispensa de empregados, a disponi
bilidade remunerada e dã outras 
providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 

138/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campos, que dispõe sobre 
a distribuição eventual de lucros a 
empregados. 

- Projeto_ de Lei do Senado o<? 
139/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campos, que institui Pro
grama de Repartição de Capital. 

- Projeto de Lei_ do Senado n<? 
140/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campos, que favorece as 
aposentadoriaS e a renovação de 
quadros. 

-Projeto de Lei do Sen;ido n9 
141/83, de autoria do Sr, Senador 
Roberto Campos, qUe agiliza as re
duções de jornada de trabalho e 
conseqüentes de salário para evitar 
dispensas de pessoaL 

- Projeto de Lei do Senado n9 
142/83, de autoria do Sr. Senador 
Roberto Campos, que regulariza, 
sem aumento de incidências, o im
posto único sobre lubrificantes e 
combustíveis líquidos e gasosos. 

- Projeto de Lei do Senado n<? 
143/83, de autoria_ do Senador Fer
nando Henrique Cardoso, que as
segura os benefícios çla política sa
larial aos servidores públicos sujei~ 
tos ao regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

1.2.3 - Comunica~iio da Presi
dênCia 

- Arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmara n9 32/82 (n9 
3.183/80, na Casa de origem), por 
ter recebido parecer contrário, 
quanto ao mérito, da comissão a 
que foi distribuído. 

solidariedade ao movimento de 
Parlamentares pedessistas, de 
apoio à política do Presidente João 
Figueiredo. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Presença, amanhã, do GoVerna
dor Leonel Brizola, na reunião da 
Cómissãõ Mista i'ncumbida do .es
tudo sobfe a proposta de emenda à 
Constituição que dispõe sobre as 
eleiç_õ_es dirc!tas para Presidente e 
Vice-Presidente da República. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder - Reivindi
cações da classe dos servidores 
públicos civis da União. 

SENADOR MURILO BADA
RO, como Líder - Considerações 
sobre o discurso de seu anteCessor 
na tribuna. 

1.2.5 --Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n9 144, 

de 1983, de autoria do Sr_ Senador 
Gastào_Müller, que dispõe sabre a 
proibição de importação de bebi
das alcoólicas em tonéis ou acondi
CÍdham~nto asseme!hado ~ dá ou
tras providências. 

1.2.6 - Requerimentos 
- N9 690, de 1983, de autoria do 

S-r. --Senã.dOr_H umbertO Lucena, so
licitando urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara n<? 35/79. 

-N9 69!, de 1983, deaUtoría do 
Sr. SenildOr Al-Õysio ChiVes, solici

--tando urgência para o Projeto de 
Decreto Legislativo n<? 5f83. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
- _p:rojeto_ de Lei da Câmara nl' 

29/81 (nY 960/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sObre os requisi
tOs para a venda de espingarda de 
ar comprim(do, Rejeitado. Ao ar
quivo. 

- Projeto de Lei da Câmir'a-ii~ 
56/81 (n~ 4---:524/77, na Casa de ori
gem), que-dispõe sobre a gratuida
de na expediÇãO de documentos pe
las repartições públicas, nos casos e 
condições que especifica. Rejeitado. 
Ao arquivo. 

_....Projeto de Lei da Câmara n~' 
66/83., que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pirapor:i (MO) a "ele
var em Cr$ 218.094.000,00, o mon
tante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. Ã Comissão de Re-
dação. 

1.2.4- Discursos do Expediente _Projeto de_ Resolução n9 

SENADOR _H_E_LIO ÇJJ_EIROS 67/83, que autoriza a Prefeitura 
-Reflexos políticos: ao resultado Municipal de Ataléia _(MG) a ele
de pesquisa de opinião sobre candi- var em Cr$ 70.691.880,00, o man
datos presidenciávei_s, realizada 1tante de sua diYida consolidada. 
junto a Parlamentares do PDS. ~provado. Â Comissão de Re-

SENADOR ADERBAL JURE- . dação. -
MA - Reparos ao discurso do -ProjetO-- de Resolução- n9 
orador que o antecedeu na tribuna. 68/83-~ que ~utoriza a Prefeitura 
Telegrama do Gov~rnador Rober- Municipal de Barra do Rocha 
to Magalhães, de Pernambuco, de (BA), a_ elevar em Cr$ 

36.406.475,24, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
Comissão -de Redação: 

1.4 - D!SCURSOS APÓS A 
ORDEM DO D!A 

SENADOR VIRGlUO Í"ÃVO
RA - Encaminhamento ao Sena
dor Itamar Franco de documentos 
atinentes aos acordos firmados na 
área econômica pelo Brasil no exte

, rior. 

SENADOR ROBERTO SA
TURN/NO-- -Reparos a tópicos 
de recente pronunciamento dÕ se.. 
nado r Roberto Campos, quando S. 
Ex• fez uma análíse da conjuntura 
nacional, oportunidade em que 
apresentou sugestões para a políti
ca de ajusta.mento da- êConomia 
brasileira à atual crise. 

SENADOR ROBERTO CAM
POS- Validade das sugestões ofe
recidas por S. Ex•, tendo em vista 
as contestações feitas na presente 
sessão pe1_o orador que_o_antecedeu 
na tribuna. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Liberação, pelo Presi
denie João Figueiredo, de parcela 
do .FINSOCIAL, desiinàda à exe
cução de metas governamentais no 
campo da assistência social. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Conclamação da união 
de todos os segmentos da opinião 
pública com vistas à recuperação 
nacional. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Fechamento, pela Secretaria da 
Receita Federal, de agências da
quele órgão em municfpios do Es~ 
ta do de Mi nas Gerais. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÕES ANTE
RIORES. 

-Do Sr. Marco Maciel, proferi
do na sessão de 27-5-83. 

-Do Sr. Virgílio Távora, profe
rido na sessão de 13-6-83: 

3- ATAS DE COMISSOES. 

4 -·MESA DIRETORA. 

5 - LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS. 

6 - COMPOSIÇÃO DAS CO~ 
MISSOES PERMANENTES. 

Junho de 1983 

3- A cooperação na formação de quadros científicos 
e tecnológicos nas áreas de pesquisa científica. 

4- A cooperação na realização de projetes comuns 
com~vistas ao desenvolvimento da pesquisa científlca, 
5-Intercâmbio de cientistas, peritos e técnicos espe

cializados nos diversos ca.mpos científicos. 
6- Treinamento em pesquisas científicas av.ançadas 

em instituições específicas, com o objetivo Qe formar 
quadros técnicos altamente qualificados nas diversas 
áreas científicas. 
7- Intercâmbio de missões técnico~científicas e reali

zação de_ simpósios científicos. 
8- A fim de executar os itens anteriores, os órgãos 

competentes dos dois Países autorizarão as instituições 
especializadas nos campos de pesquisa científica a reali
zarem acordos de cooperação entre si, complementares 
ao presente Acordo. 

Artigo III 

Resultam, deste Acordo, programas e planos de traba
lho pormenorizados que definem as condições e compro
missos necessários, inclusive os compromissos financei
ros relativos à execução dos projetas têcnicos e científi
cos. 

Esses programas e planos serão modificados quando 
as duas Partes,_ .de comum acordo, julgarem necessário. 

Artigo IV 

As Partes Contratantes concordam com as formas de 
finanaciamento e de cooperação técnico-científica -e tec
nológica referidas no Artigo III, relativas a cada progra
ma ou projeto. 

Artigo V 

As Partes Contratantes concordam em facilita.r a en
trada de cientistas, peritos e técnicos, bem como de equi
pamentos especializados e acessórios para pesquisa 
científica nos territórios de cada uma delas para o exerci
cio -das atividades a serem realizadas no âmbito deste 
Acordo. 

Artigo VI 

O acompanhamento da execução deste Acordo e dos 
projetas e planos de trabalho dele resultantes será feito 
pela Comissão Mista Ãrabe Líbio-Brasileira, ocasião em 
que se procederá à avaliação da cooperação e serão pro
postas sugestõ~s e recomendações necessárias à modifi
cação deste Acordo ou dos planos e projetas dele resul
tantes, quando as Partes julgarem de interesse comum. 

Artigo VII 

As divergências que surjam da interpretação ou exe
cução deste Acordão serão resolvidas por concordância 
das Partes. 

Artigo VIII 

A denúncia ou expiração deste Acordão nã,o inlluirâ 
nos programas e projetas em execução, exceto se as Par
tes Contratantes convierem Oiversamente. 

Artigo IX 

A vigência deste Acordo serã de cinco (5) anos, reno
vável automaticamente, exceto quando uma das Partes 
Contratantes_comunicar à outra o seu desejo de terminâ-_ 
lo ou modificâ-lo, no mínimo seis (6) meses antes do tér
mino de sua vigêilcia. 
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Artigo X 

Este Acordo entra em vigor na data de troca dos ins
trumentos de ratificação, em cOnformidade com as nor
mas vigentes em ambos os Países. 

Feito em Brasília, no dia 30 de junho de 1978, corres
pondente ao 25~' dia do mês de Rajab do ano l39_8_da H é
gira, em duas cópias originais nos idiomas português e 
ãrabe, sendo ambos os textos igualmente autênticos. .. 

Pela República Federativa do Brasil; Antônio F. Aze
redo da Silveira, Ministro de Estado das Relações Exte
riores. 

Pela Jamairia Ãrabe PÕpular Socialista da Líbia~ Ab
dulmajid Mabrouk Gaúd, Secretário de Estado para o 
Desenvolvimento Agrãrio. 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incísõ VI, dã. Ciinstítuiçaõ, e eú, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 282, DE 1983 

Autoriza o Governo do EStado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 453.256.608,00 
(quatrocentos e cinqüenta e três milhões, duzentos e 
clnqüenta e seis mil, seiscentos e oito cruzeiros). 

Art. 1~> E o Governo do Estado do Piauí, nos termos 
do art. 21' da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de 
crêdito no valor de Cr$ 453.256.608,00 (quatrocentos e 
cinqUenta e três milhões, duzentos e cinqUenta e seis mil, 
seiscentos e oito cruzeiros), correspondentes a 
188.971,09 ORTN, considerado o valor nolninal da 
ORTN de Cr$ 2.39&,55 (dois nlil, trezentos e noventa e 
oito cruzeiros e cinqUenta e cinco centavos), Vigente em 
outubro f82, junto à Caixa Econõmica Federal, Cnediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, destinada à reforma, am
pliação e equipamento de 111 (centO e onze) cadeias mu
nicipais, naquele Estado, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces
:so. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 14 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, ihciso vi; da ConStituiçãO, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 283, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no yalor de Cr$ 45.847.515,36 (qua· 
renta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete 
mil, quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e !)eis cen
tavos). 

Art. li' E a Prefeitura Municipal de Monte Alegre 
de Minas, Estado de Minas Gerais, noS termos do art. 2~> 
da Resolução nl' 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor ade CrS 45.847.515,36 (quarerita e cincO mílhõeS, 
oitocentos e quarenta e sele mil, quinhentos e quinze cru
zeiros e trinta -e seis centavos), correspondentes a 

- .--~~-· 

21:8~~0RTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 2,0SI4,99-(dois mil, noventa e quatro cru
zeiros e noventa e nove centavos), vigente em agostoj82, t 
junto á Caixa Econômiça Federal, medi_ante a ~tilização · 
de recur~ios dO FUiidO de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, destinada à canalização do Córrego Monte 
Alegre, naquele Município, ob~d_ecidas a_s condições ad
mitidas Pelo Banco Central do Brasil nÕ respectivo Pro
cesso. 

Art. 21' Esta Resolução eritra -em vigor na data de 
sua publicação. 

Senad-o Fi::d~ral, 14 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber (rue o Senado Federal aprovou, nos lermos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu, Nilo Coelho, 
_!'residente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 284, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Rf!
cife~ Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 179.960.500,00 (cento e seten
ta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e qui
nhentos cruzeiros). 

Art. I~' :E: a Prefeitura municipal da Cidade do Reei
- fe, Estado-de Pernambuco, nos termos do art. 29 da Re

solução n"' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fe
-dera!, autorizada-a contratar operação de crédito nova

lor global de CrJ 179.960.500,00 (cento e setenta e nove 
J:nilhões, novecentos e ~senta mil e quinhentos cruzei-

. ·-rOs)}Urito fÇaixã Econômica Fede!_al, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi_
merito Social- FAS, destinada à impiãntação dos Pro-
]eios de DesenvolvimeJ?~O de EdU~açào Pré-Escolar da 

,ede de Ensin-a do Recife e do Programa Nacional de 
Dçsenv9lvimento do Ãó.êsanato, naquela Capital, obe
aecidas as condições admitidas pelo Banco Centra! do 
Brasil no respectivo processo. -

Art. 2"' Esta Resolução e_ntra em. vigor na data de 
S:Ua-pubiicação. . _ . __ 

Senado Federai,' 14 de junho de 1983 . ...,... Nilo Coelho, 
Presidente. 

Ata da 92' Sessão, 
em 14 de junho de 1983 

I• Sessão Legislativa. Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho, 
Moacyr Da/la, Jorge Kalume 

e José Lins 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS Sils: SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Raimundo Parente - Aloysio Chaves 
- Gabriel Hermes -Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
-João Castelo -_José Sarney- H_elvídio Nunes-
João Lobo ~José Llns...,.. Virgílio Távora-:- Martins 
Flih9- - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - -

- Adefhal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho -
Carlos Lyra -- Luiz Cavalcante- Louci,val Baptista

_Passos_ Pôrto --Jutahy Magalhães- Moacyr Dalla
Roberto Saturnjno - Benedito C~nei<iS - Gastão 
MUller. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro ·aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1_9-Secretârio procederá à-leitura dO Expediente. 

t l_ido o seguiute 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo ao Sendo a eScolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de _sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 112, DE 1983 
_(nl' 204/83, na or:_igern) 

- Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-
ral: 

De conformidade com o artlgo42, ifem UI, da ConSti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vo~_as Excelênçias ª- escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Paulo da Costa Franco, Embaixador do Brasil jun
to ao Reino da Tailândia, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Socialista da União da -Birmânia, nos termos do Decreto 
n9 56.908~ de 29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Paulo da Costa Franco, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Rdações Exteriores. 

Brasília, 13 de junho de 1983. -João Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Paulo da Costa Franco 
JaguarãoJRS, 10 de--novembro de 1923 

Filho de Alvaro da Costa Frarico e 
Gilda FUrqllím Waerneck da Costa Franco 
Curso de Práticã -Diplomática, IRBr. 
Côilsu( de-Tercdra Classe, 15 de dezembro de 1945. 
Segundo-Secretário, antiguidade, 30 de outubro de 
1952. . 
- Primeiro-Secreiâri~?, oantiiuidad.e, 24 de outu&i-o de 
1961. . .. 

ConselP.eiro, título, _4 d_e maio de 1962. 
Mtnislro de Segunda Classe, merecimento, 30 de se
tembro de 1968. 
Ministro de Pririlelra classe, merecimento, 22 de de~ 

zembro de 1982. 
Assistente do Chefe do serviço de Documentação, 

1946. 
Assistente do Chefe do Departamento Político, 

1955/56. 
Assistente do Secretário-Geral, 1956. 
Chefe da Diví.São de Cooperação Intelectual, 

1962/63. 
Chefe da DiviSãO da Europa oriental, 1958/69. 
Secretário-GerRl-Adjunto, substituto, para Assun

tos da Europ-a Oriental e Ásia, 1969. 
Chefe da DiVisão de Cooperação Intelectual, 

1969/70. 
LÕndreS~ Vice-Çônsul, 1948/50. 
Helsinki, Terceiro-Secretário, 1950/52. 
Helsinki, Encarregado de Negócios, 1950, 1951 e 

1952_ 
Bon.n, Terceir-a-Secretário, 1952.-
Bonn, Segundo-Secretário, 1952/54. 
Viena, Segundo-Secretário, 1957/59. 
TelMAviv, SegundoMSecretârio, 1959/61. 
Tel-Aviv, Encarregado de Negócios, 1960. 
México, Segundo-Secretário, 1961. 
México, PrimeiroMSecretârio. 1961/62, 
México, Encarregado de Negócios, 1961 e 1962. 
Berlim, Cônsul, 1963/68. 
Assunção, Cônsul-Geral, 1970/72. 
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Tóquio, MinistrowCorlSelheiro, -1972(74. 
Tóquio, Encaieg-ado de NegóCios, 1973 e 1974. 
Daca, Embaixador, 1975f76. 
Beirute, Embaixador, 1977/82. 
Aman, Embaixador, cumulativamente, 1978/82. 
Bangkok, Embaixador, 1982/83. 
Comissão de Reparação de Guerra, 1947, 1955 e 

1956 (membro). 
Ã disposição dO CerimOnial d!:! visita da Rainha da 
Inglaterra,l968. 
Missão Especial às solenidades de Posse do Presiw 

dente do Peru, 1976 (membro). 
II Conferência Geral da AIEA, Viena, 1958 

(membro). 
Reunião dos Países da Ãrea de Conversibilidade 

Limitada, Londr~s. 1959 (o_bservador). 
Reunião dos Chefes de Setores Culturais dos MRE 

e Educação dos Países Membros da OEA, Washing
ton, 1963 (representante). 
XXVII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova 

York, 1972 {delegado-suplente). 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 

o-Embaixador Paulo da Costa Franco se encontra 
nesta data no exercícío de suas funções de Embaixa.çior 
do Brasil junto ao Reino da Tailândia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 1 O de ju- -
nho de 1983.- Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Diví
são do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores} 

MENSAGENS Dp PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N9 113/83 (ri" 205/83, na origem), de 13 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n_9 9, de 1983 (n" 
4/83, na Casa-de origem), que concede pensão especial a 
Dom José Newton de Almeida Baptista e dá outras pro
vidências. (Projeto que se transformou na Lei n9 7.099, 
de 13 de junho' de 1983). 

N9 114f83 (206(83, na origem), de 13 do corrente refe
rente ao Projeto de_Lei da Câmar3: D" 107, de 1982 (n9_ 
5.431/81, na CaSa de orgiem), que atutoriza a incorpo
ração da Faculdade de Serviço Social, da Fundação Vi

. dai Ramos, à Univeisidade Federal de Santa Catarina. 
(ProJ"Cto qUe se trailSfornlou na Lei n9 7.ÍOO, de 13 de 

junho de 1983). _ _ _ _ 
N" 115/83 (n"' 210/83, na ~rigem),- de 13-do c~rr~~te, 

referente ao Projeto de Lei n9 2, de 1983-CN, que autori
za o Poder Executivo a abrir ao minisléríO da Saúde o 
crédito especial de até Cr$ 950.000.000,00 (IiOVecentos e 
cinqUenta milhões de cruzeiros) para o fim que especifi
ca. (Projeto que se transformou na Lei n~> 7.101, de 13 de 
junho de 1983). --

D~ agradecimento de comunicaçio: 

N9 116/83 (n"' 2Q7j83, na origem), de 13 de junho do 
corrente ano, relativa à promulgação das Resoluções n<~s 
235 e 259, de 1983. ____ _ 

N<~ 117/83 (n"' 208/83, na origem), de 13 dejunho do 
corrente ano, reiatíva à aprovação das matérias consfan
tes das Mensagens da Presidência da República n9s 111, 
114, 235, 275,374,403,407,423, 555,571 e 574, de 1981; 
56, 118, 176, 178,281, 283,471,475 e482, de 1982; e 160, 
de 1983. 

N9s ll8J83 (n9 209/83, na origem), de 13 de junho do 
corrente ano, relativa à aprovação das matériaS conSfan
tes das Mensagens da Presidência- da República n'i's 492, 
de 1982; 5, 6, 18 e 23 de 19&3. 

O SR. PRESIDJi:NTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicaÇão. -

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
1~'-Secretârio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

--São lidos os seguintes_ 

PROJETO DE LEI DO SEN,\.I)J) N• )30, D_E 1983 

Estabelece normas gerais de elaboraçio legblati-
va. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. As leis de Conteúdo normativo e de carãter 
geral serão numeradas em série específica, seguidamente, 
antecedidas da letra maiúscula N. 

§ f. As leis de efeitos concretos, bem assim as _de in
teresse restrito, de vigência teinporária, serão numeradas 
em série pr6pfia, segUidamente, antecedidas da letra 
maiúsCula E. 

Art 2. A lei não poderá conter matéria.- estranha ao 
Seu õbjeto ou a ela não vinculada por afinidade, perti
orlêtféia ou conexão, enunciado na respectiva ementa. 

§ I. O mesmo assunto não poderá s_er di_scipliilado 
por mais de uma lei, Salvo quando a subseqUente alterar 
a preexistente. 

Art. 3. A alteração da lei será feita: 
I-mediante reprodução integral em novo texto, 

quando considerável a modificação; 
II - nos demais casos, por meio de substituição ou 

-suPiesSão; no--P-róprio iextó, do dispositiv-o atingido, ou 
acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes 
regras: 
· a) é vé:d.:ida a modificação do número de qualquer 
dispositivo da lei alterada, salvo Quando a inclusão hou
ver neces~ariamente de ser feita antes do primeiro da se
riação numér_ica,_ ou no. caso das alíneas da alfabética; 

b) aos dispositivos novos acrescentados ao texto da lei 
atribuir-se-á o mesmo número do disPoSitivo anteriOr à 
inclusãõ, seguido de uin ponto e outro número, coPfor
me o sistema de numeração progressiva; 

c) a inclusão de aUnea no texto da_ lei será feita com a 
observância do disposto na alínea b deste item; 

d) é vedado o aproveitamento do número tanto de 
dispositivo revogado quanto de divisão suprimida, de
vendo a lei alterada manter o número de um e outra,_ se
guido da expressão .. r_evogado"; 

e) todo dispositivo que sofrer modificã.Ção de redaçào 
deverâ sef identificado, ao seu final, com as letras NR, 
maiúsculas e entre parêntesis. 

Art 4. A elaboração têciüca das leis atenderá, além 
de outros, aos seguintes princípios: 

I - a lei, redigida com clareza, precisão e ordem lógi
ca, será dividida em artigos e conterá, abaixo de seu nú
mero, a ementa indicadora de seu objeto; 
- II- nenhum dispositivo poderâ regular mais de um 
assunto; 
III- é obrigatória a declaração explícita da legislação 

anterior ab-rogada ou- derrogada; 
IV -os algarismos e parágrafos serão identificados 

exclusivamente por números cardinais, mesmo quando 
tenha- Um só a-rtigo -e este um- só parágrafo; 
V- os artigos--desdobram-se ~m parágrafos ou itens, 

grafados estes em algarismos romanos e aqueles pelo 
correspondente sinal gráfico; 

VI- os parágrafos e itens subdividem-se em alíneas e 
estas em números representados por algarismos arábi
cos; 

VII- cada menor agrupamento de artigos constitui 
uma Seção ou Subsecão que, identificada pelo assunto, 
será precedida, na linha a-nterior, da expressão "divi
são", em maiúscula e que, acompanhada do número 
próprio, em algarismo romano, ficará entre parêntesis; 

VIII- a numeração dos artigos será interrompida ao 
fim do menor secionamento da lei (Subseção, Seção ou 
Capítulo), reiniciando-se a seriação numérica dos artigos 
no primeiro secionamento subseqUente; 
IX- qualquer divisão nova intercalada na lei recebew 

rá o número anterior seguido de ponto e de um algariS
mo, conforme o sistema de numeração progressiva; 
X- o agrupamento de subseções constitui a Seção, o 

de seções o Capítulo, o de capítulos o Título, o de títulos 
o Livro, o de livros a Parte, podendo esta desdobrar-se 
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em Geral e Especial, ou ser identificada numericamente, 
com o uso do numeral ordinal por extenso; 

XI-:: um conj_unto de artigos de uma lei poderá ser 
Identificado ainda, conforme o caso, como Disposições 
Preliminares, Gerais, Finais ou Trãtl.sitórias; 

XII - as subseções, seções, capítulOs, serão identifica
dos por números grafados em algarismos romanos. 

Art. 5. A Mesa da Câmara dos Deputados e a do 
Senado -Federal negarão tramitação, devolvendo aos 
seus autores, a proposição que, apresentada a_ partir da 
entrada em vigor desta lei, contrarie qualquer dispositivo 
dela constante. 

Art. 6. As disposições desta lei aplicam-se igualm~
te aOii decretOS-legislativos, decretos-leis, resoluções, dew 
cretos e átOs administrativos de coflteúdo normativo e de 
caráter geral. 

Att. 1: As leis e os decretos-leis de contc(ldo norma
tivo e de caráter geral, ressalvada a legislação codificada, 
serão, com a observância desta lei, revistos, atuafizados, 
ordenados e consolídados. 

§ l. Para efeito- dO -dispositivo neSte artigo observar
se-â o Seguinte: 
I- os_ órgãos subordinados diretamc;nte_à Presidência 

da República e os Ministérios, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contados da vigência desta lei, procederão 
ao exame, triagem e seleção das leis complementares, or
dinárias, décretoS-Ieis e leis delegadas, relacionados com 
a respectíva competência, agrupando, atualízando e conw 
solidando em anteprojetos d~tei as que, em vigor, tratam 
do mesmo assunto ou de assuntos vinculados por afini
dade., pertinência ou conexão, indicando as expressas ou 
implicitamente ab-rogadas ou derrogadas; 

II - no prazo de 90 (noventa) dias, contados da entra
da em vigor desta lei, as entidades da administração indi
reta procederão, nas matérias de sua área de atuação, à 
revisãO e Consolidação de que trata o item anterior, re
metendo os respectivos anteprojetos de lei ao Ministêrio 
a que estejam vinculadas, cumprindo à Secretaria de Es
tado correspondente apreciâ-los e submetê--los, junta
mente com os seus, à Presidência da República para en
caminhamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, ao Con
gresso Nacional. 

Art. 8. As disposições do artigo anterior serão apli
cadas aos decretos e a tos administrativos-de conteúdo 
normativo e de caráter geral, no que· couber e nos prazos 
e forma estabelecidos pelo Poder Executivo . 

Art. 9. Na primeira sessão legislativa de cada legis
latura, a Cârilara dos Deputados, através de sua Comisw 
são de Constituição e Justiça, promoverá a publicação 
da Consolidação das Leis ~ederais, compreend_endo as 
leis ordinârias e complementares, as leis delegadas ~ os 

--decretos-leis promulgados durante a legislatura ime9ia
tamente anterior, ordenados e indexados sistematica
mente. 

§ 1. A publicação de que trata este artigo, referente 
às legislaturas subseqllentes à da promulgação desta lei, 
acumulará a matéria das consolidações anteriores. 

Art. 10. O Poder Executivo, através do Ministêrio 
da Justiça, na forma e no prazo estabelecidos em decre
to, promoverá publicação equivalente à referida no arti
go anterior, contendo os decretos e atas administrativos 

- de conteúdo no_rmativo e de caráter geral editados no 
período a que se refere o artigo 9. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigOr no prazo de 60 
(sessenta) dias da data de sua publicação. 

Justificaçio 

o problema da multiplicação de nosso acervo legislati
vo, como elemento altamente comptícador da vída na
cional desde que fator de insegurança do individuo em 
suas relações entre si ou com o Estado, face à decorrente 
dificuldade em se saber qual, efetivamente, o direito le
gislado vigorante, constituiu, em 1978, objeto de mono
grafia que tivemos ensejo de veicular através do n. 7 da 
Revista _PolíticÇi. da Fundação Milton Campos. 
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Já naquele ano chamávamos a atenção para o gig.im
tismo de nosw Di~cito legislado, apontando a existência 
de mais de sessenta mil diplomàs legais, não incluindo aí 
atos normativQS ePita,dos por órgãos ministeriais, como 
portarias, resoluçõeS e. instruções, contendo precei
tuações de grande alcance, como podem ser referidas, 
entre elas, as resoluções do Conselho Monetário Nacio
nal, que tanto influem na' conjuntura econômico
financeira do Pais. 

LetWbrávamos, àquela oportunidade, que a gravidade 
do nosso panorama legal, em termos de éditos de cunho 
normativo, levara o Presidente Ernesto Geisel a inseri{ a 
temática na pauta de trabalhos a serem desenvolvidos 
durante o seu Goverrio, como se depreende Qestas ~fir
mações constantes de seu .. discurso-programa",_feito pe
rante seu Ministério então recenteffiente empossado: 

"Outra preocupação que assãlta, desde lÇJgo, o 
Governo, diz respeito à excessiva multiplicidade_ de 
leis, decretos e regulamentos, muitas vezes dificul
tando a interpretação e a correta aplicação." 

De fato, através do Minist~rlo dit JUstiça, à frente O 
Ministro Armando Falcão, foi iriiciado um esforçá ten~ 
dente a encontrar uma metodologia adequada à redução 
de nosso tão numeroso acervo legislativo. Era, contudo 
- reconhecemos -, e continua sendo uma tarefa angus
tiante, explicando-se, ai, o Porquê de o respectivo deside
rato não ter sido alcançando naquele Governo. 

Já em 1978, porém, avançâvamos que a realização de 
um trabalho destinado a imprimir Uma-riOva feiÇão ao 
panorma crítico de nosso DireitO 1C8;islad0 era tarefa Que 
exigia a caloboração efetiva dos t:tês Poderes e não só o 
esforço isolado do Poder Executivo. 

Naquele ensejo, lembrávamos então a válida tentativa 
que, no Poder Legislativo, vinha de ser feita, quando a 
Câmara dos Deputados, sensibilizada para o ~roblema, 
veio de aprovar projeto de lei de iniciativa do Deputado 
Henrique Turner. Esse projeto, cujas linhas mestras nos 
permitimos seguir na presente propositura, continha, 
além de preceitos orientados no sentido de um tra_b_alho 
efetivo de consolidação de nossas leis, regras de elabo
ração legislativa indispensáveis à sistematiUção do proR 
cesso de feitura da lei. 

Infelizmente aquele projeto não logrou aprovação vez 
que, sendo proposto, tendo em vista a edição da lei com
plementar, foi, por essa razão, considerado inconstitu
cional nesta Casa, por Considerar que a matéria não se 
incluía entre aquelas que a Constituição Federal prescre
via como devendo ser legisladas mediante lei comple
mentar. Explica-se, nessa razão, o motivo por' que, en
tendendo sempre oportuna aquela iniciativa, resolvemos 
reiterá-la, com algumas inovações, me~iante o presente 
projeto de lei ordinária. 

Mas, se é inarredavelmente necessário que partamos 
para medidas efetivas e imediatas que nos permitam rea# 
lfzar uma ampla consolidação de nossas leis, reúnindo, 
sistematicamente, em textos básicos, coiisoante o ramo 
especffico do Direito a re$UI<ir, todas as ~atérias que se 
insiram no respectivo campo, não menos importante que 
isto é enc-ontrar uma metodologia, sob o ponto de vista 
da técnica de legislar, que permita, uma vez feita a con
solidação, uma vez elaborado qualquer código, manter a 
unidade de tratamento da: respectiva matêria, evitando, 
de tal sorte, que, dentro de pouco tempo, como vem 
acontecendo, seja desmantelada essa unidade, pelas difi
culdades de inserção, nessas leis que têm os seus disposiR 
tivos ordenados sistematicamente por assunto, de novos 
artigos, levando à edição de leis paralelas. 

Com o objetivo retro-ã.pontado fomos busc<ir, em tra
balho da lavra do Dr, Mauríiio Penna Groba, Assessor 
Legislativo da Câmara dos peputados, as sUgestões por 
ele feitas com o objetivo de assegurar a manutenção da 
unidade de tratamento dos mesmos assuntos em um úni
co texto (Códigos, Consolidações), consoante deu a 
púbHco no mesmo númeró da Revista Política, já referi
do. 

Naquele trabalho afirmava referido monografista qüe 
a multiplicidade de leis regulando o mesmo assunto, no-
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tadamente o paralelismo legal identificado por leis espar
sas tratando de matérias objeto de códigos ou de consoli
dações, decorria especialmente da dificuldade do legisla
dor de inserir, nos códigos e consolidações, novos dispo
sitivos quando estes só podiam ser editados como arti
gos, vez que tal inserção implicava a modificação dos nó
meros de todos os artigos da lei localizados após a in .. 
serção, com os graves inconvenientes que de tal prática 
resultari1J. A propósito de tanto cabe lembrar o episódio 
relatado, nestes termos, por aquele articulista: 

.. Aquelas nossas observações não esperaram 
muito para serem constatadas na prática. Estava o 
Ministério da Previdência e Assistência Social ab
sorvido com a exaustiva tarefa da necc:ssária conso
lidação de nossos Dircitos Previdenciários viO.cU!a
dos ao JNPS quando surgiu a necessidade, oriunda 
de justo_ reclamo ptíblico, de se incluir determinada 
categoria de profissionais entre os contribuintes e 
beneficiãrios dã .Previdêitciãs administrada pelo 
INPS. Assim, enquanto, administrativamente, o 
INPS procedia à compilação e reunião, em um só 
texto, de toda a legislação previdenciária a ele vin
culada, editava-se lei integrando o profissional de 
futebol entre os contribuintes do INPS. 

A$_sim, mal editou-se, mediante decreto baixado 
com suporte em lei autorizativa, a nOva Consoli
dação das Leis da Previdência Social, essa Consoli
dação já comeÇã.va a envelhecer sob o pon[o de vista 
da buscada unidade legislativa, em face da quase 
concomitante edição de le1 paralela à Consolidação, 
versando assunto que nela obrigatoriamente devia 
estar contido." 

Agora, acrescetitamos, na linha do entendimento ftxa
-do por aquele articulista: mesmo que essa Consolidação 
fosse editada mediante lei e não por decreto, não haveria 
como se pudesse inserir nCla aquelas normas conStantes 
da lei que integrara os profissioriais do futebol entre os 
contribuintes do INPS porquanto, para fazê-lo, seria neR 
ceSsãrio- modificar a numeração de todos os dispositivos 
da ConsoUdação que devessem receber a intercalação da 
n·ormas dirigidas àquela categoria profissional. 

Tendo em vista então o objetivo de possibilitar a in
serção _de novos artigos ou mesmo secionamentos intei
ros ou sua supressão na legislação consolidada ou em 
qualquer 1ei que tenha seus dispositivos sistematíCanien
te ordenados por assunto, aquele técnico propôs que 
cada menor secionamCnto dessas leis devesse vir identifi~ 
~do por um númefo próprio, corit9 se fosse uma divisão 
da 1ei, independentemente da nomenclatura técnica tra
diCiànal difdeiúificaÇão dos Titulas, Capítulos, Seções, 
etc. 

De- t3.I sorte - sugeria-se naquele trabalho - tendo 
cada menor secionamento da lei um ntímero identifica
dor dele, oS seus -artigos poderiam ser numerados co
meçando sempre ·pelo n9 I, que corresponderia ao art. J9 
da numeração tradicional, reiniciando-se a série numéri
ca no secionamento subseqUente. Assim, o dispositivo 
dessas leis seria identificado pelo número do artigo cor
responde~te seguido do número da Divisão em que-esta
ria inserido. 

Com essa sistemática e adotadas outras normas como 
a da utilização do sistema de numeração progressiva, 
para efeito de inserção de novos dispositivos nas leis que 
os tenham ordenados sistematicamente por assunto ~ 
estamcis Certo ........ não haveria, no futuro, qualquer 
problem~ para o alçance do objetivo de manter-se a uni
d~de Iegisl_atiya d~ _nossos Códigos, Consolidações~ etc. 

Feitas as precedentes considerações, passamos ajustiR 
ficar algum~s das inovações propostas com o presente 
projeto de lei. 

I. A separação numérica -das leis de conteúdo nor
mativo e de caráter g~al das de natureza temporária tem 
em vista facilitar a localização das· leis de uso diuturno 
separando-as das que já tenham surtido seus efeitos e de~ 
vam ser colocadas à parte, para não complicar a busca. 

2. O impedimento de que venha a conter a lei ma
téria estranha ao seu objeto, enunciado na respectiva 
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ementa, tem em vista, também, facilitar a localização das 
disposições legais, hoje muitas vezes dificil ein face do 
descaso que permite que se insira em lei disposição que 
não tenha a ver com o assunto indicado na ementa. 

3. A vedação no sentido de que mais de uma lei disci~ 
pline um mesmo assunto tem, obviamente, o objetivo de 
impor a unidade de tratamento legal, vüibilizando, inclu~ 
sive, a manUtenção das consolidações. 

4. A exigência constante da alínea "a" do item II do 
art. 3, tem pOr objetivo evitar que as remissões dos dis
positivos de uma lei, feitos por outra, torne-se incorreta 
quando, pela inclusão--de novos dispositivos ou pela suR 
pressão de outros, a modificação do número dos disposi
tiv9s próximos, jâ referidos -em outras leis, levasse à refe-
rida Íi1corl-eçã-o. A nosso entender, aliás, um dispositivo, 
desde que obtenha sua identidade- inicial, que é a do nú
mero que o identifica, não poderâ perd.ê~la, sob pena dos 
:referidos erros de remissão, com os inconvenientes que 
de tanto resultam. 

5. Para: efeito de se poder manter sempre o número 
inicial dos dispositivos de uma lei, propõe-se, na alínea 
.. b" do item II do art. 3, que a inserção de qualquer dis
positivo novo- em lei preexistente deverá ser feita 
identificando-o co·m o húmero do dispositivo imediata
mente anterior à inserção, seguido de um ponto e o nú
mero cardinal correspondente. Assim, por exemplo, se se 
desr;jar inserir 'Um dispositivo entre o art. 3 e o 4, esse dis
positivo Sáá numerado como art. 3.1. Se dois forem os 
dispositivos a acrescer, af, como artigos, eles serão nu
merados, assim, como arts. 3.1 e 1.2. Da mesma forma se 
fará quando a inserção f~r de um parágrafo, de um novo 
item ou de uma -nova alínea, a Saber, um novo item inse-
rido depois _çio III se_r_á identificado como item UI.l, e 
uma nova aunea a}>ós, por exemplo, a "c"' ser à identifi
cada como "c. I". 

6. Com essa sistemática os dispositivos anteriores 
podem manter sua numeração primitiva, permitindo, as
sim, a permanente correção das remissões feitas em ou
tras leis. Por outro lado, essa sistemática facilitará ao in
térprete, ao examinador da lei saber, de pronto, se uma 
determinada norma foi editada np inicio da vigêfi:cia da 
lei, ou foi nela inserida posteriormente, facilitando mes
mo a aplicação da lei no tempo. pois não há como o apli
cador da lei não ser advertido sobre o fato de que a res· 
pectiva norm_a não ll:aBCçU com o nascimento da lei. 

7. -.A preceituação constante da alínea "d" do item II 
dQ art. 3 tem em vista, igualmente como a constante da 
alínea "a" do item II do mesmo art. 3,já :referida, evitar 
tome-se a remissão em outras leis incorrc:ta quando se 
venha a aproveitar o número de uma divisão suprimida 
para identificar uma nova, contendo dispositivos dife
rentes dos da supriffiida: Constantes. 

8. A norma constante da alínea "e", tambêm do item 
11 do art. 3, tem em vista tambêm advertir o aplicador e o 
intérprete da lei de que o preceito, como redigido está, 
não é o mesmo que constava da redação original, pela 
simples visão do indicador NR em seu final,"qué quer 
significar iwvã- redaçãoL 

9. O preceitÇ)consfante do item IV do art. 4, de que 
os artigos e parágiatos deverão ser grafados exclusiva
mente com números cardinais, tem em vista também evi~ 
tar que, por exemplo, quando se queira inserir mais um 
artigo numa lei ou num secionamento que só tenha um, 
haja que se mudar a denominação do anterior,já legisla
dO, para um ou primeiro, posto que anteriormente iden
tificado como ónico, mantendo-se, desta forma, sempre, 
a numeração do anteriqrmente legislado, que·não deve 
s.ofrer niodificação é-m sua identificação pelo fato da in
serção de um outro dispositivo. 

lO~ Não há qualqu~r razão, por outro lado. sob o 
ponto de vista lógico, de se numerar artigos e parágrafos 
com ordinais atê o nono e com cardinais a partir de dez. 
Melhor será, assim, face inclusive à utilização do sistema 
de nmneração progressiva para efeito de se permitir a 
manutenção_ dos números identificadores dos dispositi
vos legislados no nascimento da lei, que se utilize exclusi
vamente números cardinais identificando os artigos e pa-
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râgrafos, consoante, aliás, assim o fize"triás na·redaçãodo 
presente P,rojelO. 

I L A nonna constante do art. 5 tem, obviameQ.te, o 
objetivo de impedir que se corupurque, ab inltlo, o pro~ 
cesso de formação da lei idealizado na forma da presente 
proposição. 

12. As preceituações constantes d_Qs ªrts. 7 a lO ví~ 
sam a fixar prazos, que nos parecem razoáveis, dentro, 
nos quais, o Poder Exe(;lHivo deverá, te.alizar o ~rab~tho 
da cons_olidação, por áreas de interesse, das disposições 
legais editadas em todos os níveis, visando a que as res~ 
pectivas consolidações sejam encaminhadas ao Çongres~ 
so Nacional,_ para a apreciação do Poder Legislativo e 
sua final transformação Cm lei, quando se trate de nor~ 
mas que a efe caibà legislar com a colaboração do Presi
dente da República, devendo o mesmo Poder Executivo, 
nos prazos que lhe são tambêm fixados, consolidar os 
textos normativos que, nos termos constitucionais, lhe 
caiba exclusiVamente editar:"' -

13. A fim de que os nossos nobres Pal'es tenham uq1a 
visão clara da sistemática de identificação dos dispositi
vos de lei consoante estamos ora propondo, permitimo
nos anexar à presente justificaçã9 um simile da nova Lei 
do IPC, conforme seria legislada se a nossa proposta já 
houvesse sido aceita pelas Casas do Congresso 'Nacional 
ao tempo da elaboração dessa lei. 

Esperando ser honrado co:m o obséquio da atenção 4e 
nossos ilustres Pa~es para a presente proposta ~ na ex
pectativa mesmo de sugestões que possam enriquecer as 
idéias-ora submetidas ao elevado espírito crítico de todos 
os componentes das duas Casas do Poder Legislativo, 
confiamos em que possa este pr-ojeto transformar-se na 
lei que poderá permitir abram-se, no futuro, horizontes 
mais claros no panorama do direito legislado pátrio. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983, ~Marco Ma
clel. 

SIMILE DA NOVA LEI DO IPC A QUE SE REFE
RE O AUTOR DO PROJETO NO ITEM 13 DE SUA 
JUSTIFICAÇÃO.-

PROJETO DE LEI No ,DE 1981 

D~spõe sobre o Instituto de Previdência dos Con
gressistas (IPC) e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decr~ta: 

(DIVISÃO I) 
CAPITULO I 

D~ Características 

Art. 1, O Instituto de Previdência cfos Congressistas 
(IPC); eiltidade de previdência com personalidadejurfdi
ca própriã-, autonorilia administrativa, Sede e atuação na 
Capital da República, passa a reger--se por esta lei, pelo 
seu regimento_básíco, pianos de ação e demais atas bai
xados pelos órgãos competentes de sua administn~ção. 

§ 1. O IPC fimciooará no edHicio do Co~gressõ Na
cional. 

CAPITULO II 
D~ Organização 

DIVISÃO II 
SEÇÃO I 

Dos Componentes da Administração do IPC 

Art. I, A administração d_o IPC ser4 constituída de 
um Presidente e um V ice-Presidente, um Conselho Deli
berativo de onze _me_m_bffi_~ e igual número de suplentes, 
integrado por três senadores, seis deputados federais e 
por dois ministros do Tribu_nal de Contas da União, de 
um Conselho Cons_º--Hivo_, constituído pelos Presidentes 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do IPC e 
dos ex-Presidentes do Instituto, de um tesoureiro efetivo 
e dois substitutos. 
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(DIVISÃO !!I) 
SEÇÃO II 

D_!l Escolha dos Membros da Administraç~o do IPC 

Art. 1. Compete: 
1- ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, al

ternadamente, eleger o Presidente e o V ice-Presidente do 
IPC; 

II -à Assembléia Geral a escolha do Conselho Deli
berativo; 

III- ao Conselho Deliberativo a escolha do Tesou
reiro efetivo e de seus substitutos. 

Art. 2. A eleição dos componentes da administração 
do IPC dar-se-á na penúltima quarta-feira do mês de 
marl;:i::fdo primeirO e do terceiro anos de cada Legislatu
ra. 

Art. 3. O mandato dos membros da adminiStração 
do IPC é de dois anos, pe-rmitida a reeleição. 

Art. 4. Na hipótese da ocorrência de qualquer- obs
táculo impeditivo da realização das eleições dentro dos 
prazos previstos nesta lei, ficam automalicamente pror
rogados os mandatos do Presidente, do Vice-Presidente, 
dos Conselheiros e dos Tesoureiros até que seja possível 
a realização de novo pleito. 

Art. 5. Os cargos eletivos Serão exercidos sem quais
quer ôitus para o IPC. 

(DIVISÃO IV) 
SEÇÃO III 

D~ Presidência e da Vice-Presldêbcia 

Art. 1. O Presidente, em caso de ausência ou impe
dimento, será substituído pelo Vice-Presidente. 

ArL 2. No caso de falta ou impedimento do Presi
dente e do Vice-Presidente a PrC$idência será exercida 
pel_o membro mais idoso do Conselho Deliberativo. 

§ 1. O ímpecfimento dó Presidente por período supe
rior a noventa dias üriplic'aiá na Vacâncii.i -do respectivo 
cargo. 

§ 2. No caso de vacância -do cargo de PreSidente de
verã realizar-se eleição dentro de trinta dias da ocorrên
cia da v_aga, cabendo ao Conselho Deliberativo eleger, 
dentre os seus membros, o subsütilto- pã:rii o·resfante do 
período. 

§ 3. Não se computará, para efeito do decurso do 
·Praz-o de Que trata o PaiágrafO anteriõr, -O pe(fodo de re

cesso do Congresso Nacional. 
§ 4. A eleição de que trata o § 29 deste artigo não se

rá realizada se a vaga ocorrer a menos de três meses do 
final do mandato, caso em que o membro- mais idoso do 
Conselho Deliberativo assumirá a Presidência em catá
ter defiriitivcr até-o final dó biénio. 

§ 5. Junto à Presidência funcionarão a Assessoria e a 
Secretaria Executiva, com constituição e atn'buições pre
vistas em resolução do Conselho Deliberativo. 

Art. 3. Compete ao Presidente do IPC: 
I- presidir as Assembléias Gerais e as reuniões do 

Conselho Deliberativo, com voto apenas de desempate; 
II~ dar execução aos atos e negócios da instituição, 

deles prestando contas ao Conselho Deliberativo; 
III- administrar o pecúlio instituído pelo Decreto 

Legislativo nQ 96, de 14 de novembro de 1975; 
IV -fornecer ao Conselho Deliberativo todas as in

formações por ele requeridas; 
V -convocar suplente de Conselheiro no caso de re

nllricfa õ"u-no-do impedimento de titular do respectivo 
colegiado; 

VI - requisitar aos Presidentes do Senado Federal, da 
Câmarâ dos Deputados e do Tribunal de Contas da 
União os servidores necessários ao funcfónarilentO do 
Instituto_; 

vfi-:- representar o IPC_ em juizo e foi-a dele. 

(DIVISÃO V) 
SEÇÃO IV 

Do Conselho Deliberativo 

Art, l. As decisi)es do Conselho Deliberativo serão 
tomadas pelo voto da maioria dos seus rhembros, 
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Art. 2. Compete ao Conselho Deliberativo do IPC: 
I- fiscalizar a administração: 
II - votar os orçamentos do J nstituto; 
III -aprovar as contas; 
IV- autorizar o Presidente a fazer operações de crê

dito, adquirir e alienar bens; 
V - examinar e- julgar todos os processos referentes 

aos segurados, seus dependentes, e de admissão no qua
dro; 

VI -julgar os recursos interpostos contra os a tos do 
Presidente; 

VII- resolver todos os assuntos de interesse do IPC 
não afetos ã competência -do Presidente; 

VIII -regulamentar o Pecúlio Parlamentar instituído 
pelo Decreto-Legislativo nY 96, de 14 de novembro de 
!975; 

IX- arbitrar gratificações de função em favor dos 
funCiOnáriOS re(lUisitados, consoante os encargos que 
lhes forem atribufdos. 

(DIVISÃO VI) 
SEÇÃO V 

Do Conselho Consultivo 

Art. L O Conselho Consultivo reunir-se-ã, ordina
riamente, em conjunto_ com o Conselho Deliberativo, na 
última quarta-feira de cada Sessão Legislativa, para 
traçar a programação administrativo-financeira do IPC 
para o ano subseqUente. 

Art. 2._ Para tratar de assuntos não compreendidos 
na previsão do art. I desta Dívisão e que não se insiram 
na competência dos demais órgãos da Administração do 
fPC, o Conselho Consultivo reunír-se-â em qualquer é

_poca, mediante convocação da Assembléia Geral. 

(DIVISÃO VII) 
SEÇÃO VI 

Da Tesouraria 

Art. 1. Compete ao Tesoureiro: 
I- a escrituração e à guarda dos livros do IPC; 
II - assinar, com o Presidente, os cheques, balanços e 

bã.iancetes do IPC; 
Til- prestar informações sobre a receita e a despesa; 
IV - proceder ao pagamento dos pensionistas e dos 

outros credores, na forma desta lei. 

(DIVISÃO VIII) 
SEÇÃO VII 

Da Assemblêill Geral 

Art. I. A Assembléia Geral, constituída pelos segu
rados do IPC, reunir-se~á, ordinariamente, independen
'teme~te de convocação, na última quarta-feira do mês de 
março, para: 

I -anualmente. tomar conhecimento do relatório_ do 
Presidente e deliberar sobre casos omi_ssos; 

II - no prifneiro e na terceiro ano de cada Legislatu
- ra, eleg~ os membros do Conselho Deliberativo, 

§ I. As Assembléias realizar-se-ão -no Edifício do 
Congresso Nacional. 

§ 2. Havendo motivo grave e urgente a Assembléia 
poderá reunir-Se extniordirlariamente, em qualquer épo.:
~.convocada pelo Presidente, pelo Conselho ou por um 
terço dos segurados. 

(DIVISÃO IX) 
SEÇÃO VII 

D~ [nfra-estrutura Administrativa do IPC 

Art. 1. Junto à Presidência do IPC funCionai-ão uma 
Assess_oria e uma Secretaría Executiva cõm atribuições e 
constitufção previstas em resolução do Conselho Delibe
rativo. 

Art. 2. Vedada a admissão de funcíonários pelo 
IPC, para o exercício de funções na Assessoria e na Se
c_retaria os Presidentes do Senado Federal, da Câmara 
d_Qs Dep~ados e do Tribunal de Contas da União colo-
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carão à disposição do IPC, sem ónus para este, os servi~ 
dores que lhes forem requisitados. 

Art. 3. O Senado Federal e a Câm.ara dos Deputa
dos colocarão à disposição do IPC as instalações neces
sárias- ao seu funcionamento bem como lhes fornecerão, 
mediante requisição do respectivo Presidente, todo o 
material de uso necessário ao seu funcionamento, bem 
como o material de consumo requisitado pela Secretaria. 

(DIVISÃO X) 
CAPITULO lll 

D.a Receita do IPC 

Art. 1. A receita do IPC constituir-se-á das seguin
tes contribuições e rendas: 

I - contribuição dos segurados, descontada mensal-
mente em folha, corresPondente a: -

l. 8% (oito por cento) do subsídio ~os Ç!ongre~sistas 
(partes fixa e variável), excluídas as -sessõCs extraordi-
nárias; -

2. IO% (dez por cento) do vencimento ou saJârio bá
sicos dos Ministros, Auditores e servidores do Tribunal 
de Contas da União e dos membros do Ministério Públi
co junto a esse Tribunal(: dos servidores do Senado F e
dera! e da Cârriara dos Deputados; 

3. 24% (vinte e quatro por cento) sobre o valor do 
subsídio dos CongressistaS (partes ftxa e variável), a ser 
paga pelos deputados às Assembléias Legislativas que 
venham a ser admitidos, uma vez satisfeita a condição da 
inclusão da respectiva categoria como contribuinte fa
cultativo, conforme .!?revisto no art. I da Divisão XVIII. 
II- contribuição do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados correspondente a 20% (vinte por cC:tiio) 
do total dos vencimentos e salários básicos pagos, em 
cada mês, aos Servidores filiados ao IPC; 
III- contríbuição do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados correspondente a 16% (dezesseis por cen
to) do subsidio fixO e VariáVei e diárias pagas aos Con
gressistas; 
IV- contribuição do Tribunal de Contas da União 

correspondente a 20% (vinte por cento) do total dos ven
cimentos e salários básicos pagos, em Cãda mês, aos seus 
Mínistros, Auditores, membros do Ministério Público 
junto a ele e aos seus servidores, filiados ao IPC; 

V- desconto mensal correspondente a 7% (sete por 
cento) das pensões pagas a ex-segurados; 

VI - saldo das diárias descontadas dos Congressistas 
que faltarem às sessões; 

VII -juros e outras rendas auferidas pelo Instituto; 
VIII- auxílios e subvenções da União, independente 

do registro do IPC no Conselho Nacional de Serviço So
cial ou em qualquer outro órgão. 

§ I. As dotações necessárias à execução do disposto 
nos itens II e III deste artigo serão incluídas nos orça~ 
mentos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados c 
do Tribunal de Contas da União. 

CAPITULO IV 

Dos Segurados 

(DIVISÃO XD 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. I. São segurados obrigatórióS-do IPC, indipen
dentemente de idade e de exame de saúde, os Congressis
tas e, quando em exercício~-os suplentes de Deputado e 
Senador. 

· Art. 2. São segurados facúltativOs do IPC os-servi
dores atualmente integrantes do quadro de fili3:dOS, 
aqueles que, pertencentes aos quadros de servidores do 
Senado Federal, da Câmara dos De-Putados e dÕ Tribu
nal de Contas da União venham a ·se- ilisCfeVCr como fi
liados a partir da data de entrada em vigor desta lei e os 
parlamentares das Assembléias Legislativas -que, uma 
vez satisfeíta a condição -piivistà nO ãrt. I da Divisão 
XVIII, venham a ser admitidos no IPC. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 3. O período de carência para concessão de 
pensão é de oito anos de contribuição. 

Art. 4. O segurado obrigatório que, ao término dq 
exercício de_ mandato, não haja cumprido_ o período de 
oito anos, consecutivos ou alternados, e o segurado fa
cultativo que se desligar dos quadros dQ Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados ou do Tribunal de Contas da 
União poderão Continuar contribuindo nlensaJment~ 
com as partes correspondentes ao empregado e ao em
pregador até completar o período de carência, devendo 
estas contribuições sofrer os reajustes proporcionais à 
majoração do valor base de cálculo, 

§ I. O prazo para habilitaçãO à continuidade da con
tribuição de carência é de seis meses, i:rp._.Q!'orrogável, a 
contar do dia imediato ao fim do mandato ou exercicio 
de mandato ou do dia do desligamento. 

Art. 5. Ao segurado que desistir de Pagar o restante 
da carência, que. cancelar ou tiver cancelada sua ins
crição, não serão restituídas as contribuições já feitas, 
podendo, no entanto, reinsCCever-se no IPC. 

f-1. Os Que se tomarenl_segurãdos mediante rei_ns
CriçãO~ inclusive os pensionistas, serão considerados, 
para todos os efeitos legais, como se inscritos pela pri-
lneira vez no IPC. -

§ 2. O disposto no parágrafo anterior não se aplica 
aos antigos segurados obrigatórios que venham a ser 
reJnSCriios rià "mésma categoria, que terã6 as contri
buições anteriores consideradas para todos os efeitos le
gais, siilvõ-se as houverem recebido mediante restituição 
!ena ~~~~ IPc. - - · 

§ 3. As contribuições pagas pelos filiados que muda
rem de categoria não se comunicarão, garantidos, no en
t_anto, os direitos assegUrados nesta lei em relação a cada 
uma delas. 

§ 4. No. caso de afastamento temporário que itào 
pel!llita descon_to em folha, o segurado pagará, mensal
_mente,_sua contribuiÇão e a do órgão a que pertencer, en
quanto perdurar o impedimento. 

§ S. Perderá a qualidade de segurado aquele que di
xar de pagar as contribuições durante_seis meses. 

(DIVISAO XÜ) 

SEÇÃO II 

DM Segup-ados Obrigatórios 

- -· -Aft.' i. As contribuições efetuadas pelo suplente 
com período de carência quitado anteriormente à entra
da em vigor da Lei n~' 6.497, de 1977, serão computadas 
apenas para efeito -ae cálculo de tempo de mandato, per
manecendo como básico, no reajuste, o valor do subsídio 
fixo da época da concessão da primeira pensão. Comple
mentando, porém, no novo período, um mínimo-de qua
renta e oito conll-ibUições sobre o subsídio (partes fixa e 

---variável) vigente à época do pagamento, terá direito ao 
reajuste da pensão nos termos do art. 2 da Divisão XV. 

§ 1. AS contribuições efetuadas pelo suplente" sem 
carência quitada serão computadas para efeito de con
cessão de auxflio doença e somadas, caso o segurado o 
requeira, às efetuadas nos termoS previstos na parte final 
do caput deste artigo, para efeito da aquisição do direto à 
pensão. 

Art. 2. _t permitida a averbação, pelos Deputados 
Federais e Senadores em exercício, de até um mandato 
estadual,_para efeito _de cálculo de pensão dos s~g~rados 
obriga_!P.rios. · · 

§ l. O prazo para requerer a averbação é de seis me
ses·a contar da_data da entrada em vigor desta lei para os 
atuais congressistas, ou do inicio de cada legislatura, 
para os que vierem a eleger-se após e_ssa data. 

§ 2. Os 'recolhimentos correspõrtdentes aos anos 
averbados, que poderão ser pagos de uma só ve:z: ou men
salmente, serão calculados em 24%- (vinte e quatro por 
cento) sob_re o valc:>r do subsídio rederal (partes fi:<.a e_ va
ríãVei), vigerl.tes durante o período em que se processa
rem os pagamentos. 
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(DIVISÃO XJII) 

CAPITULO V 

Dos Dependentes 

Art. I 11 Consideram-se dependentes do segurado, 
desde que vivam economicamente sob a sua responsabi
lidade: 
I- a esposa, salvo se houver abandonado o lar sem 

jUsto motivo, o marido- com mais de 60 (sessenta) anos 
ou inválido, a companheira mantida há mais de 5 (cinco) 
anos, os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vin
te ·e um) anos ou invâlidos; 

II - a pessoa designada, que, se do sexo masÇUiino, só 
poderá ser menor de 2 I (vinte e um) anos ou maior de 60 
(sessenta) anos ou inválida; 
III- o pai inválido e a mãe; 
IV- os irmãos de qualquer condição menores de 21 

(vinte e um) anos ou inválidos. 
§ 1. A existênCia de dependentes de qualquer das 

classes enumeradas nos itenS deste artigo exclui do direi~ 
to às prestações os dependentes enumerados nos itens 
subseqaentesJ re$saJvado o disposto nos §§ 3 e 4. 

§ 2. Equiparam-se aos filhos, nas condições estabe
lecidas no item I e medfante declaração escrita do segu
rado: 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determinação judicial, se ache sob 

sua guarda; 
-c) o menor qUe se ache sob sua tutela e não possua 

bens para o próprio sustento e educação. 
§ 3. lnexistindo esposa ou marido inválido com di

reito às prestaÇões a pessoa designada poderá, mediante 
declaração ·escrita do segurado, concorrer com os filhos 
deste. 

§ 4. Falecido o segurado e não tendo sido ele civil~ 
mente casado, considerar-se-â tacitamente designada a 
pessoa com quem se tinha casado segundo o rito religio
so, presumindo~se feiüúi aecrarãçãb prevista no parágra~ 
fo anterior. 

-§ 5. A dependência económica das pessoas indicadas 
no item I deste artigo e dos equiparados aos filhos(§ 2) é 
presumida, devendo a dos demais ser comprovada. 

Art. 2. O casameilio dil Viúva ou da companheira do 
segurado falecido importa na perda da sua condição de 
dependente para_ os e(eitos des~a lei. 

Art. 3. Não. se enquadra na situação de dependente 
do segurado, para os efeitos desta lei, o cônjU.gC áelC des
quitado a quem não tenha sido assegurada a percepção 
de alimentos, nem o que, voluntariamente, tenha aban~ 
danado o lar há mais de cinco anos ou que, mesmo por 
tempo inferior, se enç-ontre nas cÕndições do art. 234 do 
Có_digo Civil. 

§ I. Mediante declaração escrita do segurado, os de
pendentes indicados no it~m III do art. 1 desta Divisão 
poderão con_cor:rer com a esposa, a_companheira ou ma
rido com mais de 69 (sessenta e nove) anos ou inválido, 
ou com a espos_a designada de que trata o item II desse 
mesmo artigo, salvo se existirem filhos com direito à 
prestação. 

CAPíTULO VI 
Dos Benefícios 

(DIVISÃO XIV) 
SESSÃO I 

Dos Benefícios em Geral 

Art. L O IPC concederâ os seguintes benefícios: 
I-pensão: 

a) por tempo de mandato; 
b) por tempo de contribuição; 
c) por tempo de serviço; 
d) por invalidez; 
e) por morte. 
II- auxilio-doença; 

III--auxílio funeral. 
§ I. O Conselho Deliberativo poderá, m·ediante re

solução, criar ou extinguir benefícios diversos dos previs-
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tos nesta lei, dependendo das disponibilidades do Fundo 
Assistchcial e da conveniencia de sua c;(pansão. 

Art.2. Os benefk;ios Concedidos aos segurados ou 
seus deper/ebntes, taivo quanto às importâncias devidas 
ao próprio IPC. aos descontos autorizados por lei e deri
.vados da obrigação de prestar alimentos reconhecida por 
via jUdicial, não poderão ~ objcto de penhora, aresto 
ou seqUestro, sendo nula de pleno direito qualquer venda 
ou cessão e a constituição de ~uaisqucr õnus, bem _como 
a outorga dC poderes irrevogâveis ou em causa própria 
para a respectiva percepção. 

Art. 3. Não se adiará a concessão do beneficio pela 
falta de habilitação de outros possíveis dependentes. 
Concedido o benefício, qualquer habilitação posterior,' 
que implique exclusão ou inclusão de dependentes, só 
produzirá efeitos após decorridos 30 (trinta) dias da data 
da entrada, no IPC, do requerimento· respectivo. 

(DIVISÃO XV) 
SEÇÃO ll 
Da pensão 

Art. l. o- seguràdo só fará jus à pensão, salvo o dis
posto no art. 4 desta Divisão, depois de pagas as contri
buições relptivas ao período de carência, exigida, ainda, 
dos segurados' Obrigat6iios ou facultativos filiados após 
a data da entrada em vigor 'desta lei, idade mfnimi dC 50 
(cinqUenta) anos. 

Art. 2. Ressalvado o disposto no § 1 do art. 4 desta 
Divisão, a pensão devida aos segurados obrigatórios-.serâ 
proporcional aos ano.s de m.andato ou exercício de· man
dato, observado o dispost.o no § 1 deste artigo. 

§ 1. ·.·Pagas as contribuições equivalCntes a 8 (oito) 
anos de mandato, a pensão corresponderá a 26% (vinte e 
seis por cento) do subsidiQ (partes fixa e variável), acres
cidos, por ano de mandato subseqUente, exercido de 
mandato, contribuição correspondente ou fração supe
rior a 6 (seis) meses de contribuição, dos seguintes per
centuais: 

-do 99 ao 14'~ ano, ma:is 2% por ano; 
-do 15'~ ao 18'~ ano, mais 2,5% por ano; 
--:-do 199 ao 229 ano, mais 3% por ano; 
- do 239 ao 26'1 ano, mais 4% por ano; 
- do 27' ao 3(}9 ano, mais 6% por ano; 
Art. 3. o: valo_r_@.. pensão do segurado facultativo, 

observado o limite fixado no § 1 deste artigo, será igUal 
ao resultado da multiplicação: 

I - do número de anos de contribuição: 
a) pela diária extraída da média aritMética ·dos doze 

últimos vencimentos ou salários básicos relativamente 
aos que ingressarem no IPC a partir da data da entrada 
em vigor desta lei; 

b) por 1/30 (um trinta avos) do vencime~to bãsico 
para os admitidos no IPC a partir da data da entrada em 
vigor da Lei n'~ 6.017, de 31 de dezembro de 1973, com 
exclusão dos compreendidos na alínea a deste item; 

II- do número de anos de serviço prestado à Câmara 
dos Deputados ou ao Senado Federal, vedada a conta
gem de qualquer período em dobro, por 1/30 {um trinfa 
avos) do último vencimento bãsico, relativamente aos fi~ 
liados ao IPC anteriormente à 4ata da entrada cm ~igor 
da Lei n' 6.017, de 31 de dezembro de 1973. -

§ 1. O valor máximo da pensão paga ao segurado fa
cultativo será igual ao do vencimento ou salârio básico 
mensal. 

Ari. 4. A pensão por invalidez, inexigida a satis~ 
fação do pcriodo de carência, será: 

I - integral, se decorrent~ de acidente em serviço; 
II - proporcional, assegurado o valor mínimo previs

to no § I deste artigo: 
a} ao tempo de mandato e., relativamente ao suplen

te, ao tempo do exercício do mandato, calculada na for
ma do § I do art. 2 desta Divisão; 

b) ao tempo de contribuição e calculada na forma: 
1. da alinea a do item I do art. 3 desta Divisão, em 

relação aos segurados qu~ ingressarem no IPC a partir 
da data da entrada em vigor desta lei; 
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2. da alínea b, do item I do art. 3 desta Divisão,· em 
relação aos admitidos após o início da vigência da Lei n'~ 
6.017, de 31 de dezembro de 1973; 

c) ao tempo de serviço na Câmara dos Deputados ou 
no Senado Fe~eral relativamente aos segurados filiadds 
antes da entrada cm vigor da Lei n'~ 6.017, de 31 de de
zembro de 1973. 

§ I. O valor rn1nimo da pensão por invalidez corres
ponderá a 26% (vjnte c seis por cento) do subsídio (partes 
flia e varfá~el). vericimentó ou salário básico mensal. 

ArL 5'~ A pensão dos dependentes do segurado será 
paga na base de 50% (cinqUenta por cento) do subsidio 
(partes flxa e variável), excluídas as diárias, do venci
mento--ou salário básicos percebidas pelo extinto. No 
caso de fal~mento de;: segurado pensionista a pensão 
aos seus dependentes corresponderá à metade da que ele 
vinha percebendo, acrescida de tantas parcelas de 10% 
(dez por cento) de seu valor quantos forem os dcpende~
tes até o máximo de 5 (cinco). 

Art. 6. Deixando o segurado viúva e companheira a 
pensão serâ dividida igualmente entre elas, devendo o 
montante que couber .às duas dependentes corresponder 
a 50% do valor da pensão se houver fiJhos habilitados 
como dependentes ou não; não os havcndo1 se houver 
pessoa designada (item II do art. l da Divisão. XIII}. A 
parcela da pensão devida aos fdhos será dividida igual
mente entre eles. 

§ 1. Havendo viúva c ~mpanheira,a que se habili
tar ao pagamento da pensão terá direito à parte da outra, 
cessando o direito a essa parte 'no mês subseqUente ao da 
h.abilit,ação da O~;Jtra dependente. 

§ 2. Ocorrendo a morte do segurado antes de pagas 
as cOntribuições relB.tívas ao período de carência, o res
pectiVo débito serâ hàvido como quitado para efeito doS 
direitos assegurados aos dependentes. 

Art. 7. :E. permitida a acumulação da pensão do IPC 
com·-pensão e proventos concedidos por outras insti
tuições. 

Art. 8. No caso de falccimctnto da viúva ou compa
nheira, a pensão a que tinha direito a extinta reverterá 
em favor da outra dependente e, se não existir, dos filhos 
do respectivo seguradO, menores de 21 anos de idade. 

Art. _9. As pensões S!!rào devidas a partir do dia da 
publiCação da aposentadoria, do dia imediato ao óbito, 
do ténnino do mandato ou de seu exercício. 

Art. lO. O reajuste das pensões ou de qualquer ou
- tro benefício não poderá exceder, em nenhuma hipótese, 

os Índices do reajus~amentÇJ geral deferi~o ao fll:nciona
lismo da União. 

f\,rt. 11. _ . .F:.ica vedado ao Conselho Deliberativo rea
justar, anualm~nte, 9S val~res das pensões em índice su
perior a 30% (trinta por cento) sobre o valor global da 
I olha já atuali~ada nos termos do artigo anterior. 

§ l. Aprovado o reajustamento o Conselho discipli
nará a distribuição do produto resultante. 

Art. 12. Enquanto no exercício do mandato legisla-· 
tive federal ou de qualquer outro, de funções, empregos 
ou cargos públicos cuja soma de v;ncimentos, s;llários, 
re~unerações, gratificações de qualquer esp«:ic c demais 
vantagens seja superior à soma dos subsídios e ajuda de 
custo ~os membros do Congresso Nacional, o pensionis
ta terá sua pensão reduzida de 2/3 (dois terços). 

§ 1. Para efeito do disposto no caput deste artigo o 
beneficiário deverá declarar, entre l'~ e 31 de março de 
cada a.no, ou _quando da ocorrênCia de fato que justifique 
a reduÇão da pensão: . 

I - se está, ou não, investido no mandato legislativo 
federal; 

II- se exerce, ou não, outro mandato, que não o le
gislativo federal, função ou cargo público c, em caso afir
mativo, anexar documento expedido pelo órgão compe
tente, comprobatório dos rendimentos mensais auferi
dos; 

III- estado ci~l e domicflio. 
.§ 2. A omissão do beneficiário quanto à obrigação 

contida no parágrafo anterior implicará a suspensão au
tomática da pensão. 
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A_rt._ 13. Perdc_rá o direito à pensão, salvo a ocorrên-
cia de incapacidade: 
I- o dependente, de qualquer sexo: 
a) ao atingir a maioridjide; 
b) condenado por crime de natureza dolosa e de que 

tenha resultado a morte do respectivo segurado; 
II - o dependente, do sexo feminino, pelo casamento. 

(DIVISÃO XVI) 
SEÇÃO III 

Do Auxílio Funerlll 

Art. I. A pessoa que custear o funeral de segurado 
do IPC receberá auxilio funeral de valor não excedente a 
5 (cinco) salârios mínimos da loc81idade em que se der o 
sepultamento, desde que nenhuma outra entidade haja 
concedido semelhante auxflio ao custeante da despesa. 

§ 1. O prazo para habilitação ao recebimento do 
auxílio funeral scrâ de 60 (sessenta) dias a contar da data 
do falecimento do segurado do IPC. 

(DIVISÃO XVII) 
CAPITULO VII 

Das Medidas de Natureza Fin1t11celra e Contibll 

Art. l. Poderá o IPC promover diretamcnte 
como empresa - ou por estipulação, Ptano de pou
pança, seguros e pccülio, mediante contribuição específi
ca dos interessados. 

Art. 2. Fiça o IPC autorliado a conceder, mediante 
consignação em folha e garantias suplementares, em
pr~stimos aos seus segurados obrigatórios e facultativos, 

, aos seus pensionistas e aos servidores do Senado Fede
.' ral, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas 
da União. de acordo com as nonnas estabelecidas em re
solução do Co_n_sclho Deliberativo. 

Art. 3. O Fup.do Assistencial do IPC, distinto da 
previdência, se constitui dos seguintes recursos: 
I- cJotâção específica arbitrada pelo Conselho oCH

berativo; 
II - percentual de juros obtidos através de emprésti

mos con~idos pelo IPC; 
III- rendas diversas, doações e subvenções. 
.§ 1. A aplicação desses recursos serâ gerida pelo Pre

sidente do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
com a a_provação do Conselho Deliberativo. 

Art. 4. O IPC poderã, através do Fundo Assisten
cial, realizar e administrar obras assistenciais desde que 
lhe seja,m fo.mecidos os' meios e recursos necessários, des
tinados especialmente a tais finalidadeS. 

Art. 5. Fiça criada a Caix~ de Pecúlio do Fundo As
sistencial, que serâ regulamentada por resolução do 
Conselho Deliberativo. 

Art. 6. Nenhuma prestação de carãter assistencial 
ou previdenciãrio poderá ser criada ou modificada sem 
que seja estabelecida a respectiva receita. 

Art. 7. Os recursos disponiveis do IPC poderão ser 
aplicados em in'vestimentCis põr deliberação do Presiden
te, autorizado pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 8. Fiça o IPC autorizado a destinar recursos do 
Fundo Assistencial para constituição de patrimônio de 
fu~dação de caráter filantrópico e beneficente. 

Art. 9. O IPC manterá conta especial no Banco do 
Brasil S/ A~ onde, mensalmente, serão recolhidas as con
tribuições. 

§ 1. O saldo da conta de que trata este artigo, ap6s 
deduzido o valor da folha de pensionistas, poderá ser a
plicado em banCos oficiais, empréstimos aos segurados 
ou ,nos termos do item I do art. 3 desta Divisão. 

Art. 10. Deverão ser levantados: 
I - mensalmente, balancete patrimonial e demonstra

tivo da receita e despesa; 
ll - anualmente, balanço patrimonial. ao final do e

xercício financeiro. 
§ i. Os PrCSid.cntCs da Câmara dos Deputados e do 

Senado Fe~eral farão publicar tais instrumentos de coo-
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trole contâbil do Instituto no Diário do Congresso Naclo- Justificaçio 
nal. 

Art. -11. Os bens, negócios, rendas, atas e serviços 
do IPC estão isentos de impostos e taxas de quaisquer es
pécies. 

Art. 12. O pagamento aos associados e outros cre
dores deverâ ser em che'que nominal, ordem de crédito 
ou ordem de pagamento, visados pelo Presidente. 

(DIVIS ÃO XVIII) 
CAPITULO_ VIII 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. I. Fi~a o Conselho Deliberativo autorizado, a
pós processar levantamento atuarial indispensável, que 
não cOntra-indique a medida, a ampliar o quadro de se
gurados para admitir os deputados às Assembléias Le-
gislativas como filiados do IPC, na qualidade de filiados 
facultativos. 

Art. 2. OS -servidorCS --postos à disposição do IPC 
pelo.Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e pelo 
Tribunal de Contas da União terão os valores a eles pa· 
gos pelo Instituto de Previdência dos Congressistas •. a 
titulo de gratificação, --:c-on'sidefados, pelas adnÚnisR 
trações a que pertencem, para efeito do câlculo dos pro
~entos de aposentadoria, na forma das ~posições legais 
atinentes à incorporação da correspondente vantagem. 

Art. 3. Caberá à Câmara dos Deputados a escolha 
do primeiro Presidente e do primeiro-Vice-Presidente a 
setem eleitos após a data de entrada em vigor desta lei. 

Art. 4. Aplicam-se ao IPC os mesmos prazos de 
prescrição de que goza a União. 

Art. 5. O Conselho Deliberativo dó IPC expedirá, 
dentro de 60 (sesSenta) diaS da data da entrada em vigor 
desta lei, resolução destin-ãd3: ·a iegulamentar a execução 
da presente lei. 

Art. 6. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
public;ação. 

Art. 7. Fiçam revogadas as LeiS- n9s 4.284, de 20 de 
novembro de 1963,4.937, de 18 de março de 1966,-5.8"9-6,
de 5 de julho de 1973,6.017, de 31 dC-dei:e~bro de 1973, 
6.311, de 16 de dezembro de 1975, 6.497, de 7 de de
zembro de 1977, e 6.6n, de 24 de julho de 1979. 

Sala das Sessões, de de 1981. 

(Às Comissões -de Constituição e Justiça e de Ser-
viço Público Civil.) -

PROJETO DE LEI ilP SENAIJP No I3I, DE I983 

"Dá nova redaçio ao caput do art. 487 da Consoli
daçio das Leis do Trabalho, fixando novos prazos 
para o aviso prévio." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<~ O caputdo art. 487 da CorisolidaÇão das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo DecrCto-lei n'~ 5.452, de J<~ 
de maio de 1943, Passa a viger com a seguinte redação:_ 

.... Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a 
parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o con
trato, deverâ aVisar a outra de sua resoluçãO, com a 
antecedência mínima de: 

I - trinta dias, para o empregado com menos- de 
dois anos de serviço na empresa; 

II - sessenta dias, para o empregado com dois 
anos ou mais, até ciíiié:o anOS de serviço na empresa; 

III -cento e vinte dias, para o emprCiado COJP. 

cinco anos ou mais, até dez anos de serviço na em
presa, ou para o empregado com quarenta anos ou 
mais- de idade e qualquer tempo de serviço; 

IV- cento e oitenta dias, para o empregado 
com mais de dez anos de serviço na empresa, ou 
para _o empregado com cinqílenta anos ou mais de 
idade e qualquer tempo de serviço. 

Em 4ecorrência das enormes facílidades_facu:It<ldas ao 
empregado~, tanto pela Ccinsolidaçào das Leis dO Traba
lho, quanto pela legislação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, õs trabalhadoreS vêm sendo sumaria
rpente despedidos. 

A brutal crise econômico-financeíia enfrentada pelo 
Pais, decorrente de um complexo de fatores dentre os 
quais -ªYl!-_ltª a equivocada "política- econômici implanta
da em total desconexão com a realidade nacional, tent 
apresentado, como um de seus efeitos mais graves e do
lorosos, o- desemprego. 

Nesse contexto, a medida, que ora preconizamos, tem 
por anelo a prevenção e proteção contra o flagelo do de
semprego. 

Em consonância com o preceituado ne•caput áo art. 
487 da Çonsolida.Ção das Leis dff.Trab.alho, quando não 
hã prazo estipulado, a parte que-~~ motivo justO, dese
jar rescindir o contrato, deverá a vis~ a _outra com ante
cedênciã mínima de: 

I - oíto dia5, se o pagamento for efetuado por sema
na ou tempo inferior; 

II- trinta dias, aos que perceberem por quinzena ou 
mês, ou que tenham mais de doze meses de serviço na 
empresa. 

Esse critério, todavia, não atende às necessidades de 
nosso tempo, quando o emprego deve ser visto como um 
direito que o trabalhador vai adquirindo, na empresa, ao 
longo do tempo. 

Em verdade, a ruptura da relação empregatlcia dever 
por conseguinte, ser precedida de prazo maior, em 
função _do tempo de serviço, ou de um pagamento que dê 
ao trabalhador condições de restabelecer outro emprego 
em lugar diverso. 

Ta_is razões noS inspiraram a preconizar nova redação 
para o questioilado dispositivO da legislação trabalhista, 
que também procura estender os novos prazos aostraba
Ih~dores, com quarenta ou cinqiienta anos de idade, que, 
usualmente, enfrentam enormes dificuldades para obter 
novo emprego. 

Sala <tas Sessões, 14 de junho de 1983. -Roberto SaM 
tumino. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte · 
que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deve
rã aviSar a outra da sua resolução, com a antecedência 
mínima de: 

t- oito dias, se o pagamento for" efetuado por sema
na- -ou tempO inferior; 

II - trirlta dias aos que perceberem por quinzena ou 
rriês, ou que tenham mais de doze meses de serviço na 
empresa (Redação, incisos I e II, L 1.530, 26.12.51, DOU 
28.12.51). 

§ }I' A falta do aviso- pr6vio por parte do emprega
·dor dá ao empregado o direito aos salários corrrespon
dentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração 
desse_ período no seu tempo de serviço. 

-§ 29 --A falta de aviso prévio por parte do empregado 
dá ao enipiegador o direito de descontar os salários cor
respondentes ao prazo respectivo. 

§ 31' Em se tn:itando-de salário Pa8:1úia base de tare
fa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anter!ores, 
será feito de acordo com a média dos últimos doze meses 
de serviço (V. Prejulgado TST 42, Súmulas TST S, 4 e73, 
.no apêndjce). 
• ~- ••• '~ •• ~ ·~ ............ ,.-.---.---.;:~ •.•• ·.lo • .,;.~ ••• -·-•• ' .: • •• -. 

(Às Comissões de Constitui;ão e Justiça e de L"e
~ : giSlãção Social.) 

Quar;a-fei~a 15 2413 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 132, DE 1983 

u Autoriza o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem a isentar os táxis do pagamento de pedá
gio nas roclovias federais." 

O Congresso NaciOnal decreta: 

Art. 1<~ f. o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER) autorizado a isentar os táxis que tra~ 
feguem em rodovias federais, da taxa de pedágio. 

ArL 29 O Poder Executivo, ouvido-o Ministério doS 
Transportes, regulamentarã_esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dias. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4<~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

~ dramática a situação enfrentada pelos motoristas de 
praça, eis que.os custos com a manutenção de seus veícu
los e, particulimnente, com o combustível, vêm tornando 
essa' profissão vfrtualni"ente inviável, com graves prejuí
zos -não só a esses profissionais, como também para os 
usuãrios desse servJço público. 

Fator de agravamento ainda maior desse contexto é a 
exigência dos tâxis terem de pagar a taxa de pedágio, nas 
rodovias federais. 

1:. que, o mais das *tes, as travessias feitas em postos 
de pedágio por can-os. de praça correspondem a peque
nos deslocamentos, até dentro do mesmo município, 
quando não em curtas viagens entre municipios vicinais. 
Nessas hipóteses, riãa hã sentido da cobrança da taxa de 
pedágio que, DJl realidade, só faz coibir ainda mais a 
prestação desse serviço pú&lito entre localidades próxi.:
màs. 

Assinale-se, a esta altura, que a medida que alvitramos 
contempla matéria tributária, e não matéria financeira, 
motivo pelo qual pode o Congresso Nacional oferecer 
ihiCiativas a respeito. 

Aliás, é de lembrar-se que no âmbito desta Casa a ma
téria jâ foi definiüvamente resolvida, em face de parecer 
exarado pelo ilustre ex-Senador ltalívio Coelho, junto à 
douta Comissão de Constituição e Justiça, e aprovado à 
unanimidade por aquele órgão técnico, onde se conclui: 
"impõe-se a esta Corilissão uma tomada de rumo a res
peito da tormentosa e complexa questão. E, após o exa
me criterioso que buscamos, tendo sempre e11_1 vista a in
terpretação do texto constitucional como uma unidade 
indivisível, a outra conclusão não chegamos senão a de 
que ao Parlamento compete, também, a iniciativa de leis 
que tratam de matéria tributária, por estar ela exclufda 
do co_nceito formulado pela própria Emenda Constitu
ciónal em vigor". 
--Trata-Se a_medida proposta, portanto, de matéria _ri

gorosa:mente sintonizada com o texto constitucional. 
Por derradeiro, é de ressaltar-se que a proposição tem 

póf esforço àteridci' a justa reivindicação da categoria 
dos motoristas profissíonais -condutores de táxis. 

Sala das- Sessões, 14 de junho de 1983. -Roberto Sa
turuino. 

(Às Comissões de ConstituiçOo e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, DE 1983 

"Reforça o Fundo de Assistência ao Desemprego e 
dispõe sobre o auxílio desemprego; 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O Fundo de Assistência ao Desempregado 
(FAD), criado pelo art. 6_9 da Lei n9 4.923, de 23 de de
zembro de 1965. enquanto pCrdurar a atual ··crise 
econdmico-financeira- recessiVa. fiCa reforçado· com· as 
seguintes contribujções: 
-'-,I~ 2_(dois) di2:~- de_.trabaiho afluais dOs empregados e 
dirigentes em ativi_Qades cç_ntínuas, em uma m~sm~--~
presa, há mais de 1 (um) ano. 
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II- 0,05% (meiO PóYffiil)-riiehSais sobre os lucros dos 
empregados distribuídos no exercício anterior. 

§ l"' As importâncias de que trata o incisO I serão re
colhidas na fonte pelas empresas, em duas partes, sendo 
I (um) dia de trabalho em êada semestre, no príineiro 
mês em que o empregado ou dirigente receba seu salário 
reajustado. 

§ 2~ Quando em uma empresa houver vârias-catego
rias profissionais, com datas de revisão salarial diferen
tes, cada uma terâ o tratamento em funçãO da data res
pectiva. 

§ 39 Tanto os recursos previstos no inciso I, quanto 
os do inciso II, serão recolhidos à rede bancâria para o 
FAD, na mesma data em que o forem, relativamente ao 
mesmo mês, os impostos de renda na fonte descontados 
dos salârios. 

Art. 21' Fica criada a Comissão de Controle e Nor~ 
matização do FAD (CQNFA.D)- Miriistério do Traba~ 
lho, para fiscil.lizar a ap1icação correta dos recursos do 
FAD e aprovar as _normas de seu funcionamento. 

§ 11' A CONFAD serâ constituída por 9 (nove) 
membros, cada um com seu ,suplente, tendo uma distr_i~ 
buição tripartite com 3 (três) vogais e 3 (três) suplentes, 
representando o Governo Federal, outros tantos os em~ 
pregadores e semelhantemente os empregados. 

§ 2~" Os vogais e suplentes da CONFAD serão no~ 
meados pelo Presidente da República, seus serviços se
rão considerados relevantes e não serão remunerados. 

§ 31' Os representantes do GovernO Federal serão I 
(um) vogal e I (um) suplente de cada um dos órgãos -
Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda e Secre
taria do Planejamento da Presidência da República, sen
do que o primeiro será o Presidente da ÇONFAD. 

§ 4~" Os representantes dos empregadores serão esco
lhidos em listas tríplices enviadas ao Ministro do Trãba
lho pelas entidades de classe patronais de âmbito naçio
nal. 

§ 51' Os representantes dos empregados serão esco
lhidos em listas tríplices enviadas ao Mini~tro do Trab~
lho pelas entidades de classe de empregados de âmbito 
nacional. 

§ 61' Nos casos dos§§ 41' e 5~", não deverá haver mais 
de um representante da mesma entidade de classe, salvo 
insuficiência de número destas em relação ao de c_argo~. 

§ 7~" A CONFAD terâ assistência a:dministrã.tiVa-do 
- Departamento Nacional de Mão de Obra (DNMQ)_. __ 

Art. 31' O auxílio desemprego (AUDES) criado pelo 
Art. 5~' da Lei n~' 4-.923, de 23 de dezembro de 1965, Obe
decerá as disposições do ref~rido artigo e seus parágra
fos, complementadas pelas da presente Lei. 

Art. 4~ O~AUDES poderá ser dado, parcial ou inte
gralmente, em vales de alimentação (VALIM), à opção 
do desempregado. 

§ 1~ O VALIM dará direito a um abatimento de 10% 
(dez por cento) nas empresas que fo_rem feitas as com
pras. 

§ 2~' A empresa que receber o V ALIM poderá: 
a) receber a importância correspondente do órgão 

gestor do FAD no Sistema da Previdência _Social; 
b) utilizá~ la para posterior pagamento do imposto de 

renda, caso em que terá a correção monetária estab_çleci
da para compensação dos impostos de renda na fonte. 

§ 31' O órgão gestor do FAD deverá providenciar, 
tãO _cedo quanto possível, o ressarcimento do VALIM 
pelas empresas, atravês da rede bancá_ria. 

Art. 51' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 61' Revogam~s_e_a.s disposições em contrário. 

Justificação 

As medidas relatívas ao problema do desemprego, via 
de regra, são tenderites a evitá-lo ou a criar noVas formas 
de emprego. 

Todavia, para amparar o desempregado em sua fase 
dificil, a forma naü~Jal--=' a implantação de seguro de
semprego - não é de simples e rápida efetivação, en
quanto o auxílio criado pelo Art. 5' da Lei 4.923, de 23-
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12-65, não tem tido uma aplicação generalizada como seM 
ria de~ável. 

O ~~esente. Pro)eto teril em mira, por isSo, agilizár fun
cionalmente o auxflio desemprego, bem como aumentar 
oS recursos que nele podem ser aplicados. 

Qua~f.o às fontes de reforço desses recu.rsos, fçrra:m os 
2_{Q.ois} _dias de traba}h'?, que, sem contar o 139 salário, 
representam 5,48% de remuneração anual dos assala.rl&
dos_ ou __ 0,46% da mensal, e, em proporção um pouco 
maior, ou 0,05% dos empregadores, sobre o montante 
dos lucros distribuídos. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983. - Roberto 
Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.923, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1965 

institui o (!adastro permanente das admi~s edis
pensas de empregados, estabeleci medidas contra o 
dçsemprego e da assistência aos desempregados, e da 
outras-providências. 

Aft. 59 FiCa o Poder ExecutiVo !illto~izã_d_() a irlSú
tuir, de acordo com o disposto nos artigos seguintes e na 
forma que for estabelecida em regulamento, um plano de 
assistência aos trabalhadores que, após 120 (cento e-viP~ 
te) dias consecutivos de serviço da mesma empresa, S1 

encontrem desempregados ou venham a se desempregar, 
por dispensa sem justa causa ou por fechamento total_ou 
parcial da empresa. 

§ I 'i' A aSsistência a que se refere este artigo será 
prestada através do sistema da Previdência SoCial e conK 
sistirá num aUxílio em -dinheiro, não eXcedente de 80% 
(oitenta jJor cento) do salário mínimo local devido, atê o 
prazo máximo de 6 (seis) meses, a partir do mês seguinte 
aquele a que ·corresponder o -número de meses computa
dos no cálculo da indenização paga na forma da legis
lação trabalhista, obseivadas as bases que forem estabe
lecidas no regulamento dentro das possibilidades do 
Fundo de que trata o art. 61'_. 

§ 2~' Será motivo de cancelamento do pagamento do 
auxílio a recusa, por parte do desempregado, de outro 
emprego apropriado ou de readmissã9, na hipótese pre
vista no art. 3' na empresa de que tiver sido d_ispensado. 

§ 3~ ü auxílio a que s_e refere o§ !9 não é acumulável 
com salário nem com quaisquer dos benefícios concedi
dos pela Previdência Social, não sendo, outrossim, devi
do quando o trabalhador tiyer renda própria de qual
quer natureza que lhe assegure a subsistência. 

- § 41' ~ condição essencial à percepção do auxílio a 
que se refere o§ I~" e registro do desempregado no órgão 
competente, conforme estabelecer o regulamento desta 
lei. 

Art. 69 __ Para atepder_ao custeio do plano a que sere
fere -o art. 51', fica o Poder E~ecutivo autoriza_do a c.onsü~ 
tuir um Fundo de Ass.istên_cia ao Desempr~gado, pelo 
qual e_x~clusivamente correrãO as respectivas· despesas. 

Parágrafo único. A integralizaç_ão do Fundo de qUe 
trata este artigo se fará conforme dispuser o regulamento 
de que trata o art. 51' 

a) pela contribuição das empresas corrt&pondente a 
I% (urr:. por cento) sobre a base prevista do§ 3~' do artigo 
2~> da Lei n~" 4.3-57, de 16 de julho de 1964, ficando reduzi
da para 2% (dois por cento) a perciiitagem ãli estabeleci
da para o Fundo de lndenizações Trabalhistas; 

b) por 2/3 (dois terços) da conta .. Emprego e Sa
-Jârio" a que alude o art. 18 da Lei n~' 4.589, de 11 de de
zembro de f 964. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, deLes
gislação Social, de Servlço Público Civil, de Econo
mia e de Finanças.} 

Junho de 1983 

PROJETO DE LEI D.O SENADO N• 134, de 1983 

Estabelece a livre negoclaçio salarial e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional Decreta: 

Art. 1~" A partir da vigência da presente Lei, os acor
dos salariais entre empregadores e empregados (ar-se-ão 
livremellte, atravês dos respectívos sindicatos to-cais das 
categorias envolvidas. 

Parâgrafo único. Se qualquer das duas categorias-e.ll
volvidas não possuír- si.lldicato local, a negociação do 
acordo será realizada pelo órgão sindical de hierarquia 
imediatamente superior. 

Art. "2~'"- Se, na negoéíação salarial, for considerada a 
compeTisãção por aumento de produtividade, este terá 
por base a participação da mão de obra na elevação do 
produto interno bruto no exercício anterior, inferido pe
los índices da Fundação Getúlio Vargas. 

§ li' Somef!t_e será admitido um aumento de produti
vÍdade superior ao aumento mêdio do País, se o órgão 
sindical de empregados interessados apresentar uma 
comprovação cabal de que isso ocorreu em seu setor eco
nômico. 

§ ii' Para os efeitos do parágrafo anterior, a Secreta
.-na dO Ptãllejamento da Presidência da República expedi
rá as normas para essa comprovação, ouvido o Minis
têrio do Trabalho e os Ministêrios conl jü.risd_ição sobre 
cada âfea- econômica. 

§ 39 Nos reajustamentos _de salârio no infcio dos 
exercícios, quando ainda não se disponha de dados para 
calcular o produto íOterno bruto do ano anterior, a par
cela do aumento do salário correspondente à produtivi
dade será paga, acumulada, no primeiro mês após a fi
xação precisa a respeito. 

Art. 31' Se, na data da vigência do reajustamento sa
larial, as negociações para esse fim não eStiverem cOn
cluídas, os empregadores passarão a pagar, a título do 
abono, a remuneração que vinha oferecendo para o 
acordo. 

Art. 4~' Durante as negociações, as empresas que, 
em face de conjuntura econômico-_finance~ra recessiva, 
não estiverem em condições de acompanhar as demais 
no aumento salarial, poderão ser incluídas no acordo 
com um acrêscimo salarial, em proporção menor que o 
geral. 

Art. 5~' Aprovado e assinado o acordo, este será re
gistrado no correspondente órgão regional do Ministério 
do Trabalho. Não sendo possível realizá-lo, serâ instau
rado dissídio, na forma da Lei. 

Art. 61' Após o acordo ou após as decisões sobre os 
dissidios, somente poderá ser feito qualquer acréscimo 
salarial acima do pactuado ou decidido, se resultar de 
um sísterila de mêrito visando ao aumento de produtivi
dade ou de uma reclassificáÇãO de cargos para compati
bilização com o mercado de trabalho. 

Art. 71' Para adaptar o Sistema Financeiro de Habi
tação a uma variaÇão salarial livremente pactuada, serão 
adotadas as providências dos parágrafos deste artigo. 

§ I~" A percentagem da prestação mensal de compra 
de moradia própria, relativ-amente à ·renda familiar do 
ad_quirente, não poderá exceder à ocorrente no in(cio do 
contrato,_ quer seja este novo_ ou preexistente, para esse 
fim ajustando-se o prazo na extensão necessária. 

§ 21' As revisões da referida prestação serão obriga
toriamente feitaS ·no mês Seguihte ao do reajustamento 
salarial. 

§ 31' Se, pôr qualquer circunstância, houver uma al
teração na data do reajustamento salarial, a revisão da 
prestação a acompanhará, continuando a efetiVaNe no 
mês subseqUente ao da primeira. 

§ 4~ Caberâ ao Banco Na_ç:íonal de Habitação pro
gramar a adaptação progressiva do sistema financeiro da 
habitação aos preceitos deste artigo e seus parágrafos. 

Art: s~ A pre~ente Lei.~nt~~ ~~ ~i&o~ na data de sua 
publicação observados, em sua aplicação, o art. 5t~ e seus 
parágrafOs; -da Lei nl' 4.330, de 12 de junho de 1964. 
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Justificação 

A livre negociação salarial entre empregadores e em
pregados, através das respectivas entidades de classe, é 
uma decorrência da abertura económica, que deve seguir 
paralelamente à abertura política, embora ainda a venha 
acompanhando com uma decalagem muito maior do _que 
seria desejável. 

O Artigo }9 é o fundamental, pois é o que a estabéÚ:ce. 
Os demais o complementam, regulando aspectos impor
tantes; o 2~ trata da produtividade; o 3'<' prevê o abono 
quando os entendimentos não s-ão concluídos tempesti
vamente; o 4" ressalva as empresas em situações difíceis 
por fatores conjuntur-ais; o 51} apenas se refere a aspectos 
legais; e o 6'>' condiciona os acréscimõs de salárioS exfra
acordos à existência de objetivosjustíficados, a fim de li~ 
mitar os reflexos inflacionários. 

Por outro lado, o artigo 7Q prevê medidas acautelado
ras, tendo em mira evítar que as revisões salariais, feitas 
de forma independente, venham a criar Problemas, 
maiorés que os atuais, -para o Sisiem-a financeiro de habi
tação. 

EnC'errando, ao ser corisiderada a vigência, esta ficou 
vinculada à de um artigo da lei da greve- o_ que_c~mdi
ciona sua -aprovação a que estã ocorra em assembléia ge
ral, com 2/3 dos sindicalizados presentes, em primeira 
convocação, e 1/3 em segunda, manifestandO-se em es
crutínio secreto, por maioria de votos. Sem isso, ficar
se-ía à mercê de minorias agitadoras, suscetívêis de-tu
multuar a boa intenção colimada com o presente proje
to. 

Sala da Sessões 14, de junho de 1983.- Roberto Cam
pos. 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

LEI N' 4.330, DE 1' JUNHO DE 1964 

Regula o direito de Greve, na forma do art.lSS, da 
Constituição Federal. -

Art. 5~' O exercício do direito de greve deverá ser au
torizado por -decisão da assembléia geral da entidade sin
dical, que representa a categoria profissional dos asso- _ 
ciados, por 2/3 (dois terços), em primeira convocação, e, 
por l/3 um terço), em segunda convocação, em escrutí~ 
nio secreto e por mãioria-âe votos. -

§ 1~' A Assembléia Geral instalar-se-á e funcionará 
na sede do Sindicato ou no local designado pela Fede
ração ou Confederação íi:Jti::ressada-. Podendo, entretan
to, reunir-se, simultaneamente, na sede das delegacias e 
seções dos Sindicatos (Consolidação das Leis do Traba
lho art. 517, § 2Q), se sua b~e territOrial for intermunici
pal, estadual ou nacional. 

§ 29 Entre a primeira e a se8unda convocação deverá 
haver o interregno mínimo de 2 (dois) dias. 

§ 39 O Quorum de votação serã de 1/8 (um oitavo) 
dos associados em segunda convocação, nas entidades 
sindicais que representem mais de 5.000 (cinco mil) pro
fissionais da respectiva-categofia. 

(Às Comissões de l:Oirstiiuiçlio e Justiça, de Legis- -
fação Social, de Serviço Público. CivH e de Economia.)-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 135, DE 1983 

Cria contratos de trabalho simplificados para facl
lltar novos empregos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' No período de 2 (dois) anos, a contar da 
data da vigência da presente lei, fica facultado, a quais
quer pessoas jurídicas de direito Privado do País, contra
tar empregados no regime especial previsto nos artigos 
seguintes. 

Art. 2~' Os contratoS especiaTs·seião di-p"Tazo fixo, 
que terã õ limite máximo de 2 (dois) anoS; pira os con-

tratados nos primeiros 12 (doze) meses de vigência da lei, 
e limite máximo de 1 (um) ano, paf3. o-S contratados nos 
últimos 12 (doze) meses. 

Art. 31' Os contratos de trabalho em regime especial 
deverão ser cumpridos até seu termo, salvo se o empre
gado: 

I -Vier a ter um contrato normal de trabalho, com a 
próp-ria oU outra pe"ssoa jurídica; 

II - Desistir do contrato especial; 
III- For indenizado ou incidir em falta grave, na for

ma da legislação em vigor. 
Art 4~' Para os efeitos desta lei, fica definida como 

"folha de pagamento mensal de referência", a média das 
folhas mensais de pessoal do exercício de 1982, expressas 
em OR TNs do mês. 

Art. 5~' Os contratos no regime especial desta lei fi
-ca-m limitados pela expansão da folha mensal de paga
mento do pessoal, expressa em ORTNs do mês, até 5% 
(cinco por cento) acima da "folha de pagamento mensal 
J:le referência". 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado 
a, mediante decreto do Presidente da República: 

a) reduzir o limite de 5% (cinco por cento), para em
presas cuja folha de pagamento mensal for maior que a 
"folha de pagamento mensal de referência"; 

b) estabelecer tetos gerais ou setoriais, para os sa
lários dos contratos em regime especial. 

Art. 69 Os contratados em regime especial, que jâ es
ta varri inscritos no Instituto Nacional de Previdência So
cial, ficam sujeitos exclusivamente ao pagamento normal 
de sua contribUição p"ara o Instituto. 

Art._ 7~' Os contratados em regime especial,,que nun
ca estiveram inscritos no Instituto Nacional de Previdên
cia Social, Poderão optar entre a sua equipara_ção a: esta

-giãriõs-de acordO com a legislação específica, ou sua ins
crição no Instituto, com a obrigação única de pagamento 
da sua contribuição a este devida. 

Art. 8Q Durante o regime especial, não haverá, para 
0- empregado, antecipação do imposto de renda descon
tado na fonte, e a única obrigação do empregador será o 
recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço, 

- salvo, nO caso do art. 7~', quando houver a opção pelo en
quadramento como estagiário. 

Art. 9~' Os contratados em regime especi;ll contam 
tempo de serviço para aPosentadoria, mesmo quando 
equiparados a- estagiário. 

Art. lO. A presente lei entra _em vigor na data de sua 
-ptib!lcaçãO. 

Art. II. Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificsçio 

O problema do desemprego no País, que já Vem assu
mindo proporções alarmantes, tenderá a piorar, à medi
da em que se intensificarem as providências de caráter 
recessivo de combate à inflação. 

Para reduzir esse problema ou, pelo menos, minorar 
~ suas conseqüências, têm sido aventadas medidas várias 

que, via de regra, no âmbito do legislativo, visam_ ou a 
eyit~r a dispensa de empre8ados Ou a amparar os que já 

~CStejam ·desempregat;Jos (seguro ou auxílio-de_semprego), 
ao passo que, na área executiva, procuram criar novos 
empregOS temporários, principaJineD.te com programas 
de obras públicas ou incentivos à construção civil. 

No projeto de lei anexo, pretende-se, atravês de um re
gime transitório esPecial de contratos de trabalho, sob 
vários aspectos simplificado, inclusive no tocante à re
dução de encargos do empregador e do empregado, esti
mular as empresas privadas de quaisquer tipos a criarem 
novos empregos, que, eventualmente, poderão posterior
mente adquirir a feição de permanência. 

Naturalmente, para evitar abusos e não exagerar os 
prejuízos fiséais com ess_a diminuição de encargos, além 
da limitaç~_() JlO tempo, a dois anos da aplicação do regi
me especial, previu-se uma restrição quantitativa, a um 
acréscimo df?_ 5%, em termos reais, sobre a folha média de 
pessoal do ano anterior. 
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No m_ais, sugerem-se providências complementares, 
para esClarecer e tornar auto-aplicável o projeto em 
apreço. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983. - Roberto 
Campos. 

(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça, de Legis
laçdo Sicial. de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 136, DE 1983 

Autoriza a delegaçio de ativfdade de previdêncla 
social em empresas privadas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }Q Todos os serviços de previdência soda!, afe
tos ao Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), 
que se traduzem na realização de atividades equiparáveis 
aos seguros privdos, poderão ser delegados a sociedades 
seguradoras privadas, na forma deste artigo e seus pará
grafos. 

§ l~' A iniciativa dessa delegação poderá caber: 
a) ao empregador; 
b) à maioria absoluta dos empregados, manifestada 

em assembléia, com a presença mínima de 2/3 do quadro 
de pessoal; 

c) a qualquer sociedade seguradora que satisfaça a 
determinados requisitos rninimõs, estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); 

d) a qualquer sociedade corretora que atenda a de
terminad_os requisítos mínimos, fixado pelo CN~fP; 

e)- ao- pfóprío INPS-. 
~ 2Y Quando a iníCiativa-não fOr do einptCiidor, se

rã indispensável a aquiescência dete último, ao qual ca
berá a esc.olha ou aprovação da sociedade seguradora e 
da corretora, mesmo que uma destas seja a autoria dare
ferida iniciativa. 

§ 3~' A não ser no caso da letra b do parágrafo ante
rior, será necessária a concordância dos empregados ma
nífestada na forma da referida letra. 

§ 41' Atendidos os preceitos dos parágrafos anterio
res, caberá à-sociedade seguradora obter, da Superinten
dência de Seguros Privados (SUSEP), a aprovação da ta
rifa com que deverá operar, dentro das normas expedi
das pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP). 

§ 5Q Quando o seguro for contratado, a percentagem 
correspondente aos serviços delegados, no recolhimento 
da previdência social, tanto do empregador, quanto dos 
empregados, será descontada das respectivas contri
buições para o IN PS. -

§ 6~' Se a tàrifa percentual sobre a folha de pagamen
to relativa ao seguro delegado, for menor ou igual à per
centagem global de contribuições do empregador e dos 
empregados, ela será dividida proporcionalmente às re
feridas contribuições. 

§ 7Y Se a tarifa percentual sobre a folha de pagamen
to relativa ao seguro delegado, for superior à percenta
gem global da contribuiçãÕ.do empregador e dos c:mpre
~ados, ela só poderá _ser aceita, se o excedente couber 

-apenas ao empregador e for por este pago sem aumento 
_dos preços de mercadorias ou serv_iços que produza, 

- preste ou iie8ocie. 
···-§ -s~~- -sitísfdtos os réquisitos dos parágrafos prece
dentes. caberá à sociedade seguradora solicitar, ao 
!N PS, a autorização pãrà a exeéução delegada do _segu~ 
ro. 

§ 91' A frscalização da exe:cução delegada do seguro 
Cumprirá à SUSEP, dentro das suas atribuições habi~ 
tuais. cabendo ao INPS verificar se o atendimento aos
empregados é satisfatório. 

Art. 2~' To dos os serviços da previdência social, afe
- tos ao INPS, que se traduzam na prestação de atividades 

assistenciais médicas, deritâtias e hospitalares, poderão 
ser delegados: 

I - A sociedade seguradoras privadas, quando pode
rem ser exercidas através de sistemas de seguros.

I_I_~_A_ er-tidade,s __ técnic_as_especializada.s,-quando tive-. 
rem de ser executadas diretamente. 
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§ li' No caso do_ inciso I, adotam-se os mesmos dis
positivos dos parágrafos do artigo anteiior. 

§ 2"' A iniciativa da delegação, ilo caso do inciso II, 
poderá caber: 

a) ao empregador; 
b) à maioria absoluta dos empregad_os, manifestada 

na forma do art. I~', letra b; 
c) a qualquer das entidades técnicas especializadas 

que satisfaça aos requisi~os mínimos exigidos pelo INPS; 
d) ao próprio INPS. 
§ 31' A. não ser no caso da letra a do parágrafo ante

rior, será indispensável a aquiescência do empregador, 
ao gual caberá a escolha ou aprovação da entidade técni
ca especializada, mesmo que a iniciativa seja desta. 

§ 4~> A não ser no caso da letra b do parágrafo ante
rior, será necessária ã concordância da maioria absoluta 
dos empregados, manifestada na forma da mesma alí~ 

nea. 
§ 59 Na hipótese do item _II, têm aplicação, ainda, as 

disposições dos §§ 49 e 6'i' do artigo precedente. 

§ 69 Satisfeitos os:I'CquisitoS dos §§ 29 e 49 deste arti
go, caberá à entidade técnica especializada solicitar, ao 
INPS, a autorização para a execução delegada da ativ-i
dade assistencial e a aprova-ção da tabela de custos do 
serviços. 

§ 79 A fiscalização da execução delegada das ativida
des assistenciaiS, bem como do atendimento aos empre
gados caberá ao INPS. 

Art. 39 Nos casos do art. 19 e do item I do art. 29, 
poderá haver ainda uma delegação parcial da prestação 
de serviços de assistência médica, dentária e hospitalar: 

I - A entidades técnicas- especializadas. 
II --Ao próprio empregador, quando para isso esti

ver aparelhado. 

§ 19 No caso do item I, têm aplicação as dispOsições 
dos§§ 39 a 79 do art. 29, 

§ 29 No caso do item II, a iniciativa da delegação 
parcial poderá caber: 

a) ao empregador; 
b) à maioria absoluta dos empregados, manifestada 

na forma do art. J9, § 111, letra b; 
c) ao próprio INPS. 

§ 39 Na hipótese- da letra b, será indispensável a 
aquiescência do empregador e na letra a será necessária a 
concordância dos empregados, manifestada na forma do 
art. J9, § 19, letra b. 

§ 49 Em ambos os casos dos itens deste artigO, têm 
aplicação as disposições dos §§ 49 a 69 do art._ 111, bem 
como do § 69 do art. 29. 

§ 59 Satisfeitos os requísitóSdos §§ 29 a 49 anteriores, 
caberá ao empregador solicitar, ao INPS, a autorização 
Para a execução delegada da atividade assistencial. 

Art. 49 Mesmo antes da instituciOnalização do segu
ro social de desemprego, poderá haver sua antecipação, 
sob a forma delegada prevista no art. 19. 

Art. 59 Dentro de_90 (noventa) dias_ da, _ii_ª-ta_ da 
publicação desta lei, esta será regulamentada por decreto 
do Presidente da República, cujo texto será estudado por 
um grupo de trabalho interministerial,- subordinado à 
Secretaria de Planej_<imento da Presidência da República, 
composto de um representante da referida Secretaria, 
que o presidirá, 3 (três) representantes da SUSEP e mai--ª-
um representante de cada um __ d_QS Minis,tédos__Q.JJc.Previ- __ 
dência e Assistência Social, do Trabalho e da Saúde. 

Parágrafo único. O grupo de trabalho deverá dar 
prioridade absoluta_à_re,gulamentação do art. 49, que po
derá ser feito em sep"at'ado. 

Art. 6~> Nos casos omissos nesta-Lei e reSpectivo re
gulamento, serão adotados, por analogia, dispositivos 
referentes a concessões de serviços públicos de caráter 
não monopolista. 

Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justiflcaçio 

A previdência social, em seu conjunto, tem funciona
do precariamente, quase que desde o princípio de suas 
atividades. 

Apenas, no começo, o IAPI, que teve uma série de di
rigentes de _alto gabarito tentando racionalizar seus ser~ 
viços, e um pouco o IAPB, por ter sido pequeno e ter 
possuído clientela de_ maior poder aquisitivo médio, tive
ram fases de alguma eficiência. 

Alguns procuram desculpar as inúmeras falhas do sís~ 
tema previdenciário, com a não recolhimento, por parte 
do ÜQverno_f®eral, do terço que lhe cabia, da contri
buição global tripartite prevista na Constituição. 

Se isso fosse fato, pelo menos até certa época, teria 
sido possível contornar a situação, com a entrega, pelo 
Tesouro Nacional, do juro correspondente ao montante 
capitalizado das quotas que deixou de recolher; ou en
tão, com a transformação, oportuna, do sistema de capi
talização, no de capitais de cobertura anual, e deste, no 
de repartição, se continuasse a omissão fin_ance~ra do 
Governo. 

Na realidade, porém, ocorrerar:n vários vícios de admi
nistração dentro da ordem habi_tual em organizações go
vernamentais, entre os quais: investimentos de alta ren~ 

-- ui.bilídade ou obrigando a aplicações não remuneradas, 
de fundo político ou demagógico; empreguismo exagera
do; excesso de centralização; burocracia dema,siada nos 
metódos operacionais; pessoal em grande parte despre
parado ou displicente, salvo exceções honrosas, particu
larrriente provenientes do_ antigo IAPJ. 

O resultado foi a -eXistência de instituições Praticamen
te falidas, posteriormente fundidas no INPS, órgão que, 
viá de regra, presta serviços de custo elevado, lentos e 
pouco eficientes, conduzindo a vultosos déficits opera
cionais, que transitoriamente diminuem quando há um 
aparte de recursos arrancados à iniciativa privada, como 
já ocorreu com as seguradoras (seguro de acidente do 
trabalho), os bancos (_dívidas pagas em ORTN inegociã
veis) o_u com todo o empresariado (aumento da contri
buição). 

A única forma de melhorar o sistema, tornando·o 
mais econômico e produtivo, é delegar, progressivamen
te, suas atividades para organizações privadas, até o má
ximo que se tornar e_x_e_quível, revertendo a atual tendên~ 
cia à estatização, que contraria os princípios constitucio
nais vigentes. 

O projeto anexo visa a obter esse máximo de privati
zação, em função de cada tipo de atividade. 

Cabe salientar que foi prevista a possibilidade de exis
tência do seguro desemprego na esfera privada, mesmo
antes de sua institucionalização como seguro social, vin
do assim ao encontro dos reclamos da grande massa de 
trabalhadores ociosa, em conseqUência da crise recessiva 
imperante. 

No maiS, hã dispositivos para concíliãi' os interesses 
em presença, dentro de um esquema ló,SicO -e com uin 
mínimo -de burocracia, Seildo que a própria leitura do 
texto esclarece o porquê da fórmula adotada ern cada ca
so. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983. - Roberto 
Campos. 

(ÀS Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
-lação Social, de Serviço Público Civil, de Economia e 
de Finanças. J 

PROJETO DELE! DO SENADO No 137, DE 1983 

Cria, nas empresas privadas, como alternativa à 
dispeRsa de empregadOs, disponibilidade remunerada 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As pessoas jurídicas que, em conseqüência 
_da atual conjuntura econõmico-"finance~~ã; ten!tãm de re
_d_uzir suas atividades, por falta de demanda para os bens 
e serviçOs que produzam, por neceSsidade de equilíbrio 
de seu$ balanços ou por qualquer motiVo decorrente ex-
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clusivamente da referida conjuntura, e que, em conse
qUência, tenham de diminuir seu pessoal, poderão optar, 
total ou parcialmente, entre a dispensa de seus emprega
dos e a disponibilidade remunerada destes, na forma da 
presente lei. 

Art. 2v Q __ empregado em disponibilidade remunera
da receberá uma importância em função de seu salário, 
em percentagem re:gressiva, como se segue: 
I- de l a 3 salários mínimos - 40%; 
II -de 3 a 7 salários rriinimos ____: 40% sobre os primei

ros 3SM e 30% sobre o excesso até 4SM; 
III- de 7 a 15 salârios mínimos- 40% sobre os pri~ 

meiros 38M, 30% sobre os seguintes 4SM e 20% sobre o 
-exêesso até SSM; 

IV - acima de 15 salários mínimOs- --40% sobre os 
primeiroS JSM, 30% sobre os seguintes 4SM, 20% sobre 
os posteriores BSM e 10% sobre o remanescente. 

§ }9 A remuneração de que trata este artigo~ isenta 
de recolhimento de imposto- de renda e de contribuição 
de previdência, tanto do empregador, quanto do empre
gado. 

§ 29 Os gastos do empregador com a disponibilidade 
remunerada são considerados em dobro para o cálculo 
do lucro tributável. 

Art. 39 Durante a disponibilidade remunerada, o 
empregado não poderá ter outra relação de emprego, 
mas contará tempo de serviço para o empregador e para 
os efeitos da previdência social e lhe serâ facultado pres
tar trabalhos de autônomo, desde que devidamente ca
racterizados como tal. 

Art 49 O afastamento do empregado para disponi
bilidade remunenida, não obstante o que dispõe o§ J9, 
parte final do art. 29, não o impedirá de usufruir os be
neficias da previdência social. 

Art. 59 A disponibilidade remunerada cessará: 
1-A opção do empregador: 
a) pelo retorno do empregado às atividades normais 

de seu contrato de trabalho; 
b) pela dispensa do empregado. 
II- A opção do empregado, por um contrato de tra~ 

balho com novo empregador. 
§ 19 Na hipótese do item I, letra a, o empregado vol~ 

tará à atividade com o seu salário que teria no momento 
da reassunção, caso não se houvesse afastado de suas ati
vidades. 

§ 29 Na hipótese do item I, letra b, o empregado será 
dispensado com a idenização e os beneficias que teria, na 
ocasião, caso não se houvesse afastado de suas ativida
des. 
- § 39 Na hipótes_e do item II, o empregado ficará dis

pensado do aviso prévio, mas deverâ comunicar o fato 
- ----RO antigo empregador, para o registro na carteira e de

mais formalidades tanto legais e regulamentares, quanto 
eventuais normativas do empregador. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se_as dispos~ções em contrário. 

Jgstificaçilo 

As medidas de combate à inflação, recentemente in
tensificadas e sistematizadas, trarão enorme beneficio ao 
país, mas, certamente, criarão problemas de insolvência 
e desemprego. 

Os primeiros poderão ser minimizados com providên
cias adequadas das autoridades financeiras. 
O~ seg~ndo~. entretanto, não encontram qualquer so~ 

lução: nen1 mesn1o paliativa, na legislação vigente. Por 
outro lado, as medidas que vêm sendo pleiteadas por al
guns órgãos sindicais de trabalhadores, no sentido de im
pedir dispensas múltiplas de empregados, sem dúvida, se 
atendidas, viriam agravar as dificuldades que ora enfren
tam as pessoas jurídicas em geral. 

O s_eguro desemprego, fórmula natural para o caso, 
não existe entre nós- e não é suscetível de improvisação,
além do que, nos países em desenvolvimento, exige pro~ 
vidên_cías espedais para evitar os abusos, que onerariam, 
desnecessariamente, as instituições de previdência social. 
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Diante de um quadro corno este, foi imaginada uma_ 
disponibilidade remunerada, com benefícios fiscais e 
previdenciârios, que funcionaria Como'um substituto do 
seguro desemprego, com o inconveniente, é verdade, di:· 
não ter uma aplicação generalizada, automátíCã., mas 
oferecendo as seguintes vantagens: 1) manutençã.o de um 
vínculo entre o empregador e o empregado, gue permite, 
ao primeiro, conservar profissionais úteis dos tiuais tranw 
sitoriamente não precisa e, ao segundo, manter uma 
perspectiva de retorno às atividades anteriores, na:s mes
mas condições- em que- estaria, se delas não se tivesse 
afastado; 2) custeio simples e imediato da remuneração 
do assalariado em disponibilidade, paicial e diretamente 
pelo empregador, que poderá regular seu encargo, do
sando os custos de dispensas e os de proventos de dispo
nibilidade, e na parte restante indiretamente pelo Tesou
ro Nacional, atravês da redução do imposto de renda e 
de contribuições de previdência; 3Y não-interruPção do
tempo de serviço do empregado; 4) impossibilidade de 
abusos com o prolongamento desnecessário do pC:rfodo 
de ociosidade. 

O atendimento aos objetivõs Visados se~â con;~gui-do 
com o texto do projeto anexo, de que decorrerá uma lei 
auto-aplicável, a qual, à prülteira vista, poderá dar a·illl
pressão de acarretar prejuízos de vulto à arrecadação do 
Governo Federal. 

Todavia, esses prejuízos deverão ser cotejados com os 
que a União teria na hipótese alternativa, isto ê, se o ser
vidor, ao invés de ser po"sto em disponibilidade, ficasse 
desempregado. 

Em primeiro lugar, em ambas as situações, deixaria de 
haver arrecadação do imposto de renda na fontre e da 
contribuição previdendária, conl a agravãnté, para a 
opção de desempego, de haver saque sobre o fundo de 
garantia do tempo de serviço, com vantagem_ portanto 
para o projeto em causa. 

Em segundo lugar, o desconto em dobro dos proven
tos de disponibilidade dos empregados, no cálculo do 
imposto de renda das pessoasjuridícas, representaria um 
decréscimo efetivo na arrecadação federal, específico do 
projeto em tela, cujo moniante seria tanto maior, quanto 
maior fosse a evitação do desemprego pela lei proposta e 
quanto mais fosse ela estendida aos servidores de salário 
baixo, pois a percentagem de disponibilidade é regressiR 
va. 

Assim, a desvantagem da União será função crescente 
dos benefícios da lei, representando, pois, uma_CQJltri
buição razoável para um problema social de excepcional 
magnitude - o do desemprego. 

Cabe observar, ainda, que essa redução de imposto de 
renda, cújo objetivo precipuo é o estimulo para a pessoa 
jurídica não dispensar seus empregados, oferece a vanta
gem acessória de faVorecer a- capítalização -da empresa. 

Terminando, cumpre ponderar que se houver preocu
pação qüanto ao vulto da queda da receita federal, pode
rá a lei ser proposta por um prazo fixo, de um ou dois 
anos, por exemplo, e somente ter a vigência prorrogada 
caso haja uma correlação admissível entre seus benefi: 
cios e o deréscimo da arrecadação federaL 

Sala das Sessões, 14 de junho de _1983. -Roberto 
Campos. 

(Às Comissões de Constitulção e Justiça, de LegfsR 
lação Social, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 138, DE 1983 

D~spõe sobre a distribuiçio eventual de lucros a 
empregados. 

O Congresso Nacional decreta. 

Art. ]9 Considera-se eventual, para os efeitos desta 
lei, a distribuição de lucros a em preSados, por sociedade 
empresária ou empresário individual, que satisfaça aos 
seguintes requisicos: 
I- não seja efetuada em cumprimento de dispositivo 

de estatuto ou contrato social, nem de contrato de traba
lho, coletivo ou individual; 

II- tenha objeto parcela de lu~ro apurado em ba
lan_ço anual ou semestral; 

UI -seja_ pago em dinh~iro ou, no caso de sociedade 
anônima, effi_ações da própria sociedade; 

lv_ =--º-pagamento ou a entrega de ações seja efetiva
do no prazo máximo de 5 meses da data do balanço e 
apuração do lucro distribuído. 

Art. 29 A distribuição de lucro que satisfizer aos ce
quesitos do artigo J9 ficará sujeita ao seguinte regime: 
r- não se incorporará ao contrato de trabalho, cole

tivo ou individual, nem ao salário do empregado, ainda 
que repetida periodicamente, ou efetuada com habi!ida~ 
de; 
II- não servirá de base para o cálculo de contriR 

buições previdenciárias do empregado ou do emprega~ 
dor; 

UI- a previsão para o seu pagamento será dedutível 
como despesa para efeito de determinar o lucro real, su~ 
jeito ao imposto de renda, da sociedade empresária ou 
do empresário indívidual, desde que efetivamente utiliza· 
d<i rio prazo de que trata o item IV do artigo I~". 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na dara de sua publi
cação. 

Art. 49 R~vogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O prestiri"te-projeto de lei se conforma ao objetivo geral 
de; 

-promover a produtividade: interessando ao traba
lhador no sucesso da empresa 

-melhorar a distribuição de renda 
Muitos empresários, que se disporiam, sem prejuízo 

das contribuições previdenciárias e do PIS, a premiar os 
trabalhadores participes da atividade da empresa, são 
desencorajados _di; faz~lo: 

-pelo receio de que a distribuição eventual gere ex
pectativas de habítualldade e passe a ser reclamada como 
parte do contrato de trabalho, quando na realidade o 
fato gerador de distribuição ~a exiStência de lucro efeti
vamente apurado em balanço. 

--:::pelo impacto das contribuições previdenciarias e do 
imposto de renda sobre essa distribúição graciosã. -

O projeto visa a elidir essas questões e representará um 
passo adiciorlaf no sentido de estimular a ptodutividilde 
dos .trabalhadores e melhorar o perfil da distribuição de 
renda do País, premiando os trabalhadores que contriR 
buíram par~ que o risco do empresário se transforme em 
lucro efetivo ao fim do exercício. -

Sala das Sessões, 14 de junho -de 1983. - Roberto 
Campos. 

(Às Comlssões de COnstituição e Justiça, de Legis
lação Social, de Ec(}nomia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO, N• 139, DE 1983 

Institui Programa de Repartiçio de Capital. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica instituído, nos termos desta lei, o Pro
grama de Repartição de Capital, destinado a promover a 
distribuição, entre as pessoas que prestam serviços do 
trabalho, da propriedade do capital de empresas forma
do com recursos federais. 

Dos Beneficiários 

Art. 2~' Serão beneficiários do Programa as pessoas 
naturais: 

I - filiadas ao regime previdenciário social a cargo do 
Instituto Nacional da Previdência Social; 

II- os servidores civis e militares da União, do Dis
trito Federal, dos Estados, Territórios, Municípios e au
tarquias que, nessa qualidade, estiverem slljeitos a regi
me próprio de previdência social; 

III- os trabalh~dores rurais filiados_ao Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural. 
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Da Repartição em Ações 

Art. 3~' A repartição do capital será procedida me
diante transferência gratuita, para os beneficíáfios de 
que trata o artigo 29, de ações integralizadas, de emissão 
de companhias brasileiras, que sejam de propriedade da 
União, suas autarquias e empresas públicas. 

§ l9 A lei poderá excluir, em cada caso, a distei~ 
buíção das ações de determinada sociedade de economia 
mista, fixar dimensão mínima para as companhias cujas 
ações serão distribuídas, e reservar porcentagem mínima 
das ações para a pessoa jurídica de direito público. 

§ 29 Poderão ainda ser objeto da repartição as ações 
que os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 
autarquias vierem a destinar ao programa. 

D~ Transferência Anual 

ArL 49 A partir de 1985, será anualmente efetuada 
uma transferência, que terá por objetivo as ações adqui
ridas pela União, suas autarquias e empresas públicas 
durante o ano anterior e parte, fixada em decreto federal, 
das ações por elas possuídas a 31 de dezembro de 1983, 
que serão repartidas no prazo máximo de 10 anos. 

§ J9 Serão beneficiários de cada transferência anual 
as pessoas- que satisfizerem os requisitos do artigo 2' du
.rante todo o ano anterior. 

§ 29 As ações transferidas terão a forma nominativa, 
endossável ou escriturai. 

f 39 A Caixa E-conômica Federal exercerá, com re
lação _às ações repartidas, as funções de depositária das 
ações escriturais e de agente emissor das ações nominati
vas ou endossáveis. 

D~ Custódia das Ações 

Art. 5.,. As ações transferidas ficarão em custódia na 
Caixa Econômica Federal, que manterá escrituração da 
carteira de ações de propriedade de cada beneficiário. 

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal pode
rá, medjante contrato com outras instituições financei
ras, descentr<~;Iizar a execução dos serviços de que tratam 
este artigo e o § 39 do artigo 49, 

D~s Critérios de Repartição 

Art. 69 O valor total das ações transferidas em cada 
ano será divididO em paries iguais entre todos os benefi~ 
ciários. 

§ !9 Compete ao Conselho de que trata o artigo li 
estabelecer os critérios .de avaliação e_ repartição das 
ações, conciliando os objetivos de_divisão eqUitativa e de 
diversificação das CarteiraS individuais com as possibili
dades ou cpnveniências práticas da repartição. 

§ "29 As frações de ações ou do valor atribuído a cada 
beneficiário poderão- ser compensadas no ano seguinte, 

Das Companhias Emitentes 

Art. 79 As companhias emitentes das ações reparti
das, nos termos desta lei, deverão observar as normas le
gais e regulamentares aplicáveis às companhias abertas, 
e seus estatutos fiXarão dividendo obrigatório na porcen
tagem minima de 25% do lucro líquido anual ajustado 
nos termos da lei. 

Qa Negociabilidade 

Art. 89 As ações repartidas, nos termos desta lei, en~ 
quanto mantidas em custódia (art. 59), serão impenhoráR 
veis e incomunicáveis. 

§ l9 As ações transferidas em cada ano serão inalie
náveis durante os 3 anos seguintes, e, após esse_ prazo, 
poderão Ser alienadas ou retiradas da custódia à razão de 
5% em cada ano. 

§ 29 As ações admitidas â negociação em Bolsa de 
Valores somente poderão ser vendidas no respectivo pre-
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gão, e as demais com a intermediação de empresa autori
zada a operar no mercado de balcão, 

§ 3'í> As ações repartidas nos termos desta lei somen
te poderão ser_ alienadas. a pessoas naturais residentes ou 
domiciliadas no País, e serão nulos os negóciosjuri_dicos 
de transferência para outras pessoas. 

Dos Dividendos e Direito de Voto 

Art. 9'í> Os dividendos atribuídos às ações custodia
das na Caixa Económica poderão ser livremente sacados 
pelos titulares das ações. 

§ 1~> Nas assembléías gerais, os acionistas prova-tão 
sua qualidade com o ex trato da conta de custódia forne
cido pela Caixa Econônüca F~deral e poderão ser repre
sentados nos termos_ da lei. 

§ 21' As associações civis constituídas com o fim exl
cusivo de proteger os interesses dos titulares de ações, 
que forem regiStradas na ComisSão de Valores Mobi
liários, terão, nos termos dos respectivos estatutos e in
dependentemente de procuração, poderes de represen
tação_ dos .. seu~ associados nas assembléias gerais das 
companhias, perante a Comissão de Valores Mobiliários 
ou em juízo_. 

§ 3"' As ações custodiadas na Caixa Econômica F e
dera! não conferirão o direito de retirada. 

Das Companhias de Economia Mista 

Art. lO. Nas companhias de economia mista cujas 
ações forem repartidas nos termos desta lei serão obser
vadas as seguintes normas: 

I - nos casos em que a lei que tiver instituído a socie
dade de economia mista estabeleça o controle pela pes
soa jurfdica de direito público, esta continuará a exercê-
la independentemente do número. de ações que remanes
cerem em sua propriedade; 

II - na eleição dos membros do Conselho de Admi
nistração, caberá ao acionista controlador eleger metade 
dos membros do Conselho e seu presidente, cabendo aos 
demais acionistas eleger, pelo regime_de voto múltiplo, 
os demais membros do Conselho; 
III- a partir do 10"' ano da constituíção da compa

nhia, um mínimo de 2/3 dos membros_ da Diretpria serão 
escolhidos entre seus empregados com mais de 5 anos de 
tempo de serviço; 
IV- o Oiretor-Presidente poderá ser eleito _ou desig

nado pelo acionista controlador; 

V- o Conselho Fiscal será constitufdo de 5 
membros, cabendo ao acionista. controlar a designação 
de 3 membros e respectivos suplentes e aos titulares das 
ações repartidas a eleição de 2 membros e seus suplentes. 

Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se 
às companhias de economia mista institUfdas por Esta
dos, pelo Distrito Federal, por Municípios ou Tei'riw 
tórios, ou pelas respectivas autarquias, cujas ações te
nham sido destinadas ao Programa. 

D~ Conselho de Administraçio 

Art. II. Ao Coilselho de Administração do Progra
'ma de Repartição de Capital, constituído por 7 membros 
designados pelo Presidente da República, caberá, alêm 
das atribuições previstas no § l'r' do artigo 6"', expedir 
normas de regulamentação do disposto nesta lei e fixar 
os preços cobrados pela Caixa Econômica Federal p.ara 
a execução dos serviços a seu cargo. 

D~ Aplicação dos recursos do PIS-PASEP 

Art. 12. A partír do exercício de 1984, serão aplicaw 
das na aquisição de ações a serem repartidas nos termos 
desta lei as seguintes porcenfagens dos recursos arreca
dados, no mesmo ano, para o fundo PIS-PASEP: 

1- ern 1984: 20%; 
II - em 1985: 40%; 
IIl - em 1986: 60%; 
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IV- em 1987: 80%; 
V-a partir de 1988: 100%. 
Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação. 
Art._14~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O objetivo do projeto é criar um mecanismo institu
cion(!.l çle repartição aa propriedade do çapital que asse
gure a toda população ativa partidpação efetiva nos be
nefícios do desenvolvimento econômico do País e contri
bua para tornar a sociedade brasileira majs igualitária, 
em.. termos de propriedade e renda individuais. 

2.,_ Esse mecanismo de repartição é viável no Brasil 
devido ao grau de concen~ração no Estado da proprieda
de das poupanças nacionais. Ã necessidade de marltêr 
elevada taxa de investimento _e de orientar ã p-oupança 
para os projetas prioritários obriga o Estado a arreca
dar, atravês dos diversos mecanismos :de poupança 
forçada, mais da metade das poupanças formadas inter
namente em cada ano. Essas poupanças são transforma
d_as (com exceção de pequena parcela devolvida ao setor 
privado sob a forma de empréstimos) em investimentos 
públicos ou em capital de empresas públicas e sociedades 
de eçonomia mista. Es_se processo conduz, portanto, à 
cQncentraçào, no Estado, da propriedade do capital das 
empresas e do poder empresarial. 

Essa concentração das poupanças em poder do Estado 
e a pequena dimensão dos mercados de capitais limita ao 
fontes de capital de risco a que têm acesSO as ein-pi'es-aS 
privadas nacionais. 

3. -O desenvolvimento econômico pressupõe alta 
taxa de poupança e -investimento, o que jüStifica a inter
venção do Estado para forçar a formação de poupança e 
orientar sua alocação. f: impiatícãvel, sem-·prejufzo da 
taxa de crescimento da economia, modificar a curto pra
zo esse proceSso pela diminuição do volume de pou
pança forçadas, com o objetivo de liberar recursos que se 
encaminhem para as empresas privadas através das insti
tuições do mercado de capitaís. O resultado imediato se
ria, certamente, a redução das taxas de poupança e inves
timento. 

4. O desenvolvimento nacional requer o processo 
em curso de concentraçãõ de poupanças mas não exige a 
transferência definitiva para a propriedade do Estado de 
todo o volume de poupanças forçadas. 
__ Em relação à maior parte dos __ inves~j~entos em Socie
dades de economia mista, não hã necessidade de o Estaw 
do manter definitivamente a propriedade- do Capital in
vestido: não haveria nenhum prejuízo para o desenvolvi
mento nacional se o Estado. exercida a sua função de 
formar e arr~dar poupança e de promover os projetas 
de investimento, devolvesse aos cidadãos a propriedade 
das ações do capital social das empresas. E mesmo na
queles casos em que houvesse razões para manter o Esta
do como controlador da sociedade de economia mista, 
esse controle poderia ser exercido com fundamento em 
disposição legal, independentemente da propriedade de 
ações. 

Parte çlas poupanças arrecadadaS pela UniãO ê aplica
da em financiar (sob a forma de empréstimos ou de subs
crição -de capítal) projetas de interesse geral promovidos 
pela iniciativa privada, mas tambêm nessa hipótese não 
hã razões que justifiquem o EstadO a continuar, iridefini
damente, proprietário das ações adquiridas. 

O Estado poderia, em tese, vender ao setor privado to
das essas ações, mas - em virtude do próprio processo 
de concentração de poupanças - não há formação, no 
setor privado, de capital suficiente para adquiri-las. A ú
nica solução prática para a devolução aos cidadãos da 
propriedade_ das poupanças arrecadadas pelo Estado ê a 
repartição dessas ações mediante _transferência gratuita. 

5. A empresa institucíonalizada e os computado-
res eletrônicos tornam viável a repartição da proprieda
de das empresas em escala nunca antes imaginada. 

A grande empresa, organizada com a forma de socie
dade anô~ima, com a propriedade das ações pulveriza-

JuQhode 1983 

das entre milhares de acionistas e administração instituw 
cionaliZada, é a instituição característica da economia in
dustrial moderna. Os computadores eletrônicos e a ação 
escriturai tornam possíveis grandes companhias cujas 
aÇões s·ejarri de propriedade dos milhões de individuas 
que formam a populB.çãÕ Rtiva brasileira. 

A organização, segundo esse modelo, de projetas pro
movidos pelo Estado_, permitiria- que parte da poupança 
forçada por ele arrecadada fosse devolvida à proprieda
de privada; Sob a forma di ações, repartidas igualital-ia
mente a todos os cidadãos. O mesmo destino teriam as 
ações do capital de companhias privadas adquiridas com 
essas 'p'oúp8.nçaS,- no- caso de projetas da iniciativa priva
da que o Estado estimula subscrevendo capital de risco. 
- 6. O PrOgrama conduzirá a que, ao cabo de alguns 

anos, todos os cidadãos ativos do Pais sejam proprie
târlós ae uma carteira de ações do capital de grandes 
companhias, cujos dividendos contribuirão para premo~ 
ver a redistribuição da renda nacional. 

b Piograma terá imp-ortantes efeitos soclais e pOliti
cas, pois a repartição da propriedade dessas ações asse
gUrãrá a participação individuei! e concreta de- todOs os 
cldadàos bfasileiroS nos bend'ícios dó desenvolvimento, 
constituindo-se em instrumento de integração e união 
nacionais. 

Sob o aspecto econômico, o Programa promoverá a 
expansão dos mercados de valores mobiliários' do Pafs 
atê escalas que jamais poderão ser atingidas de outro 
modo, criando a possibilidade de que os mecanismos de 
poupança forçada possam vir a ser, no futuro, em parte 
substiúlídos peJa poupança e investírilento volUntários 
através dos mercados de capitais. 

7. Para que o Programa não prejudica a taxa de 
formação interriã-de capital, as ações repartidas em cada 
ano deverão ficai' inalienáveis durante o prazo de 3 anos, 
podendo depois ser vendidas, â razão de 5% ao ano: 

E para que o Programa proporcione todos os efeitos 
sOCiais e j)Oríticos, é indispensável que: 

a) as ações repartidas sejam da propriedade dos in
divíduos, e não de fundos geridos por administradores; 

h) seja admitida (com as restrições antes menciona
dàSj a -~;i=nda das açôes pelos seus titulares, a fim de que 
constituam patrimÓnio efetivo e contribuam para a for
maÇão do merCado de ações e para a educação econômi~ 
ca e jurídica da maior parte da população. 

Sala das Sessões. 14 de junho de 1983. - Roberto 
Campos. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça,'de Legis
lação Social, de Serviço Público CivU, de Economia e 
de Finanças) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 140, DE 1983 

Favorece as aposentadorias e a renovaçio de qua
dros 

O Congresso- Nacional decreta: 

Art. }'r' Os pagameqtos mensais vitalícios que as pes
soas jurídicas fizerem a seus dirigentes e empregados, a 
título de aposentadoria, terão as vantagens constantes da 
presente lei, desde que os respectivos beneficiários: 

-I - estejam em condições legais de aposentar-se, por 
idade, tempo de serviço ou invalidez; 

II - enquadrem-se em casos especiais estabelecidos 
em decreto do Presidente da República, por proposta do 
Ministro da Previdência e Assistência Social, ouvido o 
Ministro da Fazenda. 

Art. 2'r' Os pagamentos previstos no art. I 'r' serão 
considerados despesas legítimas das pessoas jurídicas e, 
como tal, deduzidos do lucro tributável. 

ArL J9 _ Em se tratando de empresas com fiscalização 
especial, como concessionárias de serviços póblicos, ins
tituiÇões financeii'as, cotripanhias de seguros e decapita
lização, etc., os pagamentos de aposentadoria de que tra
ta esta lei não poderão ser inpugnados como gastos não 
pertinentes ou imprudentes. 

Art. 4Q Do ponto de vista do beneficiário, os rendi
mentos de aposentadoria terão o rnesmo tratamento tis-
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cal que o da aposentadoria concedida pela previdência 
social. 

Art. 5"' Em casos específicos, definidos em decreto 
do Presidente da Reprl.bJica, por proposta do Ministério 
da Previdência e Assistência Social, ouvidO- o Ministro 
da Fazenda, as pessoas jurídicas, ao falecerem_ seus apo~ 
sentados na forma desta Lei, poderão conceder pensão 
ao cônjuge sobrevivente, com o mesmo tratamento atri
buído ao pagamento da aposentadoria. 

Art. 61' Esta Lei entra em vigor ~a data de sua publi
cação, 

Art. 7<> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justitlcaçio 

A tendência natural de aposentadoria, por idade ou 
tempo de serviço, propiciando_ um jusio descanso aos 
que trabalharam toda a vida, favorecendo-o rejuvenesci
mento dos quadros com pessoas posSuidoras d~ maior 
energia e ensejando maiores facílídades de acessO-vertical 
e de abertura da vagas para emprego, tem sido contraria
da pela redução de poder aquiSifh·_õ--ãCarretada corn a 
substituição do salário pCfi aposentadÔria do INPS. 

Essa situação, intereSsante p·ara -o-<INPS, que chegou a 
incentivá-lã com ci abonÕ permanência effi sei-viço, para 
não agravar encargos com a multiplicação de novoS pen
sionistas, tornou-se inconveniente na atual conjuntura 
depressiva, em que assume particular importância a ofer-
ta de novos empregos. -

A criação de entidades abertas e fechadas de previdên
cia privada, objeto de lei já em vigor, seria a solução cio 
assunto, não fosse o duplo problema criado na sua pri
méira implantação nas empresas, com as pessoas de ida
de avançada: em primeiro lugar, o fato de haver empre
gados em condições de aposentar-se, ou quase as atingin
do, exige a constituição de uma vultosa provisão técillca 
de riscos iminCntes; em segundo lugar, essa mesma cir
cunstância impede uma carência muito grande na apli
cação da renda mensal garantida, o que obriga à for
mação de uma apreciável provisão técnica de tempo de
corrido. 

A foi-ma natural de contornar esse percalço é a exclu
são das pessoas de idade avançada do seguro em grupo 
de complementação de aposentadoria, que passaria a ser 
suplementada pela própria empresa, Com isso, de muito 
se reduziria, senão deSã.pareceda, a provisão de riscos 
iminentes, ao passo que a Carência Seria suscetíVel de am-
pliação, o que, aliado à retirada dos empregados em fins 
de carreira, com salárioS maTs elevados, decresceria bas
tante a provisão de tempo decorrido; em conseqüência, 
as tarifas diminuiriam, o benefício se generalizaria, as 
al?osentadorias se multiplicariam e se ampliaria a oferta 
de empregos. 

Todavia, há dois tipos de óbices para a adoção da fór
mula mista indicada: um, de ordem geral, é a possibilida
de de que a Secretaria da Receita Federal não reconheça 
o pagamento da aposentadoria como_ despesa legitima e 
o faça acrescer ao lucro tributável; outro, apenas para as 
sociedades sujeitas a fiscalizaçâ9 especial, é o de que 9 
órgão c_ontroíador considere o pagamento da_ aposenta
doria como um gasto não pcrtillCilte, isto ê, não aceit-ável 
dentro da finalidade da empresa, debitando~o conse
qilentemente ao lucro, sem: o correspondente decrêsdmo 
do imposto de renda, 

Somente uma lei poderá impedir que ocorram esses fa~ 
tos que as pessoas jurídicas temem e, com isso, levá:las a 
complementar a aposentadoria dos seus dirigentes e tm~~ 
pregadores mais idosos, possibilitando a efetivação de 
apólices com tarifas razoáveis e, em -dCCõrrência: a ex~ 
pansão do mercado, com a criação de grande niissa de 
seguro, que implicará nova forma de redução da tarifa. 

Embora seja normalmente essa a prinCipal finalidade 
do presente projetO, no momento assume particular rele
vo sua influência iia criação _de vilgas para ·empregos, 

Sala das Sessões,_ 14 de junho de 1983, -.-Roberto 
Campos. 

(Às Comi.isões de Constituição e Justiça, de i.il;ts
lação Social, de Economia, de Serviço Pãblico Civil e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1983 

Agiliza as reduções de joi'IUlda de trabalho e conse
qüentes de salário para evitar dispensas de pessoal. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 19 Nas pessoas jurídicas que, em conseqUência 
-da -conjuntura econômico-fmanceira recessiva, sejam 
for_çadas a reduzir suas atividades, por falta de demanda 
para os bens que produzem ou serviços que prestem, por 
n~cessida~e d~_-f?®ilíb~io de seus balanços ou por qual
quer outrO motfvo resUltante exclusivamente da referida 
c.onjuntura, a conseqilente dispensa de pessoal poderã 
ser substituída por uma redução de horãrio oU de dias de 
tra_b~lho, cujQ- refle~o proporcional nos salários acarrete 
_uffia diminUição na folha de pagamento de ordem de 
gr~ndeza equivalente, 

§ 19 O empregador somente poderã tomar a iniciati
va da providên:-i~ de que trata este artigo quando a re-

'dução de pessoal importar na dispensa de mais de 15% 
(quinze por cento) de seu quadro, mais de 10% (dez por 
cento) de sua folha de pagamento ou de mais de 100 
(cem) empregados. 

§ 19 Os empregados poderão tornar a iniciat1va cia 
medida, para evitar _dispensas de_ um modo geral, desde 
que dela participe a maioria absoluta de quadro de pes
soal, manifestada em assembléia r:egular, com a presença 
de 2/3 (dois terços) do quadro de pessoal. 

§ 31' Quando a iniciativa for de empregador, a 
adoção da providência dependerá da concordância da 
maioria dos empregados, manifestada na forma do pará
grafo anterior; quando a iniciativa fOr destes últimos, a 
adoção precisará da anuência do empregador, 

Art. 29 A disposição prevista no irtigo precedeilte 
poderá ser aplfcãda à Sociedade como um todo ou ape
nas a alguma ou algumas dependências regionais iitdivl
dua}i~adas, sendo, em qualquer caso,- consubstanciada 
em acordo, que poderá ser estabelecido por prazo fixo 
ou· indeterminado, caso em que haverá condições de de
núnclã-com intervalo para o cancelamento. 

Parágrafo único. No caso de medida aplicar-se a de
pendência regional individualizada, a assembléia de em
pregados será a do quadro de pessoal atuando nessa de
pendência. 

Art, 3~' O acordo de redução de horário e dO conse
qilente decréscimo .salarial precisará ser homologado 
pela entid-ade-Sindical dOs empregados e pela Delegacia 

-Regional do Trabalho que atuarem na sede da pessoa 
jurídica ou em sua dependência regiOnal, conforme sere
fira à sociedade como _um todo ou a uma de suas unida
des. 

Art. 4~' OS empregados cujos salários forem reduzi~ 
dos na forma do artigo anterior estarão sujeitOs a Uma 

- tabela de imposto de renda na fonte, menor que a nor
mal em função de percentagem do decréscrimo, ficando 
isentos dessa antecipação quando a percentagem daque
la redução atingir 20% (vinte por cento). 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a per~ 
centagem p do imposto de renda na fonte a ser aplicada, 
em função da percentagem p normal e da percentagem r 
de redução_ dos salários, será dada por: 

p - po (20% - r) 

Ari. 5Y As Contribuições sociais, seja para o INPS, 
FGTS ou PlS, são as cabíveis em face dos salários resul
tantes do acordo. 
: Art. 61' Os empregados cuja função exija horário ~de -
trabaJho.superior ao reduzido terão tratamento igual aos 
demais, completando seu expediente com um contrato 
de prorrogação de horário de_ trabalho. 

Art. 79 A presente lei entra em vigor na data de sua 
publicação. _ 

Art. 8~' Ficam revogados os arts. 29, 3<> e 4~' da Lei n~' 
4.923, de 23 de dezembro de 1965 e demais disposições 
em c-ontrário. 
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Justifh:;açio 

As medidas de combate à inflação; sistematizadas e in
tensificadas após o acordo com o Fundo Monetário In
ternacional, trarão ertorme beneficio ao país, mas, certa
mente, criarão problemas de insolvéncia e desemprego. 

Os primeíros poderão ser minimizados-com providên~ 
cias adequadas das autoridades financeiras. 

Os segumtos, entretanto, não encontram qualquer so
lução, nem mesmo paliativa, na legislação vigente, Por 
outro lado, as·medidas que vêm sendo pleiteadas por al
gUns órgãos Sindicais de trabalhadores, no sentido de im
pedir dispensas múltiplas de empregados, sem dóvida, se 
atendidas, viri.il.ffi agravar as dificuldades que ora enfren
tam as pessoas jurfdicas em geral. 

O seguro desemprego, fórmula natural para o caso, 
não existe entre nós e não é suscetível de improvisação, 

- de moda que exigirá um período prévio de 'estudo e im
plantação; além disso, nos países em desenvolvimento, 
necessitará providências complementares para evitar os 
abusos que onerariam, desenecessaríamente, as insti
tuições de previdência social. 

A disporíibilidade remunerada proposta em outro pro~ 
jeto oferece uma série de vantagens, de modo a tornar 
seu usa freqUente. 

Entretanto, há receio de que essa solução beneficie, 
principalmente, os elementos-chaves das empresas, ou 
seja administradores eficientes, técnicos especilizados e. 
de um modo geral, profissionais capacitados, dos quais a 
sociedade transitoriamente não precisa, mas com os 
quais prefirirá manter um vínculo que Jhe permita voltar 
a utilizá-los, tão cedo recredesçam suas atividades .. 

Nessa suposição, imaginou-se sistematizar urila fór· 
iilula que tem sido tentada esporadicamente~ qual seja a 
de evlfar -a dispensa pela redução do horário e conse
qilente diminuição proporcional dos salários, com eco~ 
rromia equivalente, solução que atinge a toda gama de 
servidores, 

O inconveniente do decréscimo salarial seria minora~ 
do com a redução do imposto de renda na fonte, provi~ 
dência que não d~fa.lca a arrecadação da União, apenas 
posterga parcial ou integralmente sua antecipação, 

A conjugação do presente projeto com o da disponibi
lidade remunerada pod~rá condu~ir a uma apreciâvel 
contenção do desemprego, 

Sala das Sessões, 14 de junho de !983, - Roberto 
Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.923, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1965 

Institui o cadastro permanente das admissões e dis
pensas de empregados, estabelece medidas contra o 
desemprego e da assistência aos desempregados e, dá 
outras providências. 

Art. 2<> A empresa que, em face da conjuntura eco
nómica, devidamente comprovada, se encontrar eln con
dições que recomendem, transitoriamente, a redução da 
jornada normal ou do número de dias do trabalho pode
rá fazê-lo mediante prévio acordo com a entidade sindi
cal representativa dos seus empregados, homologado 
pela Delegacia Regional do Trabalho, por prazo certo, 
não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, nas mesmas 
condições, se ainda indispensâvel e, sempre de modo que 
a reduç_ão do salário mensal resultante não seja superior 
a 25% (vinte e cinc<rpor céiit"o) do salário contratual, res
peitado o salá~io mínimo regional e, reduzidas propor
cionalmente a remuneração e as gratificações de gerentes 
e diretores. 

§ }9 Para o fim de deliberar sobre-o acordo, a entida
de sindical pronssional convocará assembléia geral dos 
empregados diretamente interessados, sindicalizados ou 
não que decidirão por maioria de votos, obedeCidas as 
normas estatutárias. 

§ 21' Nãp havendo acordo, poderá a empresa subme
ter o caso à Justiça do Trabalho, por intermédio da Jus-
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tiça de Conciliação e Julgamento ou, em sua falta, do 
Juiz de Direito, com jurisdição na localidade. Da deci!ião 
de primeira instância caberá recurs.os ordinâriQ, no pra~ 
zo de 10 (dez) dia·s, para o Tribunal Regional do Traba
lho da correspondente Região, sem efeito suspenSivO. 

§ 39 A redução de que trata o artigo não é considera
da alteração unilateral do contrato individual de traba
lho para os efeitos do disposto no art. 468 da Cons_o]i
dação das Leis do Trabalho. 

ArL 39 As empresas que tiverem autorização para 
redução de tempo de trabalho, nos termos do art. _29_ e 
seus parágrafos, não poderão, até 6 (seis) meses depois 
da cessação desse regime admitir, novOs empregados, an
tes de radmitirem os que tenham sido dispensados pelos 
motivos que hajam justificado a citada redução ou com~ 
provarem que não atenderam, no prazo de 8 (oito) clias, 
ao chamado para a readmissão. 

§ 19 O empregador notificará diretamente o empre
gado para reassumir o cargo, ou, por intermédío da sua 
entidade sindical, se desconhecida sua localização, cor
rendo o prazo de 8 (oito) dias a partir da data do recebi-_ 
menta da notificação pelo empregado ou pelo órgão de 
classe, confoime o caso. 

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica aos cargos 
de natureza técnica. 

Art. 49 ~ igualmente vedado às empresas menciona
das no art. 3~. nas condições e prazo nele contidos, traba~ 
lhar em regime de horas extraordinárias, ressalvadas es
tritamente as hipóteses previstas no art._61 e, seus§§ 19 e 
29 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

(Às ComissõeS de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 142, DE 1983 

Regulariza sem aumento de Incidências o imposto 
único sobre lubrificantes e combostíveis líquidos e ga~ 
sosos. 

O Congresso NaCional çl~",:c;:reta: 

Art. 19 A produção, o -·comércio, a distribuição, o 
c:onsumo e a importaÇ;ã_o e exportação de lubrificantes e 
combustíveis líquidos ou gasosos de petróleo, de qual
quer origem ou natureza, estão sujeitOs ·exclusivamente 
ao fmposto único, previsto no art. 21, item VIII, da 
ConstituiÇão, e que serã cobrado pela União na forma 
desta Lei. 

§ 19 O imposto único exclui a incid~ncia de quais
quer outros impostos federais, estaduais e municipais e 
de outros encargos de qualql!-~r natureza, exceto as par
celas de ressarcimento de custo inerentes à normalídade 
do abastecimento de energéticos no País, bem como as 
relativas à Previdência Social, P{S, PASEP e FINSO
C!AL. 

§ 2" Todos os- a-dicionais que vinham sendo cobra· 
dos, alêm do imposto único anteriormente incidente 
sobre os mencionado.~> produtos, ficam a eles incorpora
dos, na forma constitucional, a partir da vigência desta 
Lei. 

Art. 2" O imposto_único sobre lubrificantes e com
bustíveis líquidos e gasosos qualquer que seja sua pr_oce
dência, adicionado aos preços dos derivados realizaPos 
pelas refinarias, conforme definido no art. 69_desta lei, 
será calculado de acordo com as alíquotas percentuais a 
seguir, incidentes ad-valorem sobre o custo médio CIF da 
unidade de volume de petróleo bruto, expresso em moe
da nacional: 

I- Gasolina Alternativ~ A ... -......... " .. .54_ 
II- O!eo Diesel... ........ '" .............. ~ 
III- Gases liquefeitos de petróleo ... _._. , ._._. _ _5~0-
IV - Gasolina de aviação ... , .....• , ~ . .,. •• ~RO 
V ---Querosene esignal oil ...... ·~....... 9,0 

VI-Úie_oscombustíveis ..... _.., ••. _ •. 4··~·-- 9,0 
VIl - Aguarrâs mineral e sucedâneos . . . . . . . 2,0 
VIII- Hexanos .......... , ..•....•• ~- ~-.~.·)~O 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

IX- Nafta_ para recondicionamento-- de 
petróleo ... _ .... , ·-· .••.. -·. ·- ... ··~-_·.·.,--.._·-·.ZERO 

X -Nafta para indústria petro"químiCa .... ZERO 
XI - Nafta para geração de gás ........••. .ZERO 

XII- Nafta para outros fins ................ .43,0 
XIII- Gasóleos para indústria petroquímica e 
para fabricação de vaselina .. , .........•... ZERO 

XlY ~ Gasóleo para outros fins . . . . . . . . . . . . 20,0 
XV: - Nafta para fertilizan_~ ............. ZERO 

XVI- Óleos lubrificantes simples, coffipostos 
ou emulsivos ~ granel ou embalados no País . 50,0 
- XVII- Óleos lubrificantes sÍi:nples compostos 
ou emulsivos, embalados importados ........ 92.0 
XVIII- Diluentes petroquímicos derivados de 
_petróle.o não incorporáveis ao produto final .. 29,0 

Parágrafo único, Os p·ródutóre_s_ mertciótúfdos neste 
artigo serão definidos, inclusive, para fins de incidência 

-do imposto "úit1co sobre lubrificantes e combustíveis 
líquidos e gasosos, por especificações baixadas pelo Con
selho Nacional do Petróleo, que enviará cópiaS dos res
pectivos atas à Secretaria da Receita Federal. 

Art. 39 A arrecadação do imposto únléO regulada 
nesta lei será distribuída, de ~cardo com o art. 26, item I, 
da Constituição, como segue; 

J-:......-60%-(Sessenta por Cento) para a União, 
II- 30% (trinta por cento) para os Estados e o Dis-

trito Federal. 
III- lO% (dez por cento) para -os Municfj:lios. 
Parâgrafo único. No cas-o do Distrito Federal, g_ue 

não sé sUbdivide em Municípios, será acrescida à éóta a 
---quem tem direito pelo item II, a que lhe couber na repar

tição do item III. 
Art. _ 49- A arrecadação do imposto único a que -se re

fere esta lei serâ aplicada somente em finalidades qu_e, em 
relação aos combustíveis líquido~ ou gasosos e aos.l!lbri~ 
ficantes, propiciem o aumento de produção ou redução 
do seu consumo, bem como ensejem sua utilização mais 
eficiente em todas as atividades !!COnómicas e o uso de 
fontes alterpativas genuinamente; nacionais, inclusive, a
través de estudos e pesquisas específicas, observando-se 

--o disposto no § 19 deste artigo. 
§ 19 Ficam preservadas as utilizações do imposto ú

nico_ pai-a o Fu.ndo de Desenvolvimento Fe_rroviãrio, 
para o Fundo Rodoviário Nacional e para o Fundo Ae
rovíário Nacional. 

§ 29 As destinações de que trata o art. 39 do Decreto
lei n_9 61, de 21 de novemb_ro de 1966, ficam ~teradas pa~ 
ra: 

a) 17,5% (dezessete e meio por cento) para o Furido 
· Féderal de Desenvolvímerlto Ferroviãrio; 

b) 17,5% ( dezessete e meio por cento) ao Departamen
to Nacional de Estradas de Rodagem, para o Fundo Ro
doviário Nacional; 

c) lO% (dez por CentO) ao Ministério de Minas e Ener
gia, para repaSse à Conlpanhiâ. AuXiliar de Enlpresas E
lêtrjc::n; BraSl.te;iras (CAEEB), visah~o ~o desenvolvimen

. to das atívidades reJ8.ti~~s à nl\riéração, beneficiàni~nto e 
comercialização de c.árvão energético nacional; 

d) W% (dez por cento) para o PIS aplicar na capitali
zação de empresas vinculadas à mineração, beneficia
mento e coinercialização do c;uvão energét_ico nacional; 
~ -~) 20% (vinte Por cento) para o PIS aplicar na capita
lização de empresas usuárias de veículos de carga, ônibus 
e tratares, visando, principalmente, à eficiência do siste
ma de transporte de _carga, em geral, do País; 

f) 15% (quinze por cento) para a ELETROBRÁS, 
Centrais Elêtricas B_rasileiras, através de subscrição de 
ações pela União; 

g) 10% (dez por cento) pára o Programa Nacional do 
Ãlcoot, sob a supervisão do Ministério da Indústria e do 
Comércio, através de subscrição de aç~es pela União. 

Art. 59 O arL 49; itein fV, alínea h do Decreto-lei n9 
651, de 26 de agosto Ue 1938, alterado pelo art. 19 do 
Decreto~lei n9 1.505, de 23 de dezembro de 1976, passa a 
ter a seguinte iedação: - -

"Art. 49 
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IV ................................... .. 

·······································-·· 
, b} _ POi: Úm valor base equivalente ·a 6% (seis por 

cento) do p~eço ex-refinaria da gasolina '-'A" vigente 
enljaneiro:de 1980", que i"ncidirâ sobre os preÇos dos 
combustíveis automotivos derivados do petróleo. 

§ ]9 O valor base referido no item ry, al~nea b, 
d~te artigo serâ cOrrigido erii períodos não inferio
res a 12 (doze) meses, de acordo com o coeficiente 
de--va-riação nominal das ObrigaçÕes Reajustáveis 
do Tesouro Nacional - ORTN, ocorrida entre as 
datas de reajustes. 

§ 2" O produto de arrecadação de que trata este 
artigo deverã ser recolhido pelas empresas refinado
ras ao· Bàrico do Brasil S.A., à c_onta do Tesouro 
Nacional, corito Receita Orçamentária da União, 
para repasse ao Fundo de Liquidez da Previdência 
Social." 

Art. 69 AO preço de realização da refinaria, dos deri
vados_ de petróleo, tabelados e produzidos no País, espe
cihcamen-te;gaS:Oliãa automotiva tipO "A", óleo diesel, 
óleos combustíveis, querosen~ ilumin~mte e gâs liquefeito 
de petróleo (OLP) é adicionado ao imposto único, con
forme determina o art. 19 desta lei, levando em conside
ração: 

I- O custo do processamento de um barril de pe~ 
tróleo, de modo a espelhar, proporcionalmente, os níveis 

- dos preçOs ihtethacionais de seus similares, com as adap~ 
tações neCesSárias· à manutenção da rentabilidade do 
parque refinador nacional e às características do merca~ 
do consumidor nacional. 

II - üs custos de refino e o lucro capaz de assegurar o 
êxito económico do parque interno, desmembrado em 
quatro grupos, assim constituídos: 

a) Grupo I- Custos em função dos preços do mer~ 
cado internacional do petróleo bruto e outros materiais 
de consumo importados, e à taxa de câmbio; 

b) Grupo II- Custos em função das despesas com 
pessoal; 

c) Gi"upo III- Outros custos variáveis com a-con:
- juntura interna de preços do país; 

d) Grupo IV - Depreciação, amortização e remune
ração dos capitais investidos. 

III- O Conselho Nacional do Petróleo procederã à 
fixação dos preços de realização das refinarias, partindo 
do preço de realização da_ gasolina _automotiva "A", fi
xado em Cr$ 73,8012 com base na taxa de Cr$ 
189,90/USS, que vigorou até24-t-83, atribuindo para os 
quatro grupos de custos os seguintes pesos perce_~tuais, 
que servirão de base para os reajustamentos de valores: 

a) Grupo I .................... ~ .... _ 92,70% 
b) Grupo II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 3,52% 
c) Grupo III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . 1,83% 
d) Grupo IV .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . _1,95% 
IV -Os preços de realização dos derivados de pe-

tróleo, definidos no art. 69 serão fixados com base na se
guinte escala de valores em que a gasolina automotiva 
tipo "A" é igual a 100 (cem) e os demais índices poderão 
ser alterados por deliberação do ConSelho Nacional do 
Petróleo, se as condições do mercado abastecedor not
mal ex.terno o exigirem; segundo a melhor opção do Go,. 
verno, prevalecendo para os demais derivados os seguin
tes índiceS, em relação à gasolina automotiva "A", refe
rida: 

a) Gãs liquefeito ...........•.....•.•...••• 76 
b) Querosene iluminante ....... , .... _.__ ••...•. 96 
c) Oleo Diesel ............•. , .•.... ~ ...... 102 
d) Óleo combustível ........ ~· ... -~- ...•..••. 65 
V--Ós dem3.ís derivados aOrangidos pelo imposto ú_- _ 

nico e constantes do art. 19 desta lei, terão os preços de 
realização nas refinarias fixados pelo Conselho Naci~nal 
do Petróleo_ (CNP), visando a eliminar os subsídios a de
terminados deriv.ldos,enlprCgãdos como mãtéria-prima; 
-naS hi.dústria:s .(fo gãs de rua, petroqUímica e siderurgia, 
na medida do_ pcissível. 
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VI - As expressões monetárias das parcelas dos 
preços que constituem os quatro grupos definidos neste 
artigo serão corrigidas, com base nos valo rês de 24 de ja
neiro de 1983, quando em vigor a estrutura de preços- de 
derivados de petróleo, referida a uma taxa cambial de 
CrS 189,90/US$, segundo os seguintes critérios: 

a) Grupo I - Sempre que houver alteração da _tax~ 
cambial do custo CIF <;te petróleo bruto, como defini.do 
no art. 2.,., parágrafo únicO deSta lei, pelo quodCiiii da 
divisão do valor CIF fll~dio dp.s petróleos importados, 
convertido à taxa cambial prevista para o período de vi~ 
gência dos preços, pelo correspondente valor dos mes
mos petróleos na data da última fixação de preços; 

b) Grupo II- De acordo com os percentuais e cri
térios fixados, conforme a Lei Salariãi do Governo; 

c) Grupo III- Por correção monetária, atravês de 
índices fixados pelo Ministério da Fazenda; 

d) Grupo IV - De acordo com os coeficientes de 
correção monetária dos ativos imobilizados fixados pelo 
Ministério da Fa~nda. -

As coqeções de preços estabelecidas neste artigo serão 
procedidas quando ocorrer qualquer das alterações tam
bém neste previstas, mas nunca com interregno menor de 
3 (três) meses. -· 

O preço faturamento das. refinarias nacionais (preço 
ex-refinaria) compor-se-á das seguintes parcelas: 

a) Preço realização das refinarias; 
b) Imposto ónicci, conforme -definido no art. 1.., desta 

lei; 
c) Parcelas de contribuições para o PIS e PASEP; 
d) Parcelas de ressarcimento de custos, conforme de

finidas no art. 71' desta lei; 
e) Quota de previdência, de acoido co!n a legislaÇão 

em vigor; 
f) Quota do FIN'S(fCIAL;-de acordo com a i_ei em 

vigor. 

§ 311 Para os. demais produtos definidos no caPut do 
art. l~', quando importados e sem similar de produção in
terna, os seus preços às companhias distríbuidoras serão 
formados pela soma dos custos CU: de importação e do 
imposto ánico respectivo. 

§ 41' As rubricas de custos incluídas na composição 
dos preços de realização das refinarias, para efeito de 
ressarcimento dos encargos fiscais, dos quais a. Petróleo 
Brasileiro S/ A, PETROBRÁS está isenta, confo0ne dis
põe o art. 11' da Lei n.., 4.287, de 3 de dezembro de 1963, 
terão;· na Petróleo Brasileiro SJ A- PETROBRÃS, suas 
receitas contabilizadas explicitamente a débito das des
pesas de custeio e crédito de fundo esPecial, cujas apli
cações serão regulamentadas pelo Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Art. 79 O art. 13, iterii H, d8. t.êl n~' 4.452, deSde no
vembro de 1964, passa a ter a seguinte redação. 

"II- Outros custos 
a) Uma parcela a ser calculada pelo Ministério 

de Minas e Energia e pelo da Indústria e do Comér
cio, sempre que referida à dinâmica d_o_abastecimen
to do álcool, a ser recolhida preferencialmente pelas 
empresas refinadoras, incidentes sobre os preços 
dos derivado_s do petróleo e do álcool carburante, 
destinada exclusivamente a:_ 

I - ressarcimento dri. difefitlça entre o custo do 
petróleo importado e o custo_CIF médio, base de 
cálculo do GRUPO I, componente de preço de rea
lização; 

2 - ressarcimento das diferenÇas caillbiãiS r;lati
vas a petróleo importado; 

3 - ressarcimento das diferen<ias entre o valor de 
importação d_os derivados de petróleo e o corres~ 
pendente preço de faturamento vigente no País; 

4- transferência por rodovias, ferrovias; flu~ 

viais, lacustres ou por oleodUto autorizada pelo 
Conselho Nacional do Petróleo; 

5 - despesas de transferência, estocagem e co
mercialização de álcool carburante; 
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6 - despesas com o transporte e comercialização 
do carvão; 

J -~ r~sarcimento de outros custos que se torna~ 
rem necessârios nos termos da legislação vigente e 
nos limites da competência do Conselho Nacional 
do Petróleo; 

8- eventual diferença de preços de faturamento 
do álcgol em relação ao preço de qualquer derivado 
de petróleo que venha a ter mistura de álcool; 

b) uma parcela incidente sobre os preços dos 
combustíveis automotivos, que equivalerá a um per
centual de 0,2% (dois décim-os Por cento) a até-0,3% 
(t~ês décimos por cento) dos respectivos preços de 
re.ilização, d~stinada a atender as despesas de fisca
lização. administração e atividades técnicas e cientí
fic~.s correlatas a cargo do Conselho Nacional do 
Petróleo; _ _ . 

C) umã: Pãrçela equival~ntÇ a __ atê 10% (dez por 
cen-to) sobre o preço de realização dos combustíveis 

- e lubrificantes de aviação, destinada à execução do 
Plano Aeroviãrio Nacional, através _do Fundo Ae
roviãrio Nacional; 

- d)_ _uma parcela incidente sobre o preço da gasoli
na "A", equivalente a 20% (vlnte por cento) do seu 
preçd de realização, cujos recursos serão destinados 
da seguinte .forma: 
I- 50% (cinqUenta por cento) à Petróleo Brasi

leiro S; A -- PETROBRÂS, a serem aplicados em 
pesquisas pioneiras na plataforma continental bra
sileira e na extração do óleo de xisto; 

2 - 23% (vinte e três por cento) à Centrais Elétri
cas Brasileiras S/ A - ELETROBRÁS, para apli
cação em novas tecnologias e instalação dO setor de 
_enÚgia i:létrica, visando a substitu-ição do uso de de-

- ~ivados de petróleo; 
1 .....:..1~0% (s-éte por centO)_ à Empresas Nucleares 

Bragjleiras - NUCLEBRAS, para aplicação em a
ti.vidades de pesquisa e desenvolvimento de tecnolo
gia nuclear e na implantação de unidades do ciclo de 
combustível nuclear; 

4-1,0% (um por cento) à Comissão Nacional 
de Energia N uc1ear - CNEN, para aplicação em a-

- ___ !i~~c!_a_des de pesquisa nuciear básjca;" 

Art. 8~> As utilizações a que se ~efere oart. 41', § 11', 
serão feitas de acordo com a legislação específica em vi
gor. 

Art. 9~> Es~a l~i entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 10. R.evogam-se as disposis;ões em contrário. 

Justificação 

--O Projeto de Lei proposto não introduz inovações, 
linútando-Se a consolidar a legislação sobre o lmposto 
Único que incide nos preços dos lubrifiCantes e com
bustíveiS lícjllídÕS e gasosos~ Promove a atualização do 
Decreto-lei n~' 61/66, que passou a vigorar a partir de 
I/ I /67, e do Decreto-lei nl' I. 785, de janeiro de 1980, res
tabelecendo a magnitude do referido tributo, em relação 
aos demais impostos da União, mediante transferência 

-- d~ parcela de "subsídios", vigorante no preço da gasoli
na uA", que ficaria redistribuída e incorporada às de
mais párcetas do mencionado imposto. 

Esse objetivo fUndamental, levou cm cortta a necessi-
-- dade de impedir os inéovenientes da elaboração dos 

:preços-dos derivados, abaixo do custo médio de proces
samento de Lim barril de petróleo, o que determina de
formações crescentes, de um lado reduzindo, cada vez 
mais, as receitas do Imposto Único em referência, como 
OCõfr'élúios an·Os a_e_-1980/8IJ82, o·que pressiona, ainda 
mais, a base monetária, de outro lado estimulando o 
consumo dos combustíveis derivados do petróleo. 

O Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis 
liquidos_e Gasosos Constitui-se na principal fonte de re~ 
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ceita dtpaíseS d"esenvolvidos, como se verifica no quadro 
.a seguir: 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS IMPOSTOS 

NO PREÇO DE VENDA DOS COMBUSTIVEIS 

Países 
Bé_!.gica 
Dinamarca 
França 
Alemanha Ocid-ental 
Itália 
Países Baixos 
Reino Unido 
Suécia 
Suíça 
Japão 
Brasil* 

Ga.so1ina em % Diesel em % 
76,8 40,1 
66,7 32,1 
76,1 88,0 
65,1 59,9 
76,7 69,7 
64,8 !6,9 
68,7 66,7 
67,4 59,8 
64,5 44,9 
59,3 44,9 

5,2 2,0 

No caso do Brasil, para melhor compreensão, a poten
cialidade de geração de tributos, através dos Lubrifican
tes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, é bastante eleva
da, a ponto de relacionar a unidade monetária_ (um cru
Zeifo/litró)- a Uffia reCeita global da ordem de 46 bilhões 
de cruzeiros anuais. 

Essa diretriz foi seguida na minuta do Projeto de Lei 
ora submetido, proCurando-se assegurar pleno êxito às 
atívídades prOdutivas da PETROBRÃS, bem como 
ensejando-se. mediante a nova realidade da conjuntura 
nacional, a geração e distribuição de recursos para ou
-tras imPoftalltes áreas ligadas à conservação de energia e 
aquelas vinculadas à produção, mediante a utilq;ação de 
fõntes- alternativas genuinamente nacionais, especial
mente, os dos setores da energia elétrica, álcool, carvão 
mineral, bem como aos demais setores industriais volta
dos ãs atividades envolvidas, com destaque no transpor
te integrado e racional de mercadorias no País. 

Também foram incluídas no rol dessas prioridades os 
órgãos voltados às pesquisas, mineral, e nuclear, e a estu
dos económicos vinculados à energia, mantendo-se e até 
ampliando-se dentro das possibilidades, os recursos que 
a legislação, ora consolidada, lhes atríbuía, tradicional
mente. 

Cabe salientar que a concentração de recursos, outro
ra dispersos, em setores fundamentais e altamente germi
nativos para a economia do País, virâ contrabalançar 
parcialment~_ o desaquecimento produzido naturalmen
te pelas m_edidas desinflacionárias, contribuindo favora
velmente para o aumento da produção, o equilíbrio do 
balan_ço de pagamentos e a melhoria do nível de empre
gos. 

O projeto não ge:ra, por si só, ciumentos nos PrCços dos 
derivados do petróleo. Eles decorrerão da depreciação 
~o cruzeiro em relação ao dólar e da eliminação do sis
temna de vendas af:)aixo _do custo médio de processamen
to do petróleo. Tanto no regime vigente, quanto no pro
posto neste Projeto de Lei, torna-se imprescindível a a
tuali.zação do valor CrSJUS$~ -utilizando na elaboração 
da estrutura de preços dos derivados do petróleo, como 
também, impedir a sua venda nas refinarias, abaixo do 
custo médiO de- processame~to, com a uti_iizaçào de 
subsídios. -

AS etapas da atualização dess.es. preços em função da 
taxa de câmbio, que ficaria delimítada por prazo não in
ferior a três meses, representa um retorno a períodos tra
dicionais na legislação pertinente ao assunto, a partir das 
leis do lmpo~to único, em referência, desde,l956 (Lei n~' 
2.975/56), mantida no Decreto-lei n9 61/66, idem no 
Decreto-lei em vigor, n~ 1.785/80, 

(•) Em função do preço vigente em de2:embro de 1982. 
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ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO ÚNICO 
E IMPOSTO DE RENDA 

(Cr$ milhões) 

Imposto Único 
lmposto sobre 

Ano de Renda* Combustíveis * 
(I) (2) 

I970 4.232 2.4I9 
197I 4.846 2.780 
I972 6.I28 2.857 
I973 6.7I8 2.993 
I974 6.039 2.87I 
1975 6.042 2.705 
I976 8.747 5.420 
I977 9.785 4.862 
I978 5.409 2.193 
I979 8.5I6 2.805 
I980 7.950 1.228 
198I 8.7I6 808 

Fonte: BANCO CENTRAL 
(•) - Valor detlaCJonado 

Relação 
(2)/(I) 

57% 
57%. 
47% 
45% 
43% 

. 45% 
62% 
50% 
4I% 
33% 
I5% 
9% 

Persiste nesses preços, no momento, um diferencial en
tre a taxa de câmbio do dólar, nas estruturas em vigor, e 
a taxa oficial fixada cm CrS491,15fdólar, em fins_ de 
maio de 1983, o que revela uma acentuada defasagem de 
CrS 199,15/dólar, e que poderá aproximar~se ao final do 
semestre, cerca de CrS 250,00/dólar. 

O montante que estâ sendo financiado pelo Banco 
Central à "conta-petróleo" alcança, segundo o CNP, a 
vultosa cifra de 480 Bilhões. 

Medidas para neutralizar as distorções atuais são en: 
frentadas, objetivamente .. no Pr9jeto de lei proposto, es
pecialmente mediante a capitalização das empresas de 
transportes e das indústrias relacionaçlas çom a gro
dução de energéticõs--de fontes nacionais, bem como da 
indústria de veículos de_ transportes de massa, para a a
gricultura, além do reforço das receitas do FINSQCIAL, 
decorrente dos novos preços dos derivados de petróleo, o 
que favoreceria, sobremodo, o cOnstiinidor de baixa ren
da, do GLP. 

Nessa oportu_nidade., é conveniente repetir-se o mesmo 
realce, assinaladO na Exposição de Motivos, elaborada 
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômic_o, em 
1956, por ocasião do envio da Lei nl' 2.975/56, ao Con
gresso Nacional, sobre o Imposto Único, quando 
problemas muitp semelhantes aos atuais er_am constata
dos e_ propostas as suas correções: 

"a) A forte subvenção dada a d<;terminados pro
dutos como o óleo Diesel e combustível estimula o 
seu consumo, sem qualquer relação lógica com os 
coeficientes' téCn1cos de destilação, e força uma di-
minuíção do rendim_ç_n_lQ ___ ççonômico da indústria 
nacional de refino de combustíveis pesados, em be
nefício de outros setores dª- indústria." 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LEGISLAÇJ.O CITADA 

CONST!'(UIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Art. 21. Compete à União instituir ímposto sobre: 

VIII- produção, importação, circulação, distri~ 

buição ou consUmo de lubrificantes e combuStíveis líqui
dos ou gasosos e de energia elétrica, imposto que incidirâ 
uma só vez sobre qualquer dessas operações, excluída a 
incidência de outro tributo sobre elas; e 

Art. 26. A União distribuirâ aos Estados, ao Distri
- _to Federal, aos Municípios e aos Territórios: 

I- quarenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto sobre lubrificã.ntes e combustíveis líquidos ou 
gasosos mencionado no item VIII do artigo 21; 
. ~ '. '- .. ~ ..... _, -.. ~ .......... -........ ____._._._,.~~____.__ ... • .. . 

DECRETO· LEI. No 6ó I, DE 26 DE AGOSTO DE I938 

(PublicadO no Diário Oficial do dia 29 de Agosto de 
1938) 

Altera a organização da Caixa de Aposentadoria e 
Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Arma
zéns, e dá outras providências. 

-Art. 41' A receita do Instituto serâ constituída: 
I) da contribuição mensal dos associaQos obriga~ 

tórios, correspondente à percentagem variâyel de 3% 
(três por cento} a 8% (oito por cento} sobre o respectivo 
salário, qualquer que seja a forma da remuneração, até 
ao limite de 2:000$000 (dois contos de réisK 

2) da contribl.Jição mensal dos .empregadores corres
pondente a uma quota igual ao total das contribuições 
descontadas, durante o mês de seus empregados ou de 
trabalhadores _que lhe prestem serviços abrangidos no 
presente decreto-lei; 

3) da contribuição mensal dos associados facultati
.vos; 

4} da contribuição-da União, formad~: 
a} por uma taxa de $000,2 (dois décimos de real) por 

quilo, que incldirâ sobre as utilidades que, sob qualquer 
forma de embalagem ou a granel, sejam recolhidas ou 
depositadas em qualquer trapiche ou armazém de depó
sito, ou despachadas sobre água, quando importadas do 
estrangeiro Ou destinadas à exportação; 

b) pelo produto de uma taxa de $090 (noventa réís) 
por litro de carburante entregue ao consumo, que serâ 
arreCadada e recolhida ao instituto pelas empresas distri
bUidoras, conforme fôr estabelecido no regulamento; 

b) ........ , ............. ~ ................ _. · 5} pela renda resultante da aplicação do patrimônio 
do InstitütO; .. c) A flagrante diStorçãO de preços que ocorre 

na situação atual vem, de um lado, encorajando 
fraudes, mediante o adicionamento de combustível 
barato aos mais nobres, e, de outro lado, orientando 
a escolha dos tipos de motores de veículos com base 
numa subvenção artificial e temporária, desvincula
da de rezões _eço_n_ô_mi_cas básiças. Além disso, 
deforma-se ar_títici~lmente as condições técnicas de 
competição entre meios alternativos de transporte, e 
desloca-se, além do que seria tecnologicamente jus
tificável, a utilização de combustíveis sólidos local
mente produzidos." 

Por outro lado, o novo _regime ampliarã os recursos 
dos Estados e dos Municípios para execução dos seus 
próprios programas, permitindo-lhes, de _acordo com _as 
conveniências regionais, encontrarem os meios de parti
cipação de iniciativas energéticas nacionais, dadã a sua 
prioridade. _ __ 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983. - Roberto 
Campos. 

6} pelas doações ou legados feitos ao Instituto; 
7) pela reversão de quaisquer importâncias; 
8) pelas rendas eventuais. 

~ § 19 A$ Administrações dos Portos arrecadarão a 
taxa de que trata a alínea a do inciso 4 quanto às merca~ 
darias e utilidades importadas do estrangeiro, e as em-

- presaS de navegação, quanto às utilidades exportadas, 
fazendo mensalmente o recolhimento do respectivo proM 

- duto ao Instituto, na forma estabelecida no regulamento. 
§ 29 Quando as_ mercadorias ou utilidades importa

das não t:fansitarem pelas Administrações de Portos, a 
arrecadação da taxa da União será feita pelas Alfânde
gas e Mesas de Rendas ou diretamente pelo Instituto. 

§ 311 O excesso,verificado, no encerramento de cada 
exercício, entre o produto das taxas a que se refere o inci
so 4 deste artigo e o total das contribuições pagas pelos 
associados serâ depositado na conta do MinistêdQ do 
Trabalho, Ii:-ldú-stria e Comércio de que trata o art. II da 
lei n9 \,50, de- 30 de d~embfo de 1935. 
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DECRETO-LEI N• !.505, DE 23 DE DEZEMBRO DE 
1976 

Altera dispositivo do Decreto-lei nl' 651, de 26 de 
agosto de 1938, e dá outras providências. 

Art. 19 A alínea "b'' do item IV do artigo 411 do 
Decreto-lei n9 651, de 26 de agosto de 1938, passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 49 

IV- .................................. .. 

b) por uma parcela sobre o preço ex-refinaria 
dos combustíveiS automotivos equivalentes a 6% 
(seis por cento) do preço ex-refinaria da gasolina A 
que serâ. recolhida pelas refinarias ao Fundo de Li
quidez da Previdência Socia_l" . 

DECRETO-LEI N• 6I, DE 2I DE NOVEMBRO DE 
I966 

Altera a legisla~ão relativa ao Imposto único sobre 
lubrificantes e combustíveis Hquidos e gasosos, e dá 
outras providências. 

Art. 3<? As deStinações de que trata o § 21' do art,_ 39 
da Lei nl' 4.452, de 5 de noveJnbro de 1964;-fiCã.m altera
das para: 

a) 9,4% para aumento do capital social da Rede Fer
roviâria Federal S. A., nos termos da legislação em vigor. 

b) 14,4% para aumento do capital social da Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRÃS, nos termos da legis
lação vigente. 

c} 76,2% ao_s seus programas redoviários, através do 
Fu,ndo Rodoviârio Nacional, nos termos da legislação 
vigente. 

············~·············-······~··· ~~,. .. _~.-···~ 

LEI N• 4.287, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1963 

Concede isenção fiscal à Petróleo Brasileiro S.A. e 
sua subsidiárias, a partir de \9 de janeiro de 1963, e 
dá outras providências. 

Art. 111 A Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS 
-e as demais empresas que vier a organizar nos termos 
da Lei n~" 2.004, de3 de outubro de 1953, ficam isentas de 
penalidades fiscais e do pagamento dos seguintes tribu
tos federais. 

I -Imposto de Renda sobre os resultados de suas atiM 
Vídades ou operações industriais e comerciais, a partir de 
19 de janeirO de 1953. 
II- Imposto do Selo e afins sobre os atos de contri

buição da Sociedade, integralização do seu capital, aqui
sição de bens e outros atos e instrumentos regulados por 
lei federal, beneficiados na hipótese de contratos, não s6 
a PETROBRÃS e as subsidiárias como as demais pes
soas que participem desses contratos. 
lll- Imposto de Consumo sobre as aquisições de 

bens móveís que fizer consideradas como tais as merca
dorias de produção nacional e estrangeira. 
IV- Impostos ou direitos de importação para consu~ 

mo, inclusive adicionais e taxas de despacho aduaneiro, 
bem como emolumentos consulares, com relação aos 
maquinismos, seus sobressalentes e acessórioS, aparelhos 
ferramentas, instrumento e materiais de qualquer natu~ 
reza, destinados à construção, instalação, ampliação, 
melhoramento, funcionamento, exploração, conser
vãç~O -e-· manutenÇão de suas instalações., para os fins a 
que se destineam. 
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V- Impostos e taxas de transferê11:cia de fundos para 
o exterior seja qual for a origem ou"a"itattireza da remes-

'"· 
VI- ImpostOs e demais tributos arrecadados pela U

nião nos Territórios Feperais. 
Parâgrafo único. As importâncias correspondentes 

aos tributos, cuja isenção é concedida por esta lei, Serã~ 
escrituradas à parte, constituindo um fundo de reserva 
destinado a investimentos ou a atender à constituição e 
aumentos de capital das subsidiárias da Petróleo Brasi
leiro S.A. - PETROBRÁS. 
•••• -••• -~ •• '"''"• ~--~ ;;;_;,- ... ::>-;;.;; ·---~~., --~---~-..--.: ;:.-_::, _____ ••• 

LEI N• 4.452, DE 5 DE NOVEMBRO DE I964 

Altera a Legislação relativa ao Imposto único 
sobre lubrificantes e combustíveis lfquidos e gasosos, 
e dá outras providências. 

• Art. 13. O Conselho Nacional do Petróleo fuaiá os 
preços de venda ao consumidor dos derivados do pe
tróleo tabelados, adicionarido ao respectivo preço uni
tário ex-refinaria, calculado nos termos dos artigõs -I ... -e 
2'~ desta Lei, as seguintes parcelas: 

II - Outros custos: 
a) as despesas de transferências de"produtos por cabo

tagem, inclusive portuários e correlatas, dos derlvados 
do petróleo tabelados produzidos no País; 

b) a parcela relativa à mistura de álcool anidro às ga
solinas automotivas; 

c) a parcela destinada a atender ao ressarcimento das 
diferenças no valor de importação dos derivados de pe
tróleo, realizadas de acordo com as cotações internacio
nais e se verificado pelo -Coriselho Nacional do Petróleo 
que o respectivo preço CIF de importação tenha resulta
do superior ao corresponden,te preço ex-refinaria vigente 
no País, estabelecido na forma prevista no art. 29 desta 
Lei; 

d) a parcela de valor correspondente a 0,2% (dois dé
cimos por cento) dos preços ex-refmaria para etender às 
despesas de fiscalização, administração e atividades téc
nicas e cientificas correlatas, a cargo do Conselho Nacio
nal do Petróleo; 

e) uma parcela adicional no preço de combustível de 
baixo ponto de fluidez, correspondente a 5% (cinco por 
cento) do preço ex-refinaria; 

f) uma parcela ressarcitiva nos preços dos derivados 
relativa às diferenças de fretes de transportes de petróleo 
&ruto sobre o valor CIF médio estabelecido para cálculo 
dos preços conforme prevê o art. 29 quando tais dife
renças aferem à margem de lucro das refinaria, 
reduzindo-a a níveis inferiores aos assegurados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, nos termos da legislação 
vigente; 

g) uma parcela necessária a atribuir aos Estados pro
dutores e equivalente a 6% (seis por cento) de valor do 
petróleo bruto de produção nacional, verificado trimes
tralmente, nos tenrios desta lei, para aplicação de, no 
mínimo, 80% (oitenta por.centÕ) na coristrução e pavi
mentação de estradas de rodagem; 

h) outras parcelas aditivas que vierem a se tornar ne
cessâri:is, nos termos da legislação vigente e nos limites 
da competência do Conselho Nacional do Petróleo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia, de Minas e Energia, de Serviço Público CMI e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 143, DE 1983 

Assegura os benefícios da política salarial aos ser
vidores públicos sujeitos ao regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 f3. revogado o artigo 20 da Lei n9 6.708, deJO 
de outubro de 1979, que dispõe sobre a correçào auto-
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m.~_tiça_do_s salârios, modifica a política salarial e dá ou
tras providências. 

Art. 29 Esta lei entra,rá em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

.Como se sabe _a Lei n' 6.708, de 1979, estabeleceu a 
correção semestral compulsória do valor monetário dos 
salários, mediante aplicação do INPC (Indice Nacional 
de, Preços ao Consumidor), determinando, todavia, em 
seu ·art. 20:- · 

"As disposições da presente lei não se aplicam 
aos servidores da União, dos Territ6ríos, dos Esta
dos e dos Municípios C de suas autarquias submeti
dos ao regime da COnsolidação das Leis do Traba-

~Jh_o." 

Ora, todos sabemos que ê enorme e crescente o núme
rode serVidores da União, dos Estados e dos ~unicfpios 
contratados com base na CLT, os C(uais, entretaOto, por 
força do dispOSitiVO lega:! referido, fofmam excluídos dos 
heneficios do reajustamento semestral e automático de 
seus salários. 

-Não- pode a lei dar tratamento diverso, instituindo 
Visível discriminação, para situações rigorosamente i
guais, sem ofender frontalmente garantia constitucional 
expressa:'da igualdade de todos perante a lei. 

De fato, sujeitos ao rCginie- da Consolidação das Leis 
do Trabalho, não podem os trabalhadores receber trata
mento legal diferente pelo fato de servirem a determina
dos empregadores, no caso a União, os EstadOs e os Mu
riidpiôS~~fni:!Smo porque tá! exceção só é admissível nos 
seguintes termos constitucionais: 

.. Art. 106. O regime jurídico dos servidores ad
mitidos em serviços de caráter temporário ou con
tratados para funções de natureza têcnlca especiali

- zada será estabelecido em lei especial." 

Conseqüentemente, apenas os servidores admiÚdos
em serviços de carát_er temporário ou contratados para 
funções da natureza técnica especializada poderiam ter 
seu regime jurídico Ôtsciplinado de forma diversa do que 
deve reger, de um lado, os funcionários públicos e, de 
outro, os trabalhadores em geral, regidos pela Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Desse modo, além, de iníquo e inteiramente injustifi
cável_do ponto de vista social, o artigo 20 da legislação 
de política salarial é, à evidência, inconstitucional e por 
isso, sobretudo, deve ser pronta e sumariamente revoga
do, como o faz o presente projeto, a fim de assegurar aos 
chamados •·celetistas" do Serviço público na esfera fede
ral, estadual e municipal os fatores da legislação salarial. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983. -Fernando 
Henrique Cardoso 

(Às ComisS,Q(!s âe Cons/ituiçãÕ e Justiça, de S~r-. 
viço Público Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Qs projetas 
que vêm de ser lidos serão publicados e distfibuídos às 
comisSões competentes. 

O ·sa. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
comunica que, noS termos do art. 278 do Regimento In
terno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n9 32, de f982 (n9 3.183/80, na Casa de origem), 
que altera dispositivos da Lei n9 4.769, de 9 de setembro 
de 1965, que .. dispõe sobre o exercício da profissão de 
Técnico de Administração, e dá outras providências", 
por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)_- A Presidência 
c nunica ao Plt:~ári a insaçaça7 d jskini 4si de jiknf 
rna4ica lr n dd ieç jskenad jfk.ederaç, insiiração _do 
nobre Senador Henrique Santillo. Foí "instalado, hoje, 
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pela manhã, às 9 horas, no auditório Petrônio Portella, 
com um comparecimento extraordinário, de mais de SOO 
participanles. É de se louvar a iniciativa e o êxito q.ue 
vem alcançando, pelos debates, absolutamente atuais, 
dOS- tenlaS que-eStão seD.dO discutidos. No preSellie mo
mento, discute-se a informatização da sociedade, que es~ 
tá sendo exposta pelo Ministério das Comunicações. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HtLIO CUEIROS (PMDB- PA. Pro)luncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. Srs. Senadores; 

Há alguns meses, quando se delinearam os resultados 
da eleição de 15 de novembro do ano passado, o gover
nador eleito Tancredo Neves declarou, depois de consta
tar os números do pleito em todo o Brasil, que o PDS era 
um Partido nordestino. O Governador eleito de Minas 
Gerais fez J.~ma constatação geográfica e eleitoral, ac
cessível a todo o mundo, e ninguém poderia opor qual
quer restrição a essa observação. Mas a declaração de S. 
Ex~ não foi bem recebida por alguns eminentes governa
dores do Nordeste, tanto que o governador eleito da Pa
raíba, o ex-Deputado Wilson Braga, propos logo a exco
munhão do Governador Tancredo Neves e o imediato 
despejo de Minas Geraís da área da SUDENE. 

Eu não vejo, Sr. Presidente, nenhuma injúria, nenhum 
agravo à denominação de nordestino ao PDS porque é 
um fato incontestável que a grande força, a pujança do 
PDS, demonstra9R llas eleições de 15 de novembro, fo
ram os resultados na área do N ardeste. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de ontem para 
hoje, a opini_ão pública nacional tomou conhecimento de 
uma nova denominação do PDS, segundo uma abaliza
da coluna do Jornal de BraSJ1ia, do Sr. André Gustavo 
Stumpf intítulada: 

Malu( pispara nas prévias e o governo não con
segue re·ágír. 

O seu tópico inicial diz o seguinte: 

A grande nóvídade p6fíticã da semana é o resul
tado de uma pesquisa de opinião, conduzida junto 
as bancadas do PDS no Senado Federal e na Câma
ra dos Deputados, que resultou numa enorme van
tagem para o candidato Paulo Maluf. Os dados até 
ontem conhecidos mostravam o seguinte quadro: 
dos 178 Deputados consultados, 126 votaram a fa
vor de Maluf, 26 ficaratil com Aureliano Chaves e 
outros 26 com Mário Andreazza. No Senado a si
tuação seffielhante: 36 Senadores consultados, 13 
votaram por Maluf, nove em favor de Andreazza, 
seisTavoráveis a Aufêliario Chaves e tres votos para 
Hélio Beltrão. Marco Maciel teve cinco votos no Se
nado Federal. 

V~~ifica~se, portanto, Sr. Presidente, que do fim do 
ano para cá o PDS, em lugar de sêr apenas ou tão
Sómerite um Partido nordestino é agora, segundo a pes
quisa, um Partido malufista. 

Não se[ se a ir oca- do nome é uma promoção ou um re
baixamento. Isto não é assunto que me compete. E pode
ria até alguém_ levantar a objeção de que eu, sendo do 
PMDB, não tenho nada a ver com o que está acontecen
d9 com a PDS, se ele é nordestino, se é malufista, se ê fi
gueirista ou coisa semelhante. 

Tudo muito bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se 
esse problema interno do PDS n_ão estivesse conturban
do a Nação brasileira. Segundo se s~be, por causa dessa 
pesquisa, por sinal não publícada, apenas noticiada, 
houve uma crise sem precedentes no Brasil e, segundo se 
disse, o regime esteve por um "fio da navalha", no dia de 
ontem. 

t por esta razão, Sr. Presidente, que me atrevo a tocar 
no assunto, po~q!-l-e embor~ como naquela anedota do 
português, eu nãO chamo Manoel e não moro em Nitero-
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i, na verdaqe, no cas.o, o problema do PDS eStã atingiJÍ~\ 
do a todo o Brasil e é por isso que toco nele neste instan
te. 

É de fato extraordinariainenlc admirâvel que, numa é-. 
poca de abertura política, debaixo de um Governo CJ:lié 
garante que vai fazer deste. País uma demqcracia, Uni -ã
núncio de uma pesquisa não publicada consiga abalar os 
alicerces dessa democracia. 
~o caso de repeti'r-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

como dizia o eminente conterrãnc_o do_ Sr. Senador 
Helvídio Nunes, que fez tanto sucesso eni Minas Gerais: 
"Mas que país é este?" Que democracia é esta, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores? Que abertura ê esta que não re
siste a um anúncio de uma pesquisa eleitoral, tanto maís 
quanto o Senhor President~ da República, reiteradas ve
zes, tem dito que o jogo é limpo, os candidatos devem a
parecer, os candidatos podem fazer a sua pregaçàQcfyí_c_a 
porque o melhor levará'? E _Sua Excelênci_a até tem repeti
do que não precisa nem ser amigo dele, uma obs~rvação 

·absolutamente estranha porque nunca se ouviu dizer que 
para alguém ser candidato a _Presidente da R;epública 
precisasse 1er amigo do Presidente da República. Mas 
seja lã como for, ô Senhor ~residente _da República de
clarou que era capaz de indicar até ni_~ffio um adv_ei
sârio ou pelo menos um, que não fosse amigo dele. No 
entanto, verifica-se qUe- somente porque o Sr. Pat!IO Ma
luf venceu uma pesquisa eleitoral, não publicada, mas a
penas noticiada pelos jornais, já o mundo quase vinha a
baixo. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que eu achei 
também triste, embora seja da alçada do PDS, foi que 
para contornar a $ituªção se color:ou esse grande Partido 
brasileiro numa situação incdmoda, para não se dizer 
humilhante. 

Imediatamente, fóram convocados os Lideres da Câ
mara e do Senado ao Palácio do_ Planalto e lã _teceberam 
um moção escrita pelo Planalto, de solidariedade ao Pla
nalto, ao Presidente da República. Então, foi redigida 
.pelo auxiliar direto .do President~ da República uma 
moção de solidariedade ao Presidente d{l República. Le
varam, segundo o jornal, a moção ao Presidente da Re
pública, o Presidente da República aprovou, devolveu 
aos Líderes, os Uderes vieram ao Congresso e resolve
ram convocar, um por um, todos os Senadores e todos os 
Deputados do PDS para apor suas assinaturas no 
abaixo-assinado. 

Sr. Presidente e Srs. Senad_ores: ouvia-se _ _falar em 
abaixo-assinado, hã coisa de 30, 40 anos, quando se fazia 
política estudantil, política ingênua, infantil mesmo, que 
achava que bastava um abaixo-assinado e Cuba seria li~ 
bertada, a paz seria ganha, e o petróleo seria nosso. Pois_ 
bem, em pleno fim do século XX, o PDS estâ querendo 
contornar um problema criado pelo ex-Governador Pau
lo Maluf com um abaixo-assinado! Com um detalhe 
meio triste, que a televisão mostra, os Srs. Deputados do 
PDS sendo convocados, um por um, à banca do Sr. 
Lider Nelson Marchezzan, e ali mesmo, sem lerem o tal 
manifesto, apuseram a sua assinatura nesse_ --abaixo
assinado. 

A moção ao Senhor Presidente da República é até 
mesmo infantil, parece até aquelas mensagens que se co
Jocam, quando se visita illgum lugar, e o dono do lugar 
pede para alguém dizer alguma coisa daquilo que viu. 
Começa assim: "Ao Presidente Figueiredo. O Pafs atra
vessa grave crise". Era o caso de se dizer: uma margari
da! Quem é que não sabe que o Brasil atravessa uma gra
ve crise? Mas, precisou que fosse dito solenemente•no 
documento, agora, que o Brasil atravessa uma grave cri-
se. 

E continua: "O momento exige uma afirmativa contri
buição da classe política. E a melhor maneira, neste ins
tante, de ajudar o Pafs é fortificar o comandp polftico de 
V. Ex'- Sr. Presidente." 

Quer dizer, a moção é uma espécie de fortifica_nte, um 
Biotônico Fontoura, para o_ combalido Presidente .da 
República, que não dispõe hoje mais de forças para con
trolar ou contornar a_s ativid'!-des do·sr. Paulo Maluf. 
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Sr.Presidente, Srs. Senadores, não tenho nada a ver 
com o Sr, Paulo Maluf. Mas· se a Rep_ública toda estã a 
pique de submergir por causa do Sr. Paulo Maluf, seria o 
caso de as autoridades competentes narrarem os fatos 
pelos quais o Sr. Paulo Maluf é inidôneo e o PDS, ao 
quãl perten.ce o Sr. Paulo Maluf, proceder ao expurgo
para usar Õ termo que voltou à moda, agora no seiltido 
certo, o-- que eu estóu Usando, e não em matéria de INPS 
-do Sr. Paulo maluf. Se o PDS não der l~genda para o 
Sr_. Paulo Maluf, ele não poderá ser candidato a coisfssi
ffiã alguma~ S6ría--lirriã CoisaTodã ihframtfrós, interna
mente, dentro do PDS, e a República e a Nação estaria 
salva. 

Sr. Presidellte, Srs. Senadores, o que também me preo
cupa, e por isto é que estou ocupando o microfone para 
tratar de um assunto que, aparentemente seria apehas 
do PDS. {}Jorque, ao meSriió- teinpO em qUe houve o 
abaixo-assinado, fortificante, para o Presidente Figueire
do, jã outros arauto_s do. Planalto acenaram com a_ im
plantação ou reimplantação do Parlamentarismo no 
Brasil. 

Sr. Presídente, Srs. Senadores, é pfeciso acabar com 
essa fantasia de que tudo no Brasil vai acabar com a mu
dança de regime. Eil.tão, ultimamente se fa!a __ que_ a so
lução para o Brasil é o Parlamentarismo. Parece até que, 
no Brasil. nunça houve Parlamentarismo. No Brasil hou
ve Parlamentarismo no tempo do Império, tempo de D. 
Pedro, e tinha que haver Parlamentarismo, porqu~ nin
gl,lém poqJa botar o rei para fora. Então, é lógico: não 
pqde botar o rei para fora, a única maneira democrática 
é o Parlamentarismo. Depois disto houve o problem~ da 
assunção do Sr.. João Goulart: Um fracasso completo, 
um desastre. Agora ficam esses fantasiosas d_efensores d_o 
Parlamentarismo a dizer que o Parlamentarismo no tem
po do J ango não foi um ParlamentariSIT1_9 _verdadeiro. 
Mas é Parlamentarismo brasileiro. Não podemos impor 
aqui um Par_lamentarísmo inglês, porque inglês tem rei. 
Temos que fazer o nosso Parlamentarismo, e a experiên
cia do Parlamentarismo brasileiro ao tempo do ~r. João 
goulart foi um desa~tre, E tanto foi um desastre que hou
ve um plebiscito e o povo brasileiro, maciçamente, quase 
unanimente, votou para acabar com esse tipo de regime. 

PoiS- bem, agora surge esse _tipo de problema de uma 
candidatura eventual à Presidência da República- nem 
'à Presidência da República, candidatura a candidato a 
Presidente da República pelo PDS, e já se acena que a 
solução para o problema é a reintrodução do Parlamen
tarismo no Brasil. Atribui-se até ao Senhor Presidente da 
República um desabafO de que o peso, o ónus do Gover
no, é tamanho que só se dividindo com os parlamenta
res;-poiQi.ie, do contrârio, ninguém bota o bonde para 
frente.--

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é d.a índole do 
brasileiro saber que tem alguém mandando. O Parla
mentarismo brasileiro foi um desastre, porque todo Mi
nistro era _Primeiro-Ministro. Não era só o Primeiro
Ministro que era Primeiro Ministro, mas todos os Minis
tros eram Primeiro-Ministro, E, pai' causa disto, o País 
não andou. Depois dessa experiência fracassada, em que 
tínhamos lO, 15 Primeiros Ministros, o povo votou ma
ciçamente contra_ a manutenção daquele regime parla
mentarista. 

13. por isto, Sr. Presidente, que levanto a minha voz, 
neste instante, aqui, para apelar aQ PDS para ele resolver 
seu problema internamente. Se tem algum problema 
dentro do Partido, que resolva lã, dentro da sua Con
venção, com a força do Presidente da República, com a 
ajuda de quem quer que seja, mas não venha resolver 
problemas internos através da mudança do regime no 
Brasil. 

A experiência foi dura, foi amarga e não adianta repe
tir, porque do contrário parece âté que vamos repetir 
tudo de novo antes de 1964. 

A-iõflação estâ aí, pelo que se vê, a dívida enorme, o 
desemprego maior. E agora, ta_mbém, até esse detalhe de 
meter Parlamentarismo e dePOis tirar, outra vez, para 
Presidencialismo, e do Presidencialismo volta para o 
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Parlamentarismo serâ que nós vamos, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, começar tndo de novo, em pleno 1983? 
~ um absurdo, Sr. Presidente. E espero que os eminentes 
homens do PDS tenham dó do Brasil, tenham comise
ração do BrasÍI, e não resolvam seus problemas à custa 
do futuro do Brasil. 

Interessante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que quan
do se defende a manptenção da eleição indireta no Bra
sil, se diz que a grande vantagem é que ela não provoca 
tu-mUlto. não provoca conturbação da ordem, não pro
voca intranqUilidade, mas tudo se faz dentro.de um dolce 
far niente, ninguêm incomodando ninguém. Verifica·se, 
Sr. Presidente, éxatamente o cOntrário. Somente porque 
hã um candidato querendO passar na frente dos outros, e 
jâ essa suposta eleição indireta começa a perturbar a vida 
da Nação brasileira. Então, não há vantagem nenhuma, 
Sr. Presidente, Srs, Senadores," na manutenção desse tipo 
de escolha de Presidente da República, de maneira indi· 
reta, porque está se vendo que ela estã perturbando, mui
to antecipadamente, o Brasil, do que as campanhas elei
torais feitas no Brasil para a escolha direta do Presidente 
da República. 

Na verdadc:t_Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que hã é 
que a única solução política razoável, adequada, apro· 
priada para o problema brasileiro, é a eleição direta do 
Presidente d~ República. Não _s~ eleição direta, mas are
dução do prazo do seu mandato. Seis anos é o tempo de
masiadamente longo. E o que se está verificando é que o 
Senhor Presidente da República atual, embora cheio su
postamente de força política, está quase caindo pelas ta
belas e não consegue nem articular e muito menos co
mandar a sua sucessão, apesar de estar de posse de uma 
moç-ão do PDS. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo 
Federal, o Presidente da República João Figueiredo, se 
ele' quer dar uma solução tranqüila, de paz, de ordem, e 
Consentânea com os interesses e aspira~ões do povo bra-: 
sileiro, ele só tem uma safda: é a introdução da eleição 
direta. Se o medo é do Sr. Paulo Maluf, eu não sou pro· 
feta, mas eu duvido muito que o Sr. Paulo Malufvença 
uma eleição direta para Presidente da República. Na ver
dade o povo brasileiro jâ tem competência, compreen
são, noção de responsabilidade para escolher o melhor. 
E se colocarem um elenco de homens públicos do melhor 
quilate, e no meio estiver qUem não esteja-nesse gabarito, 
p_osso garantir ao povo brasileiro, em nome do próprio 
povo brasileiro, que esse medíocre, esse deficiente que es
tiver no elenco não vencerá uma eleição direta. 

O Sr. Helvídio Nunes- V. Ex' concede um aparte'? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Pois não, 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador Hélio 
Gueiros, logo após conhecidos os resultados do último 
pleito, saiu largamente na imprensa uma declaração atri
buída ao então Senador Tancredo Neves, dando como 
que conotação nordestina ao PDS. Eu tive a oportunida
de de estranhar as decla-rações produzidas pelo hoje Go
vernador de Minas Ger3.is. E tanto a Liderança do 
PMDB como, posteriormente pela imprensa, o próprio 
Senador Tancredo Neves deram uma interpretação dife
rente às palavras que V. Ex' reproduziu no início do seu 
discurso. Na verdade não vou entrar na discussão do 
problema relativo à mudança de nome. O PMDB pode
ria ser, da mesma maneira que V. Ex• tachou o PDS de 
malufista ou de figueirista, padeira ser montorista, pres
tista, vários qualífic-ativos poderiam ser buscados. Mas o. 
que eu quero fixar bem neste aparte e no discurso de V. 
Ex• é que nós estamos perfeitamente de acordo no que 
diz respeito às notfcias que levam a se pensar que, real· 
mente, existe um movimento no sentido de passarmos do 
Presidencialismo para o Parlamentarismo. Entendo que 
até mesmo no reinado de D. Pedro II nós não tivemos 
um Parlamentarismo puro, porque ele tinha muito de 
Presidencialismo. O Imperador D. Pedro II tinha poder 
moderador e era através da utilização desse poder que 
ele durante longos anos govep1ou o País. Nós tivemos 
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uma experiência, como'V. Ex• fez referência, em 1964, e 
ela malogrou, V. Ex• mesmo afirmou que foi um desaS
tre, apes~ de te_rmos __ como P_rtmeiro-~inistro. o ho.JC 
Governador de-Minas dC:rais, Tancredo Néves. O certO 
é que o Parlamentarismo, como o ~residenciali_smo, é 
um sistema de Governo, não ê remédio, não é nieziD.ha 
para atender à crise. Muito obrigado-a V. Ex• · 

O SR. Ht:LIO GUEIROS- Muito grato Pelo aparte 
de V. Ex• E quanto -às Conjecturas que y. Ex_! faz sobre 
uma demominação acessória para o PMbB, V. Ext evi
dentemente tem todo o direito de fazer tantbérn o seu 
palpíte, de dar também a sua opinião. Apenas, nobre Se-
nador Helvíçlio Nunes, eu me baseio num fato ooncreto. 
Estou chamando o PDS de partido malu(tsta porque 
houve uma pesquisa de opinião pública entre os 
membros da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral da qual resultou a vitória esmagadora do ex
Gõvernadõr de São Paulo, que conta-com 72% dos votos 
ou pelo menos da preferência da Câmara dos Deputa
dos,. 

QuantO à ~obserVação d"e=V. EX•- sobr~ a qualidade do 
parlamentarismo que aconteceu no Brasil ao tempo do 
Império, V. Ex• estâ dando razão a mim quando diz que 
de fato quem mandava era o Imperador. Então, por isso 
mesmo V. Ex~ Verifica q·ue ê da fndOre-do Po-vo brasileiro 
o Presidencialismo. O 6fasileiro quer saber ,que existe 
uma pessoa mandando e que esta é a responsável. Por is
so, para o brasileiro é difícil aceitar essa dualidade de 
responsabilidade que muita gente do PDS quer a~ribuir: 
Quando chega na hora da abertura política, de aper
feiçoamerlto da democracia, o grande e único responsá
vel é o Presidente João FigueiredO; mas quando sC trata 
de erros calamitosos na- economia, nas fin~nças, e em 
tudo quanto é maiS ou menos admínistrãtivo 'no Brasil, a 
culpa não ê mais-âe SU.iExcelência o SenhOr Presidente 
da República. Aí se arranjain bodes espiatórios, o prele- -
rido dos quais o Sr. Delfim Netto, acompanhado do Sr. 
Galvêas, agora, ultimamente. Porque o Brasil é cheio de 
fe!).Ômenos, assim, ineSperadOs. De repente o que estava 
lá embaixo, que era o Sr. CafiOs -LangÕni, paSsoU do se-

. gundo, Galvêas, que não seria grande vantagem. Mas ai 
já passou o Sr. Delfim Netto. Hoje em dia quando oBra
sil quer negociar alguma coisa mais complicada no exte_
rior', quem vai não é mais Galvêas, não é mais Delttm. € 
o Sr. Carlos Langoní que, agora, está em cima do tripé. 

O Sr. Hwitherto Lucena - PermitC-me V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Virgílio Távora :.._ Permite-me um aparte'? 

O SR Hlil.IO GUEIROS - Ouço o nobre Senador 
Humberto Lucena e em seguida ouvirei, com prazer, o 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, evidente
mente, estamos praticando no Brasil uma democracia !ui 
generis, para não dizer "relativa", tão ao gosto do ex
Presidente Geisei, artífice da distensão lenta, gradual e 
segura. Veja V. Ex• que nesses dois dias, sobretudo a 
partir de hoje, a ~mprenSii. abre manchetes sobre a imi
nência de uma nova crise político-inStitUcional-no Brasil. 
E por quê'? Vamos às razões. Primeiro lugar, porque um 
parlamentar de muita gente julga obscuro do PDS, do 
Espírito Santo, resolveu liderar a nível de Câmara dos 
Deputados, uma rebelião cori.tra a chapa oficial que dig.. 
putaria a direção partidária na próxima ConVenç~o Na~ 
cional do PDS. Ora, pareCe-me-quC é urU direito comezi
nho de qualquer convencional perfazer aquele percen
tual da Lei Orgânicã dós P<irtidos para Tegistrar uma 
chapa. Ou será que a Direção Nacional do PDS teme 
uma peleja dessa natureza, dentro da Convenção? Por 
outro lado, em relação à sucessão presidencial, acontece, 
tambêm, um fato estranhíssimo. Até agora, apeSar- de 
nossos esforços pela eleição direta, a suceSsão p_i'esiden-· 
cial continua indireta e, por conseguinte, será resolvida 
pelo chamado "Colégio Eleit?ral". Antes, porêm; do 
Colêgio Eleitoral, os Partidos políticos têm o dever de fa-

zer as ~uas respectivas_ convenções par~ a escolha dos 
candidatos. Nessas conv~l!_ções, a contragosto do Gover
no, ao. que pa_rece, o voto é secreto e, então, apresentam
se os_candidatos para disputar os votos dos convenciO
n~s. __ entre os ~uais o nobfe DeputaçtO Paulo Salini Mã.
lÜf._ Quem p~de, neste_ Paíst negãr a S. Ex" o direito de ser
candidã.to a candidato, dentro do PDS, à sucessão presi
dencial'? Pois bem. Por causa desses dois fatos, em face 
da possibilidade da disputa na Convenção Nacional com 
o Presidente José Sarney, e em fa_ce da possibilidade de 
disPuta -do Sr. Deputado Paulo Salim Maluf com o 
possível candidato oficial do Palácio do Planalto, então, 
desaba uma tempestade e há uma crise, há um corre
corre,_para~ fazer um abaixo a,~si_Q-_ado_ de Deputados e Se
nadores, encabeÇados pelos Líderes da Câmara e do Se
nado, reafirmamos solidariedade ao Sr. Presidente da 
República. Isso é de estarrecer e isso comprova à sacie
dade aquilo que nós temos dito e repito nesta Casa. 
Como é tênue, como ê restritO, como é modesto e como 1!: 

frâg'il o projeto de abertura que aí está. Vamos deixar de 
lado, Sr. Senador, essas dúvidas, vamos deixar de lado 

- essas perplexidades, para apoiarmos as aspirações popu
lares, que a outra coisa não corresponde senão a um Bra
sil plenamente democratizado. 

O SR. HltLIO GUEIRú-S ~ MUito grato, emitlellte 
Líder Humberto Lucena pelo seu aparte, que foi uma 
síntese muito lúcida do teor do meu discurso. Evidente
~ente, V. Ex' tem toda a razão, ê -uma democracia sul 
ge.ieris, esta do Brasil, que não resiste à noticia da exis
tência de um pesquisa que n-ão -foi publiCada. -

E o que é pior, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que 
parece que se quer reeditar aqui o episódio do RÍo de Ja
neiro, em que se tentou bur_lar a manifestação do povo 
através de_um ~tíffcio da PROCONSULT. Tenho a im
pressão 9e_R_ue es_t_a pesquisa de opinião pública está sen
do retardada para dar tempo a que a PROCONSULT, 
aqui do Congresso, através do abaixo assinado solicita
do pelo Planalto, faça uma confusão no seio da opinião 
pública, e que se mostre que esta pesquisa do jornal não 
é assim tão verdadeira. Mas, V. Ex' tem toda a razão ao 
classificar: essa democracia de ... 1 generis; e eu cheio 3tê 
a dizer, Sr. Uder, que, na verdade, é democracia ridícula:. 

Dou o aparte ao Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, vou faz~r 
um apelo ao seu bom-humor. Hoje, nós estamos com 
bastante bom-humor, conseguimos diminuir as aflições 
da terra, não aflições políticas ... 

O SR. Htl:LIO GUEIROS - Não vã me pedir para 
assinar o abaiXo assinado! ... 

O Sr. Virgílio Távora- ... aflições financeiras. E, ein 
entrado neste plenário, vimos que V. Ex• conseguiu, com 
a inteligência que tem, pronunciar um discurso que é um 
verdadeiro pout-pourrl que vejo lá do Parlamentarismo, 
que reclamou o auínento ou a dimínuição da escala· de 
responsabilidade por qualquer ato na vida pública, le
vanta a peteca, e o eminente Líder de seu Partido apro
veita a ocasião para nos dar uma aula de civismo rriuito 
grafide. Mas, V. Ex' permita tamb~m_inserir um adminí
culo um p-ouco, com todo o respeito, jocoso ao seu dis
curso, com -Um pouco de fair play, sei que V. Ex~ possui, 
não se impreSsione muito Se em quã.Ddo, a culpa do que 
suceder no País cair por cima de Delfim, ou de Langoni, 
ou de Galvêas. Não. Porque isso é natural, é profunda
mente humano. Há um ditaPo pitoresco na n<?ssa profis~ 
são de origem que diz:: "O chefe nunca erffi, raramente se 
engana, e nas pouquíssimas yezes que tal acontece, única 
e exclusivamente por culpa do subordinado que não lhe 

'!leu os -e::;clarecimeQtOS necessâr_ios, para que realmente 
ele decidisse sabiamente, como de costume". Assim digo. 
Dentro do atual sistema, não brasileiro, mas sul
a.çuericano, há sempre aquela~ pessoas que ~ão l~çadas 
à-eXecração póbli.Ca._Is_to ê normal, é comum, e essas pes
soas que ocupam esses lugares têm a noção precíp-ua do 
pa_p~l hi_stórico _ que·-estão representando, com incom
preensões mãiores ou menores. De maneira que, como 
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diremos a V. Ex~. não se incomode que o chefe nunca: Se 
engana. 

O SR. HELIO GUEIROS - Muito agradecido pelo 
aparte do eminente Líder Virgílio TâVora. Mas, apenas 
di&o a V. Ex~ que, lamentavelmente, ou felizmente, ou 
não sei, não quero usar um advérbio qualquer, o povo 
brasileiro não é um exército, não é um pelotão, não ê um 
batalhão, nem pode ser dirigido na base das regras rígi
das e severas da caserna. Um governante brasileiro é 
para satisfazer os ansefos, as reivindicações, as necessi· 
dades, os desejos e vOritades da comunidade. E não im
por ele a sua disciplina e a sua vontade ao povo, até por
que não há justificativa nenhuffia, nem de ordem legal, 
nem de legitimidade, nem de .ordem moral, para que um. 
governo imponha a sua vontade soberana ao povo brasi
leiro. Verifica, portanto, V. Ex~ que há uma diferença en
tre administrar uma naçãO-e comandar um pelotão ou 
um batalhão. E o eminente General João Figueiredo, 
embora seja 4 estrelas do Exército, na verdade ele está 
desempenhando um cargo civil e áeve, no exercicio desse 
cargo civil, usar os métodos e meios dos civis, e não a 
rígida e severa disciplina dos militares. 

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

O SR. HELIO GUEIROS - Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem razão, as coisas são dife
rentes: administrar uma nação ou comandar um pelotão. 
E um exemplo disso é o que sucede com o Governador 
do Estado de V. Ex~. o Sr. Jader Barbalho, no episódio 
da Transamazõmica, em que ele foi obrigado, para sal
vaguardar a ordem pública, a adotar medidas contra o 
pensã.mento de V. Ext, que aqui blasonou que jamais se
ria possível ao Governo do Estado_ de V. Ex• adotar 
aqueles métodos. Na realidade, o que ele fez foi dirigir 
bem, foi cumprir a obrigação, de acordo com a atri
buição que ele tem de manter a ordem e não deix.ar~se le
var por minorias que, às vezes, mesmo tendo as suas ra
zões, não podem acertar, do ponto de vista mais geral e 
mais amplo dos objetivos da comunidade. 

O Sll. Hfi-10 GUEIROS - Noto, para pesar meu, 
que há sempre um problema de entendimento entre mim 
e o ilustre Senador José Lins. Eu nunca disse que o Go
vernador do Parâ deixaria de usar os meios adequados 
na hora oportuna. Apenas eu disse que isso só seria feito 
depols de esgota'dos tt;>dos os meios suasórios, de persua· 
são, de entendimento, de conciliação. Só a partir daí é 
que seriam empregados outros meios, mas nunca ço
meçar com a chibata e com porrete. Isso ê que eu disse 
que o Pará não ia fazer, e não o fez. E quero dizer a V. 
Ex• q~e éonsidero quase um milagre o que aconteceu na 
Transamazônica, porque ·os 240 colonos, com todas as 
suas íamfl1as; fÕram- desalOjados, nobre Senador, sem 
que ninguém fosse ferido. Houve um problema exclusi
vamente com o bispO, e, como ficou constatado, real
mente um tenente ex__orbitou porque aplicou-lhe uma 
chave de braço, Foi essa a única violência cometida. 

-_<)_Sr. José Uns- Veja V. Ex' como as intenções são 
ultrapassadas pelos fatos. 

O SR. HELIO GUEIROS - O Sr. Governador do 
Estado reconheceu isso em nota pública, pediu desculpas 
ao bispo e mandou abrir inquérito para apurar responsa· 
biJidaàes. Então, é uma posição inatacável, irrepreensí
vel, porque não se compreende que se estabelecesse o 
caos, que uma rodovia ficasse onze dias interiompida 
sem __ que houvesse wna providência. Houve a providên
cia, mas depois de esgotados todos os meios suasórios, e, 
Sr. Senador José Lins, seja lâ como for, o fato é que qua
renta e oito horas depois o Governo Federal, que é o úni
co responsável pela tensão social na TrahSamazônica, 
concertou a situação; pagou aos canavieiros e aos empre-
gados, a estrada foi desobstruída, e tudo lá agora está na 
santa p3.z de Deus, atê que o Gõverno Federal outra vez 
mande outra gente para lá fazer confusão. 
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O Sr.José Lias ~Veja V. Ex• como hã bom senso até 
no PMDS. 

O SR. Hll!O GUEIROS- Mas o PMDB nunca foi 
um Partido de "mau senso" foi sempre um Partido de 
muito born senso, e digo mais, tem tanto_bom sensó, que 
hã muita gente dentro do Partído_que discorda do PartiR 
do porque acha que temos exagerado bom senso. Há um 
grupo dentro do nosso Partido que acha que somos tole
rantes demais, numa demonstração que de uma maneira 
geral, o nosso Partido é um Partido de bom _ _senso. 

O SR. Humberto Lucena - V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR. Hl!:LIO GUE_IROS-:- Concedo o aparte a V. 
Ex• e depois atenderei às reiteradas advertências do Sr. 
Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena- No caso do Pará, nobre Se
nador, além do inquérito cjue instaurou para a apui"ãÇãO 
dos fatos, reconhec.end_o os . excessos cometidos, pela 
polícia, o Sr. Governador J a der Ba.rbalho tomou a ini
ciativa também de afastar o oficial envolvido do com~_n
do da tropa, segundo Ii nos jornais. 

O SR. HtLIO GUEIROS - Não tenha d(iyidos, 
nobre Senador Humberto Lucena, houve explicações 
públicas em nota oficial, houve pedido de desculpas e 
houve inquérito, e os responsâv~eis serão punidos. 

Mas, Sr. Pre;sidente, Srs. Senadore;s,_para terminar, e~ 
quero ler, como fecho do meu discurso, um pequeno tó
pico, que não leva mais do que um minuto, do DF Re
pórter, que eu achei muito lúcido. 

••t o caso brasileiro?"_- pergunta o redator. 
E responde: 

No Brasil, temem-se as eleições, porque as elites, 
que sempre estão no governo, têm medo d_o julga
mento do povo: Por isso suprimem-se as eleições in
termitentemente, cOmo soluções de emergência -
que parece isso que está por debaixo de tudo. 

Para, logo em seguida, decretarem que o povo 
não sabe votar ... Por isso a terrfvel pendularidade 
entre os populismos desestabilizados, de que fala o 
Prof. Hélio Jaguaribe, e os autoritil.rismos represso
res. 

E mais adiante: 

E esta capacidade de julgamento que permite às 
minorias transformarem-se em maiorias, quando es
tas não são capazes de atender às aspirações popula
res. 

E aqui o fecho que eu achei primoroso: 

Seria bom que, em vez de buscarmos soluções 
para as crises e-m em-endas e propostas salvadoras, 
que nada resolvem, tentássemos aprimorar o regi-
me, através do único método possível: exercitando
o, e não escamoteando-o. 

Tenho dito~ (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Cotri a pala
vra o nobre Senador Aderbal Ju_rerm!.. 

O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA 
DISCURSO-QUE, ENTREGUE À REVISi!O DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) .~ Concedo a 
palavra ao nobre SC:nador Itamar Franco para uma bre
ve comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador_,)- Sr. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Presidente, é ~penas para comunicar· à Casa que a Co
ptissão Mista que estuda a proposta de emenda à Consti
tuição que trata das eleições diret~s. de aútoria do nobre 
neputado Dante d.e- Oliveira, se reliniiã affianhã, às 10 
horas, para ouvir o Sr. Governador Leone_lBrizola e~ nQ 
Ciiã. seguinte, par-a ouvir o Sr. Senador Eurico Rezende e, 
na parte da tarde,-pa-ra ouvir o Sr. Senador Teotônio Vi

lela. 

-Era a comunicação qtie desejava traZer ao Plenário da 
Casa. (Muito bem!) 

O SR~ PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder; pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o
ràdor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora todas 
as classes trabalhadoras do País Venham sofrendo _o im
pacto-de-uma Crise-Sem pi'CCe"dentes em raZão do descom
passo, da desarmonia da nossa polftica econômico
fina-ncelra, a-laboriosa classe- dos funcionários p6blicos 
encontram-se, hoje, completamente desamparada, não 
se_lhe ofereçendo.-o mínimo_qu~_seja para a sua sol;n:evi
vência. O salário do servidor público esfacelou-se co~
pletamente, não se lhes permitíndo sequer que acompa
-nhaSse, meSmo em-· Púcentuais relatiVOs, o custo de Vida 
que, a cada dia que passa, torna-se mais insuportável 
para todo o povo brasileiro. 

No que diz respeito ao servidor público, a valorização 
dQ -trabalho como condição da dignidade humana, 
princípio lnsáito em nossa Lei Maior, tornou-se letra 
ffiorta. Descuinpre o Poder Executivo a letra constitucio
nal m3.s faz -cliffiprir, e rigorosáménte, a nofma que prOí
be o furicionârío público de fazer greve, de Sindicalizar
se. Talvez esteja aí o grande ObstáCulo colocado perante 
o servidor, mantendo-o manietado, impotente, diante 
das reivindiCações p-or- que serripte lutou. Coriquanto ou
tras classes trabalhadoras, mesmo sofrendo as costumei
ras pressões e repressões, usem do direito de greve para 
obterem melhores condições de trabalho, melhores sa
láfios, o funCiOnário público é obrigado a sUportar toda 
a sorte de discriminações em silêncio e a aceitar irrisórios 
e irreais reajustes em seus vencimentos. 

O funcionalismo público vem perdendo, sistematica
mente,~ poder de compra. Todos os reajustes de salário 
do funCionário civil - podemos dizer que desde 1966 
não têm acompanhado sequer os aumentos do salário 
mínimo, além de serem oferecidos anualmente e des
dobrados em duas parcelas em percentuais bem distante 
dos índices do custo de vida, dos índices d~ inflaÇão, o 
que deixa claro a ausência de uma política salarial defini
da para com o servidor público neste País. 

A falta de reajustes semestrais; o não pagamento do 
J3Y salário, os aumentos concedidos sem o respeito aos 
índices do- INPC, são algumas das causas que têm levado 
os vencimentos do servidores civis a uma defesagem que, 
segundo fontes do próprio DASP, atingiu a 150 por cen
to, isso, para exemplificar, num curto período de mais ou 
menos cinco anos apenas. 

Estudiosos da política salarial adotada para o funcio
namento público civil demonstram que, a continuar essa 
polítiCa, terá .. o servidor, ao fim de 1983, um confisco sa~ 
larial acumulado que atingirá um percentual astronômi
co representando valores que irão cerca ele trezentos mil 
cruzeiros para o nível mais baixo chegando a atingir a 
quase cinco milhões para as categorias de nível mais alto. 
Esse o impacto a que está sujeito o servidor público se 
continuar relegado a um plano ínfimo no quadro geral 
dos assalariados. 

De há muito o servidor público luta pela semestralida
de saliuial, pelo 13'>' saLário, pelo direitO à livre nego
ciação. Mas continua o Poder Central a fazer quvidos 
mOUc_os a essas justas reivindicações. 

No entanto, queremos lembrar, aqui, as palavras do 
então candidato à Presidência da República, General 
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João Figueiredo, perante servidores reunidos em um 
simpósío na Câniara dos Deputados. Dizia o pretenden
te à.Primelra Magistratura da Nação que, .. num plano 
mais ã.niplo,- ã.- ril,elhOrta do teOr de eficiência da admínis

"tração públícagirã_em torno da valorização de seu capiw 
tal mais importante: os recursos humanos" e completava 
o General "ioãQ_ Fi~ueiredo, postulante à Presidência da 
Nação, que "o Estado, para ser justo, tem de assegurar a 
compensação adequada, inclusive em termos materiais 
aos que lhe prestam serviços". 

Não nos parece que essas palavras do hoje Presidente 
da República espelhem o que nós todos estamos presen
ciando em termos de valorização do funcionário público 
civil. Muito pelo contrário. Há mais de uma década vemw 
se, isso sim, desvalorizando-se, e drasticamente, esse caw 
pita! mais importante da administração pública: o servi
dor público. O que se lhe dã é uma condição de pãria, 
não_ se lhe atendendo as mínimas reivindicações que se
jam, n~o se lhe recQr:th~c;endo o trabalho meritório que 
empresta à administraÇão pública. -

O recerite reajuste de vencimentos dado ao funciona
lismo público, à evidência, está completamente afastado 
da realiQ~de,_ çomo se o. servidor púb!íco não estivesse 
participando dos efeitos nefastos dessa politica 
econômico-financeíra que aí está; como se o servidor 
público não tivesse que suportar o crescente índice infla
cionário; não tivesse que se vestir, se alimentar; não ti
vesse que pagar aluguel ou prestações do BNH, não ti* 
vesse que pagar luz, telef.one, água e colégio para seus fi* 
lhos. 

Recentemente, a Confederação dos Servidores Públi
cos, reunida em Salvador, Bahia, elaborou um ralatório 
qUe demo Ostra,- à saciedade, o quanto os funciorl.áríos 
PúbliCos dvis vêm Sendo poStos à margem da soCiedade 
negando~se-lhes, amiúde, qualquer reivindicação que 
façam. 

---A pretensão de terem os seus vencimentos reajustados 
de tal maneira que se elimine, pelo menos, o confisco sa
larial a que vem sendo submetidos no correr de_ vários a
nos. A concessão do 139 salário a partir de dezembro de 
1983. Cálculo dos percentuais de reajuste sobre os_ valo
res perce\?_i_dos em dezembro de 1982, considerando-se a 
·tomplementação com vistas à equiparação ao salário 

-mínimo. Envio ao Congresso Nacional do projeto de lei 
que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União. RatifiCãç_ão de Convenção ela Organização Inter
nacional do Trabalho, dandowlhes o direito de se agrupa
rem em sindicatos. Essas, em síntese, as justas reivindi
cações apresentadas na reunião da Confederação dos 
Servidores Públicos. 

Juntamos a este nosso pronunciamento, e do qual pas
sarão a fazei parte íntegrante, gráficos que nosJoram ~n
viados pela Confederação dos Servidores Públicos e que 
informam, perfeitamente, incontestavelmente, a discri
minação a que tem sido sujeita a laboriosa classe dos ser
vidores públicos no que tange à poHtica salarial que atin~ 
ge a ela, aos que r~cebem salãrio mínimo e aos militares. 

Não temo~ ~ mínima pretensão de achar que estejam 
os que estão percebendo salário míriimo e mesmo os mi
litares livres d_os efeitos danosos de nossa atual conjuntu
ra econômlc!il. Pensar, por exemplo, que o trab_alhador 
que percebe trinta mil cruzeiros mensais possa sobrevi~ 
ver, seria total insensatez. O que queremos dizer é que a 
forma como tem sido dirigida a política salarial, os 
meios como se calculam os índices que irão reajustar o 
salário mínimo e os vencimentos dos servidores civis e 
militares, têm levado_sempre à classe _dos funcionários 
públicos_ CiVis a um verdadeiro confisco salarial. 

Se tomarmos, para exemplifiCar, um valor de origem, 
contado de 1979, e igual para militar e civil- um índice 
em termos de reajustes na base de 100,00- verificare
mos que, em 1983, esse índice para os militares elevava
Se a 1.170,20. enquanto para os servidores ciVis atingia a
penas 741,72, ficando patente, assím, a desigualdade, a 
discrim"iriação:-Aderilais, quando o Decreto-lei n9 1.901, 
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de 22 de dezembro de 1981, reajustou os vencimentos 
dos servidores públicos, ofereceu, também, vantagens 
aos militares, pois transformou Gratificações em Ind.eni
zações e, dessa maneira, os valores relativos às lndeni
zações não mais foram tributados pelo imposto de ren
da. E esse mesmo decreto-lei modificou a base dos cálcu
los das Indenizações, passando de valor de soldo do pos
to ou graduação para valor do soldo do posto ou gra
duação acrescido de 10 por cento. Veja-se, portanto, nes
se simples exemplo, que a discriminação exi~te,_COlll:<?_~ 
xiste nos reajustes para corrí o salário mínimo que,-dife
rentemente dos servidores públicos civis, são semestrais. 

Destarte,_ninguém pode dizer, em sã consciência, que 
a classe dos servidores públicos civis não Venha sofren
do, de ano para ano1 uma ascendente e geométrica des
valorização em seus vencimentos pelos ii'reais re:ijuSICs 
que lhes são concedidOs além da discriminação com re
lação à forma como são feitOS-esses reajustes, dentro da 
própria administração púbtica e- cOm-relação ãos que 
percebem salário mínimO: ~- ---

Afirmam os responsâveis pela política- salarial bem 
como representantes do Governo, nesta Casa:, que à Go
verno Federal não teria condições de aumentar os índi
ces propostos para -OS ·vencirrlentõs dos funcionários 
públicos e isso devido à·-cfise econônlica. -Assim Se pro
nunciou o ilustre Relator do decreto-lei que concedeu o 
reajuste salarial de 70 por centO. Mas observa bem o ser~ 
vidor público quando contesta essa afirmação porque, 
na realidade, a minimização de seu salário reãJ não está 
se dando agora, no momento. O confisco sal_afial que a
tinge o funcionârio pÚO!ico vem se 'processindo desde 
1973. Dessa maneira, entendemos sem o menor respaldo 
o dizer-se que a atual crise económica é que impede_o 
Governo de atender às reivindicações d~ servidor. 

Além disso, sabe--se, perfeitamente, como demonstrou, 
irretorquivelmente, a União Nacio~al dos ServidoreS: 
Públicos, no Rio de JaneirO, que as despesas de custeio 
-como é o caso do pessoal da administração pública
são cobertas, normalmente, por receitas de origem tribu
tária. E ninguém fgnora quf: a ReCeita Tributária da U
nião tem crescido sempre. Cada vez se tributa inais neste 
país, cada vez se arrecada mais. O crescimento real dare
ceita, nestes últimos dez anos, tem sido sempre positivo, _ 
com um índice demonstrativo de i6, I por cento". Eil-
quanto isso, o reajuste real dos servidores aparece, nesses 
mesmos dez anos, negativo, apresentando um índice de 
menos de 72 por cento. - -

E diga-se mais. Não se pode imputar à remuneração 
do funcionalismo como sendo um gasto público causa
dor da situação econômico-financeira por que passa o 
país. Em recente estudo, a revista "Conjuntura Econó
mica", periódico dos mais respeitados na análise dos 
problemas económicos brasileiros, informa que para um 
período relativamente longo, a remuneração d() servidor 
público, como fator de produção no conceito das Contas 
Nacionais, tem sofrido acentuada queda, quando com
parada aos gastos globais do Governo. 

Em excelente artigo, em O Globo, intitulado "Barnabé 
sem pê", o economista Joelmir Beting esclarece que o . 
que tem produzido, realmente, os gastos públicos no 
país, é a forma caótica como se está dirigindo a econo~ 
mia brasileira. 

Eis o trecho, na íntegra, desse artigo: 

"O desperdício hemorrágico do setor público, 
bancado pelo contribuinte ou dotado pelo consumi
dor, não está na remuiieração do fator trabalho. 
Tanto mais, remuneração mutilada por decreto. A 
verdadeira sangria está na realização de projetas fa
raónicos, na armação d(.; objetivos ufaneiros, na per
petuação de serviços degradados, na invasão de 
mercados melhor operados pela iniciativa privada, 

na deseconomia de escala de certas empresas esta~ 
tais. 

O funcionário mal pago nada tem a ver com a so
negaç~o fiscal, de dimensão não calculada em uma 
economia a(nda não contabilizada, como a nos-sa. 

O barnabé não tem culpa da lassidão orçamen
tária de aparelho governamental que, tapando rom
bos com ~issão de moeda, com a importação de 
poupança e com atrasos de pagamento, fez da auste
ridade administrativa uma providência de fachada. 

A emisS-ão -de títulos da dívida pública para o fi
miiú::iáffiento-dos estouros orcamentârios, totalizou 
7 trilhõeS de cruzeiros nos úliimos três anos. IsSo 
realimentou a febre alta dosjuros,já devidamente a
tiçada pela Inflação da emissãô primária de moeda, 
agora de braços dados com a recessão purgativa das 
limitações da dívida externa~ .• " 

Aí está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um pequeno re
trato do porquê do déficit público onde não está, como·-
não poderia estar, os gastos c~m_os r~cursos hu,manos, 
os gastos com o funcionalismo público. E, se relembrar
mos as palavras, já ci~adas nest~ nosso pronunciamento, 
_do então candidato à Presidência da República, Gen~raf 
João Figueiredo, de que "a melhoria do teor de eficiên
cia da administração pública gira em_ torno da valori
zação de seu capital mais importante: Õs recursos huma

-noS''~- teremos que chegar à conclusão qu~ é por isso mes
mo que a administração pública, que a administração 

_gpvehall"!ental têm se mostrado tão ineficiente, pois até 
então, os gastos com os recursos humanos, com o servi
d_or púbtico tém se pulverizado no decorrer de mais de 
rima -década, achatando, a cada ano que passa, cada vez 
mais, o salário do servidor público civil. 

Não é à-toa, Sr. Presidente, Ses. Senadores, que milha~ 
res de servidores públicos federais se encontram hoje em 
greve em todo o Brasil, indo à praça pública - sob 
ameaça do Ministério dá Trabalho, na mira do decreto
lei que proíbe a parede no meio do serviço público- em 
defesa das suas mais legítimas reivindicações. Eles estão 
saindo às ru_as justamente para chamar a atenção do Go
verno para si e para que a Nação inteira também teste
munhe o seu desespero, nesta hora de grave crise social. 

Não sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao ter
minarmos este pronunciamento sobre a precaríssima si
tuação em que se -encontram os funcionáiios públicos ci
Vis - a quem,_ n6;te instante, hipoteco a solidariedade 
calai-asa da Bancada do PMDB no Senado- não sabe
mos a quem neste estágio subalterp.o de nossa economia 
devemos apelar para que sejam sanadas as permanentes 
injustiÇas que se vêm praticando contra o servidor púbH
co brasileiro. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO: 

POLITICA SALARIAL 
1979- 1983 

SERVIDORES CIVIS E MILITARES 

Períodos 

Janeiro 
Fevereiro~ 

Março 
. Abril 

Maio 

{~nho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Totais 

1979 

100,00 
100,00 

E SALÁRIO MINIMO 

INDICES SALARIAIS - SERVIDORES CIVIS 
1979- 1983 

~,;.. 

1980 1981 1982 

175,00(') 295,31 (') 551.11 (') 
175,00. 295,31 551,11 

140,00(') 2I8,75 (') 295,31 551,II 
!40,00 2I8,75 393,65 (') 551,11 
I40,00 218,75 393,65 771,55(') 
140,00 218,75 393,65 771,55 

I40,00 218,75 393,65 771,55 
140,00 218,75 393,65 771.55 
140,00 218,15 393,65 771,55 
140,00 218,75 393,65 771,55 
140,00 218,75 -393,65 771,55 
140,00 218,75 393,65 771,55 

c ' 

1.600,00 2.537,50 4.428,78 8.376,84 

(I) Reajuste de 40%, a partir de 1-3-79- Decreto-lei n9 1.660, de 24-1~79 
(2) Reajuste de 25%, a partir de 1-1-80- Decreto-lei n~' 1.732, de_20-12-_79 
(3) Reajuste de 25%, a partir de 1-3-80- Decreto-lei rl~' 1.732, de_20-12-7-9 
(4) Reajuste de 35%, a partir de l-1~81- Decreto-lei n9 1.820, de 11-12-80 
(5) Reajuste de 33,3%, a partir de 1-4-81 (*)-Decreto-lei nl' 1.820, de 11-12-80 
(6) Reajuste de 40%, a partir de 1-1~82- Decreto-lei nl' 1.902, de 22-12-81 
(7) Reajuste de 40%, a partir de 1-5-82 - Decreto-lei n~' 1.902, de 22-12-81_ 
(8) Reajuste de 40%, a partir de I-l-83 - Decreto-lei n~' 1.984, de 28-12~82 
(9) Reajuste de 30%, a partir de 1-6-83 - Decreto-lei n~' !.984, de 28-U.,S~ 

1983 

1.080,18 (') 
1.080,18 
1.080,18 
1.080,18 
1.080,18 
1.404,23 

1.404,23 
1.404,23 
1.404,23 
1.404,23 
1.404,23 
1.404,23 

15.230,51 

(*)Considerando esse percentual como média, para todo funcionalismo civil: em conseqGê_ncia, o reajus-
te anual de 1981 ficou estimado em 80% (35% + _33;3%) _ 

(O reajuste de 1981 foi fixado pelo Governo entre os limites .de 73% e 82,5%.) 
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Períodos 1979 

Janeiro 100,00 
Fevereiro !00,00 
Março 100,00 
Abril 100,00 
Maio !45,38 (') 
Junho 145,38 
Julho 145,38 
Agosto 145,38 
Setembro 145,38 
Outubro 145,38 

N;o~l'/!\I>I2., .,I~"l-2~~'),, 
Dezembro 187,99 

Totais 1.648,26 

INDICE DO SALÁRIO MINIMO 
1979- 1983 

1980 1981 1982 

187,99 371,05. 764,67 
187,99 371,05 764,67 
187,99 371,05 764,67 

187,99 371,05 764,67 
265,99 (') 542,59 (') 1.064,73(') 
265,99 542,59 1.064,73 
265,99 542,59 _!.064,73 
265,99 542,59 1.064,73 
265,99 542,59 1.064,73 
265,99 542,59 .1.064,73 
371,05(') 764,67 
371,05 764,67 1.510,96 

3.090,00 6269,08 12.468,98 

(1} Reajuste de 45,38%, a pãrtir de 1-5-79 - Decreto n<? 83.375, de .30-4-79 
(2) Reajuste de 29,31%, a partir de 1-11-79- Decreto no 84.135, de 31-10-79 
{3) Reajuste de 41,49%, a partir de 1-5-80- Decreto n'i' 84.674, de 30-4-80 
(4) Reajuste de 39,50%, a partir de r-ll-80- Decreto nO? 85.810, de 31-10-80 
(5) Reajuste de 46,23%, a partir de 1-5-81 - Decreto n~' 85.950," -de 29--4.:sr 
(6) Reajuste de 40,93%, a partir de 1-11-81- Decreio OY 86.514;0e 19-I0-81 
(7) Reajuste de 39,24%, a partir de 1-5-82- Decreto n<J 87.139, de 29-4-&1 
(8) Reajust~ de 41,91%, a partir _de 1-11-82- Decreto n• 87.743, de 29-10-81 
(9) Reajuste estimado em 35%; a partir de 1-5-83 
(lO) Reajuste estimado em 35%, a partir de 1-11-83 -

1983 

1.510,96 
1.510,96 
1.510,96 
1.510,96 
2.039,79 (') 
2.039,79 
2.039,79 
2.039,79 
2.039,79 
2.039,79 

2.753,72 

23.790,02 

RELAÇ0ES SALARIAIS- SERVIDORES 
CIVIS E MILITARES 

a) de acordo com o índice mensal acumulado de ja
neiro/1983: 

L Percentual de reajuste dos salários dos servidores 
civis para que a correspondência salarial existente em 
1979 (entre servidores civis e militares) seja restabelecid_a: 

1.638,70- 51,7% ~ 52% 

1.080,18 

A REMUNERACÃO- DOS SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO 

!LQ 

CRESCIMENTO DA ARRECADACJiO FEDERAL 

Junho de 1983 

b) de acordo com o índice acumulado anual, para 
1983: 

23.105,70- 51,7% ~ 52% 
15.230,51 

c) de acordo com a ~_orrespondência com o salãrio 
mlnimo: 

100,1 - 51,7% ~52% 
66,0 

2.- Indice de reposição salarial, expresso em número 
dt salârio, para que as diférenças salariais entre SerVido
res -civis e militares, Verificadas durante o período 
1980j1983, sejam compensadas: 

a) se o percentual de reajuste para restabelecimento 
- dª CQrr~spondência salarial (52%) for concedido em ja

neiro de 1983: 
_ ~ Indices Acumulados -:- período 1980 f 1982: 

-militares- 19.968,20 
-civis- 15.343,12 
-Diferença: 4.652,08 
-Relação com índice de janeiro/83: 

4.652,08 - 4,28 salários de janeirof83 
1.080,18 

b) se o percentual de reajuste para restabelecimento 
-da correspondência salarial (52%) não for concedido atê 
-dezembro de 1983: 

- Indices Acumulados- período _1980/1983: 
-militares - 43.073,90 
-~ civis - 30.573,63 
-Diferença: 12.500,27 
-Relação com o indice de dezembroj83: 

12500,27 - 8,90 salários de dezembrof83 
1.404,23 

-Relação com o índice de janeiro/83: ---
12.500~17 - 11,6 salários de janeirof83. 

.. 1.080,18 

REQ;ITA TRIBUTNtlA tNDICE GERl\L 1NDICE CE REAJUSTE 
VARIAÇÕES RELATIVAS AO Í!:DICE GERA!. DE. PREÇOS 

A.'\05 OA t..'N!ÂO 
DE PREÇOS c o FUNCIONALISI-:0 PREÇOS CORru::NTES Cr.ascimcnto Real Reajuste, Real dos 

Cr$ Milnões 
(IGP) CIVIL OA UNIÃO da Receita Se:rvido::=es Diferença 

1973 so .s9-o 16,2 15,6 - - -
1974 68.782 33,8 20~ 2 + 1,-Õ\ - 10,2\ 11,21 

1975 101 .. 224 30.1 29,.1 + 13,.l'i 0,01 13,1 '\ 

J 
1976 165.968 48,.2 28,3 + 10,6% - 13.,41 24,.01 

1977 240.072 38,6 30,0 + 4,4% - 6,.2\ lO,.G\ 

I 
1978 347.693 40,.S 36,9 

I 
+ 3,11 - 2,.61 

I 
5,. 7\ 

1979 539-433 76,8 39,7 - 12,3% - 20,9\ 8,6> 

1980 1 .. 160.037 11.0,.2 sa,G 

I 
+ 2,3t. - 24,St. I 26,8!; 

I 

1981 2. 310.224 95,2 76,1 + 2,0t - 9,81 11,8\ 

1982 4 •. 795.632 105,_0 89,6 + 1,3% - 7,5\ 8,81 

1983 ll..OOO .. OOO 130,0 Sl.,B o .. o~ l - 20 ,.9' I 20,91 

VA..UAÇ0ES l\Clll>:ULADAS + 26,11 -. 72,0% 98,1% 
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O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente peço a palavra 
como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo El_adaró, como Uder 
de Partido. 

O SR. MURILO BADARCI PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO O
RADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Mârio Maia- Gal vão Modesto- Alberto Silva- Al
mir Pinto - Dinarte Mariz :.._ GUilherme Palmeira -
Albano Fr~nco - João C3.1mon- José lgnâcio - Ita
mar Franco- Murilo Badaró- Amaral Furlan- Fer
nando Henrique Cardoso -Severo Gomes -Benedito 
Ferreira- Roberto Campos- José Fragelli- Affonso 
Camargo- Eneas F<tfia- Carlos Chiarelli- Pedro Si
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me- __ 
sa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

fi lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 144, DE 1983 
Dispõe sobre a proibh;ão de importação de bebidas ai~ 

coólicas em tonéis ou acondicionamento assemelhado e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"? S proibida a importação de bebidas alcoóli
cas em tonéis ou acondicionarriento assemelhado, admi
tida apenas em recipientes de vidro, com capacidade de 
até cinco litrosL 

Parágrafo único. As bebidas importadas nos termos 
deste artigo somente poderão ser comercializadas na em
balagem originária. 

Art. 2"' Esta lei será regulament_ada pelo Poder Exe
cutivo no prazo de 60 (sessenta) dias, a coQtar de sua 
publicação. 

Art. 3_'i' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Os engarrafamentos de uísque encontraram uma for
ma prática de pagar menos imposto e ganhar mais com a 
comercialização da bebida: adquirem, riO exterior, o pfo
duto em barris, com a graduação alcoólica de sessenta 
graus e, aqui~ misturam-lhe água, para obter uma bebida 
de 40 grãUs. Disso resulta uma redução de sessenta por 
cento no iri'lposto de, impo~tação e um acréscimo de pelo 
menos trinta por cento na quantidade da bebida. 

Embora trata-se de um comportamento que não con
traria qualquer dispositivõ legal em vigor, esse pro-cedi
mento importa em s~rhi concorrência ao uísque nãcio
nal, uma vez que sC pode reduzir, com essa manobra, o 
preço do produto importado. 

Reduzida a menos da metade a vigorosa taxação a
duaneira, esses engarrafadores não somente obtêm am::: 
pios lucros, como, por outro lado, desencorajam os 
fabricantes nacionais, jUStãinente cfuando-o uísque brasi
leiro começa a ganhar em qualidade. 

Não se permitindo a importação em tonéis nem o en
garrafamento de qual<ft.ier bebida alcoólica, estaremos 
encorajando o produto nacional, que, a cada dia, amplia 
o seu mercado consumidor. 

Trata-se, portanto, de matéria de Ú:levante ínteresse e
conômico. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983. --Gastão 
Mú11er. 

(Às Comissões de Constituf~ão e Justiça e de Eco
nomia) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competen
tes. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 
pelo Sr. l Q-Secretário. 

São lidos os seguintes 

R_EQUERIMENTO N• 690, DE 1983 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea 
"C", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei Qa 
Câmara n'õ' 35, de 1979, que autoriza o Governo Federal 
a instituir a Fundação Universidade Federal deCãmpina 
Grande, e dá ~utras providências. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983. -Humberto 
Lucena. 

REQUERIMENTO N• 691, DE 1983 

Requeiro urgência, nos termos do art. 371, alinea "C" 
do Regimento Interno, para PDL-5/83, que ••aprova o 
texto do Acordo Constitutivo do Banco Africa.go de De
senvolvimCnto, celebrado em Cartum,- a 4 de agosto de 
1963, emendado pela Resolução n"' 5/79, adotada pelo 
Conselho de Gove_rn:õldores, em Abidjaq! a 17 d~ maio de 
1979. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1983.- Aloyslo Cha
ves, Líder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacy_r Datla) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão publicados e in
cluídos na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Está fiil.da a 
Hora do Expediente. 

PasSã-se ã ---

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 29, de 1981 (n"' 960/79, na Casa de ori
gein), que dispÕe sobre os requisitos para a venda de 
espingarda de ar comprimido, tendo 

PARECERES, sob n"'s 152 e 153, de 1983 das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, favorâvel, com 
emenda que apresen~a de n"' 1-CCJ; e 

-de Economia, contrário. 

Em- díscuSsão o_ p-rojeto e i emenda, em turno único. 
(Pausa.) 

Não_havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Rejeitãdo. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda. 
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita a devida 

comUnicação ã Câmara dos Deputados. 

b o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 29, DE 1981 
- (N"' 96Óf29; -na Casa de orlgemf -

Dispõe sobre os requisitos para a venda de espio
- g&:rda de ar comprimido. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' A venda de espingarda de ar comprimido 
obedece às condições estabelecidas na presente lei. 

Art. 1Q Nenhuma espingarda de ar comprimido será 
vendida sem que o comprador apresente os seguintes re
quisitos: 

I- carteira de sócio de clube de tiro ao alvo; 
II- cópia autenticada dos estatutos do clube de tiro 

ao alvo a que pertence; 
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III- indicação de dispositivo dos estatutos que vede 
o abate de pássaros. 

Art. J9 A infração ao disposto na presente lei sujeita 
o agent~ à pena de reclusão até cinco anos e ao pagamen
to de CJinqaenta a cem dias-multa. 

Art. 4"' Na mesma pena incorre quem, de qualquer 
modo, ~em a observância do disposto no art. 2"' desta lei, 
permuta., cede, empresta ou introduz em circulação es
pingarda de ar comprimido. 

Art. 5Q 1 zbEsta lei entra rã em vigor na data de sua 
publica~o. 

Are ·6Q . Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câffiara ri"' 56, de 1981 (n"' 4.524(77, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a gratuida,de na expedição 
de documentos pelas repartições públicas, nos casos 
e condições que especifica, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 102 e 
103, de 1982, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Finanças. 

Em disCussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

seniadl!ls. (Pausa.) 
Rejeitado. 

_ A m01-téria vai ao_ Arquivo, devendo ser feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

t -o-·segurnte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 56, DE 1981 
(N"' 4.524/77, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a gratuidade na expedição de docu
mentos pelas repartições públicas, nos casos e con
ditt)es que especifica. 

O Cl'ngreSsõ Nacional decreta: 
Art. 19 A expedição, pelas repartições públicas e au

tarquias, de documentos destinados a instruir processos 
para oibtenção de beneficio preVidenciário, inscrição ou 
matrícula em estabelecimentos dt;: ensi,no, e empréstimos 
ou financiamentos rurais, será feita sem nenhuin ônus 
para os interessado_s. 

Art. 29 Em todos os casos previstos no artigo ante
rior, havendo prazo para a juntada ou exibição do docu
mento, a repartição é obrigada a expedi-lo em tempo há
bil, de!õde que solicitado com prazo igual ou superior a 
setenta e duas horas. 

ParágrafO ú~iCó". Ao interessado cabe co_mprovar a 
necessidade de urgência para a obtenção do documento. 

Art. J9 O Poder Executivo baixará o Regulamento 
da presente lei no prazo de sessenta dias, contados da 
data de sua publiCação, fixando as penalidades para o in
frator de qua1quer de suas disposições, as quais serão 
agravadas nos casos de reincidência. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor mi data de sua 
publicação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O S.R. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em turno úiüco, do Projeto de Reso-
1~--ã.o n"' 66, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 529, de 
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pira· 
pora (MG) a elevar em CrS 218.094.000,00(duzen
tos e dezoito mi~hões, noventa e quatro mil cruzei
ro.s) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s. 530 e 531, de 1983, das 
Comissões: 

-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionali
dade e juridícidade; e 

-de Municipios, favorável. 

Em discussão o projCto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai ~ Comiss_ã_o de Redaçào. 

I! o seguinte o prOjeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 66, DE 1983 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapora 

(MG) a elevar em CrS 218.094.000,00 (duzentos e 
dezoito milhões, noventa e quatro mil cruzeiros) o 
montante de 51!• dívida consolidada Interna. 

O Sdna4o Federal resolve: 

Artigo l"' ~a Prefeitura Municipal de Pirapora, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2'~ da Resolução 
n'~93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar o montante- de sua dívida con,solidada 
interna em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoitO mi
lhões, noventa e quatro mil cruzeiros) correspondente a 
150.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 1.453,96 (um m-il, quatr-ocentos e cinqüenta e três 
cruzeiros e noventa e seis cenfavos) vig"e:iüe eÍn-jiiieífõ-de 
1982, a fim de que "possa contratar operaçõeS-de -Crédito 
no valor global acima, Junto- à Caixa Económica do Es
tado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fman
ceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destina
das à construção de SOO unidades habitacionais de inte
resse social e à execução das obras de infra-estrutura ne

_cessária, naquele MunicíPio, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, ·na respectivo 
processo. 

Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de RisO:. 
lução n9 67, de 1983 (apresentado pela ComiSsão de 
Econorriía Como-Conclusão de seu Parecer n9 532, de 
1983), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de A tale
ia (MG) a -elevar em Cr$ 70.6~H.880,00"(setenta mi
lhões, seiscCiitos ·e rloVCnta e u.-m mil, oitocentos e oi
tenta cruzeiros) o montante de sua dívida consofida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s. 533 e 534, de 1983, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projetO-. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o -ap-rovam peiãiane-Çãffi senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado 
O projeto vai à Cõmissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, de 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ataléia (MG) 
a elevar em Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seis-
centos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senãdo Federal resolve: __ 

Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Ataléia, Estado 
de Minas GCrais, rfos termos do art. 29 da Resolução no? 
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crédito, perfazendo o va
lor de Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seiscentos e 
noventa _e um mil, oitocentos e oitenta cruzeiros) corres
pondenfe- a 42.000 U PC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 1.683,14 vigente em_abri!f82junto_à Caixa 
Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de age-nte financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), desti~adas à ~qnstruçã~ de ~~O ~.midades habita
cionais de interesse social, e a execução das obras de 
infra-estrutura necessárias, obedecidas as condições ad
mitidãs pelo B;mco Central do Brasi~, no respectjvo pro~ 
cesso. 

Art. Í9 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 68, de 1983-(apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 535, de 
1983)--:-qUe autoriza a Prefeitura MuniCipal de Barra 
do Rocha (BA), a elevar em CrS 36.406.475,24 (trio
Ia e- seiS milhões, quatrocentos e seiS mil, quatrocen
tos e setenta e cinco cruzeiros e vin~e e quatro centa
vos) o montante. de su'a dívida cop.solidada, tendo 

PARECERES, sob n'IS 536 e -5_37, de 1983, das 
ComisSões: 

-de Constitul(io e JuSti~;a, pela cOOstitUcióilãli
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em diScussão -O--Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 

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

Aprovado. 
O projetO vai à Comissão _de __ Redação. 

1:. o seg~inte o projeto aprovado. 

PROJETO DI; RESOLUÇÃO N• 68, DE 1983 

Autoriza a Prefeitur3 Municipal de Barra do Ro
cha (BA), a efevar em Cr$ 36.406.475,24 (trinta e 
seis milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e 
setent~ e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 t a Prefeitura Municipal de Barra do Ro
cha, Estãdo da Bahia, nos- termos do art. 2v da Reso
lução n'>' 93, de II de outubr_o de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante d_e sua dívida conso
lidada interna em Cr$ 36.406.475,24 (trinta e seis mi
lhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e 
ci!!cO -~uzeiros e vinte e qUatrO centa:võs) Coriespondei1-
te a 16.241 ORTN, de CrS: 2.241,64 cada urria, vigente 
em setembro de 1982, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor,junto _à Caixa Econômica Fe
âeral, mediante utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao DesenvolvimentO Social- FAS, destinado à 
c~nstrução de um Mercado Público, naquele Município 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. -

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a 
__ ma.tériã. constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao 
nobre Senador Virgílio Távora. 

Junho de 1983 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Na ~emana passada, conforme havíamos prometido à 
nobre Oposição, especialmente ao Senador Itamar Fran
co, fizemos apensar ao nosso discurso toda a documen
tação conhecida, pertinente às negociações entre o Bra
sil, FMI, o Tésouro Americano, -o- BIS e o Chamado 
..Gr_upo de Ligação", isto é, daqueles quatro bancos que 
tomaram a seu cargo a coordenação dos Projetas n'~s 1, 
2, 3 e 4. 

Fomos informados posteriormente, pela direção desta 
_Çasa,- que dado ao ãientado volume, seria impossível a 
sua publicação. A fim de que não caíssemos em falta, có
pia xerox foí tirada de toda a documentação .. 

Neste morilento, Sr. Presidente, e1,1 desejava que flcãs
se registrado nos Anais da Casa ·que a Maioria, por inter
médio do seu V ice-Líder que no momento fala, entrega à 
Oposição, na pess-oa do Senador Itamar Franco, aqui 
presente, a documentação em apreço. 

Era a comunicação que eu queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, por ces

'são do Senador Gastão Müller. 

O SR .. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 'orador.)-

-sr. Presidente, Srs. Senadores: -
Todos ouvimos aqui na Casa, na semana passada, 

com interesse realmente inusitado, o primeiro pronun
ciamento do nobre Senador Roberto Campos neSte ple
nário. Todos nós ouvimos e, ouvir<i.rri-ou leram quase to
dos os brasileiros. Sua fala teve, efetivamente, uma co
berturà de televisão e de imprensa jarr.tais vista. O Sena
dor por Mato Grosso falou muito em demônios,- falou 
dos seus próprios demónios, mas teve ao seu lado muitos 
anjos, arcanjos -e apóstolos a divulgar seu evangelho. 

O Senador, em sua postura analítica, no seu próprio 
-aizer;foí inciSivo na critfca ao Governo atual e aos go
vernos anteriores. Autoritarismo, de respeito à lei, irres~ 
ponsabilidade na política de endividamento e na política 
de _energia - espremeu um pouco em cada um desses tu
mores. -A essas críticas cabe o PDS, ao seu Partido, 
respondê-las. Essas críticas nós as saudamos; já as tínha~ 
mos feito antes dele e, com muita insistência. 

A mim, falando pelo PDT, cumpre enttar rfo debate 
pelo outro lado, manifeStaiido discordância em relação a 
algumas velhas teses e propostas reapresentadas pelo Se
nador em alguns pontos dos quais o Senador deixou de 
tocar e, que ficaram como vazios- ou crateras- num 
discl!,rso ião abrangente, tão global. 

Não usarei a erudição_ do Senador Roberto Campos, 
que eu não tenho, nem sua ironia fina, que nã'o sei fazer. 

Procurarei suprir a falta dessas qualidades com a obje
tividade, no quanto puder alcançá-la, e só falarei daquilo 
que me pareça essencial,· urgente, prioritário nos dias que 
correm. 

E pretendo ser breve, Sr. Presidente. Não usarei duas 
horas e meia. N~m a terça parte desse tempo; sem a 
graça d_o Senador, seria um abuso intolerável. 

Assim é que não entrarei no debate do controle demo
gráfico; que o Senador qus levantar. S. Ex~ que medes
culpe, mas não vejo importância maior neSsa questão 
nos dias de hoje. Talvez devesse ter sido discutida há 20 
ou 30 anos. Mas começar agora aquela jornada de mil 
milhas do provérbio hindu me parece, pelo menos um es
.[oçço inútil:_ muitg aJ!les do meio do percurso, o objetivo 
do fim da estrada j â terá desaparecido, nessa taxa de 
crescimento populacional, naturalmente, terá caí9,o 
abaixo dos 2%, que o Senador estabelece como limite do 
estado patológico. 

Deixo de lado, país, essa questão, para mim irrelevan
te. Deixo, convencido de que nosso Brasil crescerá como 
cresceram os países ricos de hoje, sem confrole demográ
fico e, não como a lndia, que investiu em mil formas de 
controle e; contínua pobre como dantes. 
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Sobre ll. ''in1Previdêiiçia energética", quase também 
me calo. Aí não por importância. QüaSe me calo porque 
dela Iriuito jâ falei. Desde 1975, no primeiro ano do meu 
mandato nesta casa, ac_onselhando o racionamento do 
petróleo, advertindo para as possibilidades de novos au
mentos no seu preço manipulado por um cartel que me 
parecia sólido, apoiando as alternativas do álcool e da 
biomassa em geral, apontando para o perigo e a irres
ponsabilidade do endhddamento que crescia, para que se 
mantivesse o modelo energético vigente. E não falei sozi
nho, porque em 1977, o MDB, entãO o único partido de 
Oposição, reuniu um grupo de têcnicos piua estudar a 
questão energética. Fui indicado pela direção partidária 
para ser o relator desse trabalho, condensando~se em um 
documento, que veio a ser aprOvado pelo Partido, com o 
títulq, .. A política do MDB para setor de energia", onde 
se recomendava já àquela época, o investimento maiOr 
na prospecção de petróleo, o racionamento da gasolina, 
a intensificação do programa do álcool, a prioridade 
para a política florestal e o programa do carvão e, a revi~ 
são do programa nuclear. Esse documento foi lido aqui 
no Senado. Naturalmente osjo'mais não publicaram- e 
continuam a dizer que a Oposição não tinha propostas 
mais concretas. 

Sobre ª'·· .. imprevidênCia energêtiC3.", referida pelo Se~ 
nador, quero dizer apenas duas palavras mais: 

l' A crítica do Senador Roberto Campos à PE~ 
TROBRÃS mais uma vez são iiijuslaS. Não farei a defe~ 
sa da empresa porque o seu Presidente Shigeaki U ek jâ a 
fez., hâ poucos dias, e eu quero guardar o meu tempo de 
hoje para outras considerações.- Mas fõi uma crítiCa in-~ 
justa: a PETROBRÁS não é eficiente a-penas do chão 
para cima. Ao contrário; é das empresas mais eficíentes 
do mundo nos resultados de prospecção e de lavra nas 
condiçÕ"es físicas mais _advei'sas. E, a bem da verdade, ê 
pre;çiso reconhecer que já não tem mais a PETROBRÃS 
no Brasil, desde 77, d monopólio dessa prospecção. Hã, 
no País, dezerias de empresas internacionais pesquisando 
na nossa plataforma, sob as condições dos estranhos 
contratos de riscos, e os efeitos concretos dessa atividade 
constituem um redondo fiasco. E o maior desses fiãscos e 
lamentavelmente o mais oneroso deles, para nós brasilei~ 
ros, foi o da Paulipetro, que esbanjou ou qUeimou irres-~ 
ponsavelmente centenas de milhões de dólares em pes
quisa ~m terra firme, contra O parecer da PETROBRÃS; 
e, pelo que estou informado, com o apoio manifesto do 
então embaixador Roberto Campos. 

A segunda coisa que quero dizer ainda nesse tema é 
uma das coisas que não foram ditas pelo Senador de 
Mato Grosso~ aumentar a produção interna de petróleo, 
sem que aumentem paralelamente as nossas reservas 
prospectadas, não me parece nada algo de louvável mas 
uma insensatez, ou um erro grave. Nossas reservas co~ 
nhecidas são escassíssinias, e não dariam nem para I O 
anos de produção, se essa extração for elevada para o 
nível de 500 mil bar'risfdia. 

PasSo adiante, Srs. Senadores. E nada tenho_a dizer d_o _ .. ~ 
discurso do eminente colega .de Mato Grosso, no seu 
capitulo sobre a sacralização do profano. Nada além da 
nossa saudação, do nosso regozijO i::r.O ouvir tais conside
rações partirem de um representante do PDS. 
~quando S. Ex• ataca a demonologia que começam a 

aParecer mais fortemente às nossas divergências. 
Multinacionais agindo em seu próprio habitat, tro~ 

cando mercados entre a América do Norte, a Europa 
Ocidental e o Japão, dentro do seu próprio modelo, pro~ 
duzem o que vemos nos países ricos de hoje: o fenômeno 
do consumismo perdulãrio, que Pode ser contestado no 
campo filosófico, na indaga-ção que faz a juventude des~ 
ses países sobre o sentido da vida do ser humano neste 
planeta; mas não constituem força estranha capaz de dis
tot'cer as estruturas por elas mesmas geradas. Não sendo 
forças estranhas, não são demónios. Para eles. 

MultinacionaiS nos paíseS do 39 Mundo é outra coisa 
completamente diferente. t precisamente o fator que 
produz Piauís ao redor da Avenida Paulista; :t o que 

.produz todo um Nordeste em torno da Baixada Flumi~ 

nense; é o que produz o própriO Nordeste brasileiro. 
Símplesmente é o demónio gerãdor do nosso -modelO 
dOente. E ·a forÇa estranha: que distorce aS nossas esfnilü.
ras, forjando uma política econômico~Social à feição de 
suas matrizes, construindo aqui pequena ilha de dez mi~ 
lhões de consumistas no -mar de misérias de 120 milhões-
de brasileiros. 

Há exemplos gritantes dessa presença forjãdora edis
torciva: a fridústria automobilística, amalgamada à pe
tro_química entrelaçada com os nossos empreiteiros, a 
produzir o modelo de transporte anti-social, modelo 
energético Suicida, -o desemprego estrutural crónico, a in
chação urbana explosiva, a rarefação paralisante e em
pobrecedora do interior, o endividamento externo. O 
complexo químico~farmacêutico, técnico~hospitalar mo
delando toda a estrutura de nossa assistência médica a 
instituir o desperdício, a estiolar a saúde pública a levar 
o triunfo das técnicas mais caras ao alcance do círculo 
.dos privilegiados, em troca da aceitação da doença gene
ralizada na massa do povo, constitui desses casos mais 
chocantes. 

-A -ess_es exemplos se somam muitos outros, a transferir 
para cã o consumismo de lá, s6 se realiza entre a minoria 
dos nossos, ao custo da frustação do verdadeiro desen~ 
volvimento para todos os _brasileiros. t a tentativa de 
produzir no país pobre o estilo diVida do país rico, a se
car permanentemente a poupança interna, impulsionan
do uma atividade publicitária e propagandística febrici~ 
tante, inteiramente descabida na nossa realidade, e por 
isso parasita, constituindo um desperdício de energias 
criâdõras e produtivas, em detrimento das riecesstaades
básicas; Vifais mesmo da maioria esmagadora da nõssa 
população. 

Desde quadro deformado extraem~se afirmações taro~ 
bém deformadas, com..<? a ·que o S_enador Roberto Cam~ 
pos fez, aqui, de que a 'sociedade brasileira é contradi~ 
t6r1a. Contraditórios sim são os interesses das multina~ 
cionais e seus parCeiros brasileiros com os da maioria do 
nossO povo, decidindo o Governo em favor dos primei~ 
ros, sem- Consultar a sociedade. Mas, sem dúvida, o 
maior aos demôriiOs nos dias que correm é mesmo o 
Fundo Monetário Internacional; não o benemérito hos~ 
pita I financeiro, a que se referiu o Senador. Mais uma 
vez é preciso deSCer ao contexto; hospital-financeiro para 
eles; para nós é a polícia dos banqueirõs, esse outro tei'rí~ 
vel conjunto de multinaci6riais Que espoliam os países 
qUe Se endiVidam Pela fOrfna- que referirei mais adiânte. 

Não foi o Governo brasileirO, muito menos a socieda
de brasileira que chamou essa policia; o Govei'nõ ité que 
:negou o quanto pôde; os banqueiros é que a chamaram, 
e chamaram para prender a economia brasileira rias gra~ 
des da recessão, do desemprego, do aperto de cinto insu
portável, inadmissível, explosivo e. por isso, invíável. 

É pois, sim, uril demônio, nõbfe Senador Roberto 
Campos, esse sim, eu diria, o demônio! Não importa o 
que p-eriSã.-O SenadOr deva ser o FMI: flexível, armado de 
sdcjólogos e politólogos, capazes de detectar as dife~ 

renças entre a Itália, a França e a Inglaterra, que a ele re~ 
correm co-mo se procura Uni"iiospital na emergência, e 
Brasil, Chile, Argentina, Peru, que têm Um horror visce
ral às suas rece{~as e ás_suas c_iiiirgias. O-que importa é o 
FMI real, o xerife duro e o cego defensor da lei dos ban
queiros. Lembro-me de que o Senador Roberto Campos 
voltou à grande_ cena política, no an·o passado, para 
apresentar~nos um FMI de nova face, mais compreensi
vo, uma apresentação voluntarista - agora se vê - av 
observar a absurda.e míope ortodoxia com aqUela vetus~ 
-ta instituição quer tratar a questão do nosso _déficit 
público, e a rigidez com que impõe às autoridades brasi
leiras submissas os pacotes que sucessivamente arrasam 
cada vez mais nossa economia. 

Mas vamos à gaveta dos sonhos do Senador Roberto 
Campos, e lá vamos encontrar e Outras Velhas divergên~ 
cias. Começo. por dizer que nenhum de nós está a preten~ 
der o combate indolor à inflação. O que nos preocupa é 
coisa bem_ diferente: é a distribuição da dor do combate à 
inflação. Acho que posso iluminar essa preocupação 
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com a leitura de duas notícias recentes, publicadas neste 
mesmo mês no Jornal do Brasil. Leio aqui, por exemplo, 
o Jornal do Brasil de 9 de junho: 

"Salário de 51% da população não dá. 
Para pouco mais da metade dos brasileiros (SI%) 

o salário, ou ganhos mensais, acaba antes do final 
do mês, ou seja, não é suficiente para cobrir todas as 
despesas. Para um quarto da população, o dinheiro 
chega_ exato até o final do mês, sem sobrar nada, o 
que ocorre apenas com os 25% restantes. Os percen
tuais levam à conclusão de que três em cada quatro 
brasileiros (_75%) não têm condições de poupar. 

Este é o resultado de pesquisa realizada pelo Ins
tituto Gallup de Opinião Pública, em março de 83, 
sobre· os ganhos e as despesas das pessoas, nas diver
sas classes sociais. A pesquisa revela que na classe E, 
a última na escala, o dinheiro acaba antes do final 
do mês para 75% dos -entrevistados." 

Enquanto isso, Sr. Presidente, o mesmo Jornal doBra~ 
sil, neste mês, no dia 4, publicou a notícia de um pedido 
de pensão de uma senhora que se divorciava de um de 
nossos empresários:.pa:drão, e ao justificar o seu pedido 
de pensão de 14 milhões de cruzeiros mensais, a referida 
senhora as_sim.analisava as suas despesas mensais: 

,, .. despesas com a manutenção da casa, sua pr6~ 
pria e das duas filhas. Só o condomínio do aparta~ 
menta custa Cr$ 350 mil; o salário do copeiro, Cr$ 
60 mil; da cozinheira, Cr$ 65 mil; da passadeira, CrS 
45 mil; da passadeira de roupas finas, CrS 16 mil; da 
copeira, CrS 55 mil; da babá~enfermeira, Cr$ 120 
mil. Cifa ainda os gastos com a limpeza de vidros, 
CrS 40 mil; conservação das piscinas, CrS 25 mil; 
motorista, CrS 70 mil; material de limpeza, CrS 10 
mil e despesas com alimentação, CrS 800 mil por 
_mês"~ 

Porém, as despesas de Ana Cristina· vão além: 
quer um limite de compras no Credicard de CrS 800 
mil; pagamento de prestações tambêm de 800 mil; 
gastos mensais com roupas na loja Lelé da Cuca, 
CrS 3 milhões; massagista, CrS 60 mil; ginástica, 
Cr$ 10 mil; e Cr$-75 mil para a conservação de seu 
casac-o de peles. O pedido ainda inclui verba para a 
manutenção da casa de Teresópolis (que já foi en~ 
carte de revista, devido à sua beleza), onde o caseiro 
recebe CrS 70 mil, os dois jardineiros ganham CrS 

- 34 mil 758 e as despesas diversas chegam a Cr$ 1 mi~ 
!hão. 

Para os gastos das filhas, Ana Cristina pede CrS 
500 mil para pagamento dos estudos das meninas; 
Cr$ 25 mil para médicos; CrS 96 mil para as aulas de 

-- inglês; Cr$ 40 mil para as aulas de piano; CrS 100 
mil para roupas e mais CrS 100 mil para manu~ 
tenção e_ reparos do Mercedes Benz que leva as 
crianças ao colégio. Faz também um pedido extra: 
CrS 1 milhão para despesas pessoais; CrS 200 mil 
para conservação de sua Mercedes Benze mais 2 mil 
530 dólares para suas viagens mensais. 

Esse, Sr. Pr~idente e Srs . .$enadorç,s, o ciuadro social 
do Brasil que nós vivemos. E, nesse quadro, cortar sa
lários, reduzir salários, seja qual for a forma de redução 
empreiada, é algo mais do que uma imoralidade, é algo 
que pode chegar ao genocídio. E quem julgar que é exa
gero de retórica que pense, que peilse bem que o cálculo 
do INPC, no qual se baseia o reajustamente dos salários, 
é feito Cõm -base na cesta familiar, na cesta de consumo
familiar dos que ganham até cinco salários mínimos. é a 
Cesta de sobrevivência do trabalhador brasileiro. Cortar 
esse mínimo é cortar, por conseguinte, a própria sobrevi
vência de milh_õ_~ de brasileiros com os tais expurgas que 
se está a pretender. 

Dizer, como justificativa, qtie pior do que o salário 
baixo é o salário zero, a meu ver, ê outra falácia. Porque 
o- salário re:Pa1xado rebaixa a demanda global, e eleva, 
por conseguinte, o desemprego. Não! Para nós, definiti~ 
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vamente, combater a inflação não ê reduzir salários, ex
p~rgar o INPC, instituir a negociação direta ou acabar 
com a semestralidade. Instituir negociação direta nurn 
país onde os sindicatos são -fracos econômica e politica
mente manipulados pelos patrões, em muitos casos, sem 
tradição de liberdade, sem direito de greve, sujeitos à _in
tervenção, tendo atrãs de si um imenso exército de reser
va dos subempregados do modelo das multinaciomiíS, ê 
o mesmo que colocar no ringue o peso-pesado de mão 
soltas e o peso-leve de punhos atados, e mandar que lu
tem livremente. 

Não Srs. Senadores, nem negociação_ direta, nem de
sindexação de salários. Nada disso será feitO sem o nosso 
protesto mais vigoroso e mais aguerrido, sem que se le~ 
vante nesta Nação, um clamor tal de desespero que, jun~ 
tado ao clamor dos desempregados, produzirá cenários 
que ainda não se viram na: Hístória deste País. Já tivemos 
aqui, no Brasil, uma política de combate à inflação atra~ 
v!s do arrocho salarial institucionalizado- e foi recente 
-logo após o Movimento de 1964, ao tempo em que era 
Ministro o Seriador Roberto Campos, com seu coração 
duro dos que não pretendem aplauso. Hoje, ao ouvir de 
muitos dos revolucionários de 1964 que a Revolução se 
desvirtuou, desviando~se das intenções democráticaS que
a originaram, penso comigo mesmo que as ilusões desses 
iludidos devem ter caído durante o ano mesmo de 1964, 
pois que aquela política salarial não poderia ser pratica~ 
da senão em regime de ditadura, e as fórmulas arrocha
deras _do Ministro Roberto Campos, de coração frio, 
não poderiam gerar outro fruto senão o endurecimento 
político crescente do_s anos que se seguiram. 

Desconfio, pois, das novas fórmulas do Senador Ro~ 
berto Campos para combater a-ihflação: Desconfio, re.
pudio e denuncio essas novas velhas fórmulas, geradoras 
daquele estado de indignação popular aguda que acaba, 
como acabou no passado, resultando em repressão dura 
-agora, de uma dureza inimaginável- em nome da or~ 
dem e da Segurança NacionaL Queremos combater a in
flação, sim, mas com a dor certa e justa, que recaia sobre 
quem pode e deve pagar a fatura desta vez, em nome não 
apenas da segurança e da tranqíiilidade, mas também da 
moralidade nacionaL Que paguem, desta vez, aqueles 
que durante esses anos últimos ganharam a maior fatia 
do_ bolo crescido com o trab_alho çiél,queles que não ga
nharam nada. 

Vamos estudar as fórmulas de tributação dos seus ga
nhos, das suas heranças, dos seus patrimômios, dos seus 
consumos opulentos; vamos estudar as fórmulas de ata
car efetivamente a especulação ffnanceíra, que ganhou 
dimensões teratológicas e aSfixiou a atividade produtiva; 
vamos ter a coragem de estatizar o nosso sistema· ban
cãrio e permitir que a sOCiedade oriente a canalização de 
suas poupanças de forma mais justa e efic:iz; 'vamos de
sindexar, sim, essa dívída interna, oUtro monstro sobre o 
qual silenciou inexplicavelmente o Senador, e que conso
me mais do que qualquer do~ subsídios anatematizados, 
o nosso orçamento público, engordando desmesurada
mente o património dos detentores desses títulos da feli
cidade e dos seus manipuladores, nesse merca:do aberto 
que virou a grande casa de apostas, onde os ricos - pes
s-oa física ou jurídica- ganham, na certa, todos os dias, 
no over-nigth ou no over-day. 

Esta é a questão, Srs. Senadores. Não a de combater a 
inflação c_om dor ou sem dor, mas a de escolher no~ ami
gos de quem vai doer a receita desta vez. E, sobre esta, 
coloca-se a questão_ maior: ao invés de discutir qual a 
melhor maneira de reduzir os salários, devemos debater, 
sim, sobre como aproveitar a crise para mudar o modelo 
e transformar a sociedade, tornando-a mais justa, mais 
igualitária, menos dependente da poupança externa es
poliadora, 

Vou terminar o meu discurso de hoje, Sr. Presidente, 
falando sobre essa espoliação, Antes quero tentar preen
cher outro daqueles vazios notávcis do notável discurso 

•do Senador Roberto Campos. Quero me referir ao modo 
pelo qual temos que enfrentar, com eficácia, o mais agu-
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do e o mais grave dos nossos problemas de hoje, o da 
nossa dívida externa. 

O Senador Roberto Campos de[ende uma renego
ciação, um reescalonamento_de_ nossa dívida, com prazos 
mais longos e juros mais baixos para torná-la resgatável. 
E: também onde pós qUeremos chegar e no~ regozijamos 
uma vez mals de ouvir falar agora, as~im, uma opinião 
tão influente nest~ Pafs e fwa de;le. 

Até há pouco tempo só a Oposição Talava nesses ter
mos, e era essa posfção tida com impatriótica, porque 
deineritória para a imagem dO Brasil no exterior. Ma~ o 
Senador aponia - e nesse apontar também nós concor
damos...:.. a falta de" uma vonticfe política de-ação con
junta por parte dos países e dos banqueiros credores, 
para aceitar os termos dessa renegociação global. Pois 
bem! E como suscitar essa vontade política faltante? Este 
é o vazio do discurso do Senador. Como convencer aos 
povos, -aos goVerilos e aos banqueiros _das nações da tri
lateral, a aceitarem a sua parte num prejuízo em que nós 
pagamos a nossa parte? Como fazê-lo reconhecer que fo
ram também responsáveis nessa líCenciosidade firiaricei
ra cju-e resultou ·num giga_ntesco impasse, e chamá-los a 
sentarem-se à mesa de negociações, da qual emerjam 
co'ndições aceitáveis, viãveis para nós, devedores? 

A resposta, o Senador não deu no seu discurso. Fal
tou, pois, o essencial, porque essa resposta é o essencial. 
E só há uma resposta, porque só há um meio de excitar a 
vontade política a que se referiu o Senador Roberto 
Campos: é a suspensão dos pagamentos de nossa parte; é 
a moratória, declarada com um gesto de soberania, para 
Chamar todos a um entendimento global. Enquanto n.ão 
se- toma essa posição corajosa, s_oberana e racional, três 
conseqiiênciâs se vão acumulando a cada semana, eu di
ria a cada dia. 

Primeiro: a nossa dívida vai crescendo, pela rolagem 
cada vez mais onerada de spreads e comissões mais eleva
das, aumentando o passivo que teremos que renegociar 
mais adiante. 

Segundo: o nosso descrédito também cresce em todo o 
mundo, pela inadimplência que não pode ser mais dis
farçada e pela falta de_ seriedade com que o nosso Gover
no, pelo seus Ministros, comparecem perante as as
sembléias e os gabinetes financeiros, a dar explicações 
fantasiosas baseadas em dado~ falsificados. 

A terceira conseqíiênda, para mim a mais grave- de to
das: enquanto não declararmos a moratória teremos qUe 
nos submeter às imposições do Fundo Monetário Inte:r
nacional, com todo o seu cortejo de calamidades. 

Direitos para essa afirmação nacional já os temos ad
quiridos de sobra. 

O Sr. Fábio Lucena (PMDB- AM)- Permite-me V. 
Ex' um aparte, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SA TURNINO- Com muito pra~ 
zer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Roberto Satur
nino, V._ Ex• como de hábito, preleciona mais uma im
portante aula, não somente ao Senado, mas à Nação in
teira, a mesma Nação que ouviu e leu atentamente o im
portante pronunciamento do eminente Senador Roberto 
Campos. Ouso interromper o eminente mestre, Senador 
Roberto Satumino, para me referir à vontade política 
que o einlnenie SenadOr Roberto Caffipos diz ser iinpres
cíndível para que uma Nação sem juízo, como esta:.._ se
gundo expressões de S. Ex' - , possa resolver seus gra
ves problemas. Mas não pode ter vontade política uma 
Nação que pertence a um subcontinente, coilforme pala
vras cfo eillinente Senador Roberto Campos, contidas em 
seU livro "Temas e Sistemas", publicado no ano de 19"69. 

O discurso que S. Ex• pronunciou _é_pratícamente are
produção dess_e livro de grande importâncía, publicado 
em plena vigência do Ato Institucioilal n9 5. E convém, 
~e S .. Ex• me permite inserir no seu pronunciamento, sa
lientar ç "culto pelo oculto", a que s_e refere_ o eminente 
intelectual, Professor Roberto Campos. no Hvro meneio~ 
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nado, no item a que ele classifica de: "Os Humanizan
tC$", quando ele diz: 

.. Se o primeiio grupo, o dos ortodoxos, tem taxa 
anual de inflação inferiôi ·a 3%, e o segundo. os dos 
ueo-ortodoxos, já conseguiu limites inferiores a 
10%, o 39, o dOS-humanizantes, ainda regisfra febre 

-~ inQacionária sUperior a 20% ao ano." 

É que no Brasil e no Chile, a humanização prematura 
-o Brasil de 69, País humanizante- o desenvolvimen
to alegre e a falsa originalidade ainda encontram fervo
rosos adeptos._apesar dos_ valentes esforços do Professor 
Delfim Netto, em sua brava luta para instilar realismo de 
objetivos e racionalidade de comportamento, e resistir à 
pressão conjunta de paternalistas e perdulários. Em 69, 
no delbar do Ato Inconstituciollal n9 5, o Senador Ro
berto Campos exaltava a valentia, a coragem e o arrojo 
do Professor com "P" maiúsculo, Delfim Netto, classifi
cava a política económica daquele Governo, que era a 
-~eqiiência da mesma política do Professor Roberto Cam
pos, de humanizante, porque o Brasil e Chile ultrapassaw 
vam em 20% a taxa de inflação. Quatio anoS depois, não 
é preciso dizer o que aconteceu com o regime chileno; 
mas quatorze anos depois dessa afirmativa, é passivei 
dizer-se o que ocorreu com o n::_gime brasileiro, a cora
gem, o arrojo e os fervorosos esforços do Professor Del
fim Netto, para resistir à pressão conjunta de paternalis
tas e perdulários, isto é, daqueles que combatiam aquela 
política económica, essa coragem extraordinária fez com 
que a inflação, no Brasil, ultrapassasse a casa dos 100%, 
e anleaÇa de que se aproxime e mesmo ultrapasse os 
150%. Como é esta a única oportunidade que eu tenho de 
interferir no discUrso de V. Ex•, parece.-me que V. Ex• 
também não quis aludir à ojeriza que o eminente Sena
dor Roberto Campos manifestou-se aqui pelo naciona
lismo. Mas, essa meSma ·ojeriza se contém no discurso. 
que já era do conhecimento da Nação, porque escrito há 
quatorze anos, aqui está no seu livro "Temas e Siste
mas": "Na abundante e bem intencionada safra legislati
va" - observe V. Ex• que o eminente Senador Roberto 
Campos, combateu a orgia dos decretos, a orgia legislati
va, em seu pronunciame-nto~ E S. Ex• aqui afirma, toda
Vía, ··na abuliâ"ante e bem intencionada safra legislativa, 
que se seguiu ao Ato Institucional n9 5, dois documentos 
me inquietam, sobremodo: primeiro, trata-se da ir
rupção de uma nova forma de nacionalismo, o naciona
lismo vegetal, que se sobrepõe às modalidades já conhe.
cidas de nacionalismo mineral e petroHfero. "Referia-se 
S. Ex.' à proibição- de compra de terras por estrangeiros, 
na época, e dizia, em seu tom jocoso, mas de uma jocosi
dade_que agrada a quem lê S. Ex• Dizia: O primeiro tipo 
de nacionalismo já nos condenou a um medíocre destino 
na exportação de minério de ferro; o segundo, atrasou a 
nossa auto-suficiência energética; o terceiro, atrasará a 
ucupação da Amazônia. "E cita o famoso proVérbio: 
"Quos volt Jupiter perdere prius dementat"- "Aqueles 
a quem Deus quer perder, primeiro os faz enlouquecer. 
"Parece -que S. Ex• se esqueceu de afirmar que, antes de 
faz.ef DeUs perder eSte Governo, ele o fez ficar louco. 
Desculpe-me, nobre Senador, interrompê-lo. (Risos) 

O SR. ROBERTO SATURNINO- V. Ex• não tem 
que pedir desculpas, V. Ex• enriquece o meu pronuncia
mento com essas citações ilustrativas, às quais eu não re
corri, -Senador Fábio Lucena, porque, embora aconse
lhado por muitos amigos a fazer pesquisas_de pronuncia
mentos anteriores do Senador, eu achei que, se tivesse 
havido transformações,-mudanças, alterações no pensa
mento anterior de S. Ex•. era o novo pensamento que se 
deveria tomar, e até saudar, como eu fiz, as alterações 
que viessem ão encontro de opiniões e de posições que 
n-ôs, aqui nesta Casa e neste Congresso, temos defendido 
jâ hã bastante tempo. Mas é bom que V. Ex~ tenha feito 
a citação, com maiS-perspicácia e com mais competência 
do que eu, porque veio a calhar e enriquecer, como eu 
disse, o meu pronUnciamento nesta tarde. 

Q_ Sr_._ F_ábio~ L~ce-m_- Muito _obrigado. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO -.Prossigo, Sr. 
Presidente, quando falava sobre _a moratória, dizendo 
que direitos, para esta gesto de afirmação naçional, nós 
já os temos e os temos de sobra. Pagamos e pagamos 
muitos bilhões de dó_lares dur_ante muitos anos, de 
spreads, de sobretaxas de juros, que nada mais são do 
que uma cobertura antecipada para riscos provenientes 
de eventuais iiiildimplências. Pagamos obrigações, e com 
isso adquirimos direito, direito a um certo coeficiente de 
inadinlplência a ser Usado na ocasião de uma moratória. 

Mas isto não é tudo, e nem de longe. ~ preciso, tamw 
bêm, neste ponto, usar a crise para desmanchar, de vez, 
essa azeitada e eficiente máquina de espoliação que está 
no sistema privado de crEdito internacional. Abrir esse 
complicado mecanismo-na tribuna do Senado é uma ta4 

refa arriscada. Economistas competentes jâ o fizeram em 
artigos bem desenvolvidos, como é o caso de Marco An~ 
tônio Martins. Sihto, porém, que devo tentar a expo
siÇão, sem gráficOS, em linguagem simples. 

Suponharnos, Srs. Senadores, um ptiís riCo,- que -emrte 
moeda de curso internacional, frente a várfos paíseS 
pobres de moedas fracas, ávidos de ajuda para o seu de~ 
senvolvimento. Se esse país rico abre mão de uma rique
za física que possui- toneladas de trigo, equipamentos 
de uma fábrica, ou quantidades de ouro, por exemplo
e empresta esses bens físicos a um dos países pobres, ele, 
pa(s rico, sofre uma perda real no seu patrimônio para 
ajudar o outro no seu desenvolvimento. É justo, pois, 
que o país pobre, usando esse trigo, essa fábrica ou esse 
ouro, como bem lhe pareça, restitua mais tarde o bem 
físico emprestado com acréscimos razoáveis que com
pensem a renúncia do país rico. 

Esquematicamente, nesses casos, O país rico teve uma
perda e adquiriu um crédito; o país pObre teve unl g'ariho 
e adquiriu um débito. Tudo bem compensado. 

Vejamos agora o que-sucede no caso de uma operação 
não mais física, porém, firianceira~ O pais rico, usando ã 
sua capacidade de emitir sem lastro moeda internacio
nal, cria um acréscimo -de poder aquisitivo mundial, ex
pandido o crédito de um dos seus bancos, no valor, por 
exemplo, de 100 milhões de dólar_es. E permite que esse 
novo poder aquisitivo, criado do nada, seja transferido a 
um dos países pobres sob a forma de um empréstimo. O 
que aconteceu com essa nova operação? O país pobre re~ 
cebeu um ganho: _o poder aquisitivo dos 100 milhões de 
dólares ficou com um débito correspondente. Compen~ 
sado, por consegUinte. Mas o país rico apenas adquiriu o 
crédito de 100 milhões de dólares mais os juros, sem ter 
sofrido nenhuma perda real. Estranha operação essa. 
Aparentemente um favor ao piís pObre. Em termos 
reais, nenhuma renúncia, e um ganho de poder aquisiti
vo que vai se realizando nos anos seguintes, com os pa~ 
gamentos dos serviços da dívida do país. 

Essa é a operação bãsica. Tudo que se passa depois 
dela parte dessa situação inicial descompensada: de um 
lado, um ganho e uma perda; de outro lado somente um 
ganho. Se o país pobre usar parte desse poder aquisitivo, 
digamos 50 milhões de dólares, para comprar mercado
rias no país rico, haverá. apenas uma troca: bem físico 
contra poder aquisitivo. Mas todo o desbalanceamento 
inicial permanece. E nesse desbalanceamento o país que 
só tem ganho sem perda, estâ ganhando de alguém, estâ 
expropriando do mundo em seu favor,jâ que a Sua moe
da ê internacional. E como esse país é rico, fein um enor
me poder na estruturação do comércio internacional, e 
como os seus produtos têm uma demanda _mundial 
acrescida pelo uso que fazem os países pobres desses cré
ditos recebidos, tudo isso bem manipulado, converte~se 
numa modificação das relações de trocas internacionais 
sempre a seu favor, isto é, os setis produtos tornam~se re
lativamente mais caros no córilércio mundial, aviltando 
os preços relativos dos produtos dos países pobres, o que 
aumenta ainda mais o seu poder de espoliação. E ainda 
não é tudo: como esse país rico tem o privilégio de ter a 
sua moeda internacional, uma política monetâria bem 
traçada por suas autoridades podem fazer elevar os juros 
de todos os financlarn.entOS "intefn:icionais e aumentar, 
também por esse lado, o seu poder de apropriação. 
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Esse, Srs. Senadores, não é um quadro fantasioso. Isso 
se tem passado na realidade e foi o meio prinCipal pelo 
qual os países ricos, todos associados no mercado de_eu
rodólares repassaram para o Terceiro Mundo seus défi
cits resultantes do aumento do preço do petróleo. E por 
saberem que assim se passavam as coisas os bancos cen
trais dos países ricos fecharam _o_s olhos ao expansionis· 
mo creditícío Que se realizou muito além de todas as re
gras de prudência da ortodoxia bancária, numa permissi
'.'idade realmente sem precedentes_ na história do mundo. 
Lorde Lever, ex-Secretário do Tesouro Britânico denun
ciou a manobra c_om um entendimento não explícito mas 
muito bem compreendido pelas duas partes, entre os paí
ses _banqueiros e os países árabes._ Não perceberam o en
tendimento e o_ conluio os que se iam endividando e sen
do espoliados na euforia das ofertas fâceis, quase ilimita~ 
das de petrodólares expandidos em meio ao brilho dos 
banquetes e dos am bieutes onde 'os negócios eram fecha
dos, na interessante descrição do livro de Anthony 
Sampson, Isso, para não falar das comissões polpudas 
que corriam de lado a lado nessas operações. 

Essa é a curta e dramática história da espoliação dos 
países endividados do mundo de hoje. A história que ex
plica porque até mesmO grandes produtores e exportado
res de petróleo, como o México, a Venezuela, a Nigéria, 
o Equador, acabaram quebrando como quebrou o Brasil 
que compra petróleo. Prova, também, que não foi o ch_o_
que do petróleo o grande causador da quebradeira, mas, 
sobretudo, o choque da espoliação embutida no endivi
damento. 

COnhecida essa história que não foi contada no discur
so.Ao~SeQado.r Ro_berto. Campos, é licito perguntar: na 
hora da motratória, de _que lado estarâ e seriedade, a 

_honra e a boa-fé? Do lado dos credores ou d_o lado dos 
devedores? 

O Senador iniciou o seu pronunçiamento com uma ci
tação de discursos de Cunha Matos e Evaristo da Veiga 
na Câmara dos Deputados, em junho de 1831. Reprodu~ 
zo parte da citação: 

.. Não vamos aumentar a desgraçada liSta das 
nações_da América que não gozam do menor crédi
to, e são atê olhadas com horror, como destituídas 
de boa-fé, se é que na Europa não chegam a ser tra~ 
tadas como bárbaras!" 

Entre essa nações da América, olhadas com horror da 
Europa, como destitUídas de boa-fé e quase tratadas 
com6_B-árbaras estavam, àquela época; os Estados Uni
dos da América, com vários episódios de calotes históri-
cos. 

Em !831, nós, brasileiros, ainda éramos bons pagado-
res ... 

Cem anos depois, os Estados Unidos haviam aprendi
do o jogo e, então, jâ jOgavam de banqueiros. O Brasil 
encontrava-se em profunda crise económica, com uma 
dívida tão asfixallte como a de hoje. Mas teve a sorte de 
encontrar nó seu Governo eStadistas da visão, de Getúlio 
Vargas e Oswaldo Aranha. E a soberania do Pafs se fe~ 
va[e"f; e a moratória foi decretada e a crise profunda se 
transformou ilum dos maiores saltos económicos de nos
sa história, enquanto o resto do mundo chafurdava ain
da no atoleiro da depressão. 

Mais meio século decorrido e Br~sil ainda não apren
deu o jogo dos Dimqueiros. Novamente em crise profun
da, espoliado no endividamento asfixante, faltam-nos 
então os estadistas. 

Resta-nos, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, uma espe
rança: uma grande compreensão das coisas, temos real
mente ·avançados estâgios importantes e a consciência 

- naCional vai repontado aqui e ali em gigantes como Teo
tónio Vilela. 

A nossa civilização ocidental saiu da Idade Média 
quando os pensadores começaram a dizer, com Abelar
do, que não queriam mais acredi[ar para compreender 
como faziam seus antecessores, mas, antes, compreender 
para acreditar. Quero crer que estejamos, nós brasileiros, 
tarilbêm emergindo da idade média de nossa história, 
deixando de acreditar nos postulados económicos fabri-
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cados nos grandes centros emissores como instrumentos 
de compreensão de nossos problemas, para começar a 
compreender melhor a nossa realidade e, então sim, pas
sar àl "RCreditar na ciência econômica. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Com a palavra o 
nobre Senador Roberto Campos, por cessão do nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNCU 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. P'aEsiD~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- sr: Presidente, Srs. Senado
res,=oc Presidente João Baptista Figueiredo, em pronun
ciamento atravês de uma cadeia naciOnal de râdio e tele
visão, anunciou aJiberação de CrS 250 bilhões de cruzei
ro-s, oriundos do Fundo de Investimento Social (FINSO
CIAL), para distribuição de alimentos, a construção de 
moradias e escolas, a ex.ecução de programas educacio
nais, de saúde e de apoio ao pequeno agricultor. 

Comunkou, ainda, à Nação, que ainda no corrente 
ano, seria liberada uma outra parcela equivalente, com a 
fin31idade de complementar os investimentos programa
dos para melhorar a situação de milhares de brasileiros 
através de providências geradoras de empregos. 

Reconhecendo, na sua mensagem, que os trabalhado
res foram os mais atingidos pelos impactos da crise eco
nômica mundial, o Chefe da Nação acentuou, como ob
jetivo essencial e imperativo de solidariedade, a desti
nação de _um volume substancial dos recursos captados 
pelo FINSOCIAL para aplicação imediata no forneci~ 
menta de alimentação, casa, escola, assistência médica 
para os brasileiros mais necessitados . 

No ano passado, o Presidente da República autorizou 
a liberação de setenta e dois bilhões de cruzeiros, com 
essa finitlidade, dando início a um processo eficaz de re
distribuição da renda com os recursos oriundos da con
tribuição específica de 0,5 sobre o faturamento das em
presas, 

Evidentemente, essa redistribuição direta, através do 
FINSOCIAL acarreta benefícios indiretos, consubstan
ciªº-º~ na: geração de empregos nos setores atingidos pe
los inYestimentos efetuados. 

A segunda parcela, tambêm da ordem de CrS 250 bi
lhões,~serâ liberadª- até o fim do corrente ano. 

Como se vê, o FINSOCIAL se afirma como um dos 
mais poderosos e eficazes ipstrumentos do Governo Fe
deral no que tange à execução dos programas voltados 
para o resgate da imensa dívida social do País, contri
buindo_ para atenuar as aflições das famílias de baixos 
níveis de renda, bem como aumentar a oferta de empre
gos destinados às faixas mais pobres dos trabalhadores 
necessitados. 

Os recém-liberados recursos do FINSOCIAL totali
zando Cr$ 250 bilhões de cruzeiros serão aplicados em 
programas selecionados pela sua essencialidade, que pas-
sarei a enumerar, embora resumidamente, nos limites 
prestabelecidos deste rápido pronunciamento. 

São eles os seguintes:- lY) Cr$ 38 bilhões de cruzeiros 
para distribuição de cestas aliment-ares básicas, formadas 
com produtos adquiridos pela COBAL e repassados ao 
INAM, o qual se incumbirá de distribuí-las através da 
expansão das redes SOMAR e da COBAL (2 programas 
específicos): - 2") Cr$ 11,2 bilhões de cruzeiros para 
projetas de expansão de serviços de saúde e Saiieamento 
em âreas rurais e da ampliação da cobertura desses ser
viços às populações mais carentes dos centros urbanos; 
- 3Y) CrS I 2,3 bilhões de cruzeiros para intensificação 
das ações de controle das doenças como diarréia, tuber
culose, hanseníase, evitáveis por imunização; e vaci
nação contra poliomielite, sarampo, difteria, coquetu-
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che, tétano e raiva; - 4~') CrS 25 bilhões de cruzeiros 
para assegurar a aquisiÇão e distribuição dos medica
mentos constantes da RENAME, isto é, a Relação Na
cional de Medicamentos Essenciais, destinados ao aten
dimento da população carente situada na faixa de renda 
até 3 salários mínimos, e a-gestantes, nutrizes e criariças 
até cinco anos;- 51') Cr$ 20 bilhões de cruzeiros destina
dos à oferta de educação pré-escolar, sobretudo a 
crianças de seis anos, dos estratos de baixa renda; e o 
apoio a unidades escolares situadas em áreas rurais e em 
periferias urbanas; - 6~') recursos no mOntante de até 
Cr$ 19 bilhões de cruzeiros para assegurar apoio aos pe
quenos produtores da região semi-ãrida e aos trabalha
dores da zona canavieira do Nordeste, com previsão 
para implantação de agrovilas e execução de obras de 
infra-estrutura; - 7~) até Cr$ 44,5 bilhões de cruzeiros 
destinados a projetas de melhoria das condições habita
cionais das famflias de baixa renda, vivendo em conjun
tos de subabitações, necessitadas de serviços de infra
estrutura e de saneamento básico; - 89) até Cr$ 40 bi
lhões de cruzeiros para projetas de colonização, regulari
zação fundiária e habitações rurais em benefício dos pe
quenos produtores. 

Muito embora - conforme ass~verou o_ Presidente 
João Baptista de Figueiredo - seja bastante_ elevado. Q 

volume dos recursos alocados aos mencionados progra
mas, são, ainda maiores, os problemas, as necessidades e 
os desafios que a Nação tem de enfrentar, no âmbito do 
desenvolvimento social e da erradicação do pauperismo. 

Finalizando, pareceu-me oportuno destacar nestes 
breves comentários, pelas suas proporções e indiscutível 
relevância, a decisão do Presidente João Baptista de Fi
gueiredo_que, além de acionar os mecanismos do FIN
SOCIAL, deu um passo decisivo no tocante à execução 
das metas governamentais no campo da assistência so
cial. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: A Nação passa por momentos difícies e, enquanto 
a .economia de deteriora a passos largos, é doloroso ver o 
nosso país-gigante curvar-se aos credores e aos compro
missos internacionais, indesejoso de filiar-se ao rol dos 
irradimplentes e dos menos confiáveis. 

~como se todo o nosso esforço tivesse o objetivo úni
co e incontornável de levar para fora de nossas fronteiras 
o resultado duramente conquistado. para deixar conosco 
apenas a sensação -desconfortante de déficit público, de 
juros excessivos,- de inflação indisciplinada, de uma pe
núria coletiva a breve ou longo prazo. 

Não falta nesses momentos os profetas do derrotismo 
ou do descompromisso fácil para tornar mais sombrias 
as nossas perspectivas e mais insuportâvel o panorma de 
críticas e inSinuãções que presenciamos, com desgosto, 
sem dúvida, mas dentro de um certo conformismo: 

- os políticos se sentindo pouco vinculados. às deci
sões do executivo que dispensam, freqüenteinente, O cOn
senso da classe parlamentar;-

-os empresários, arin.3.dos de uma mentalidade cal
culista, recusam-se a dar, de bom grado, à Nação a cola
boração necessária p-ãra- () Oem:estaf -aa. sociedade-em 
que prosperam; 

- os trabalhadores, iludindo-se com os efeitos_ psico
lógicos dos aumentos semestrais dos salários indexados, 
não querem abrir mão destes e de outros benefíCios len
tamente conseguidos. 

E afinal, ou não há uma trégua política para que, sem 
ódios e paiXõeS, seja repensada a nossa nova política eco
nómica, ou então, existe uriia falsa tranqUilidade, que é 
fruto de apatia e de "indiferença como se a salvação do 
País, a honra nacional ou o bem-estar geral foss~m coi
sas a serem oferecidas, sem contrapartida, pela classe go-
vernante a uma multidão de governados. 

E, no entanto, a gravidade do momento exige uma ati
tude mais dinâmiCa -e ParticipatiVa. 
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Se abertura significa participação e se quereri:tos viver 
numa sociedade democrática é necessário que aceitemos 
desta não só a nossa parte, nos lucros e benesses, mas 
também a nossa cota de perdas e sacrifíCios. 

Cessemos os discursos políticos, partidários, enfáticos 
na· prõmoção dos carentes. O momento atual não pode 
nos oferecer muito sucesso na via do discurso social. 
Não é hora de demandar ao Estado mais _do que ~los pô
de dar até agora. 

O pluralismo de decisões e de soluções redentoras, 
neste momento, é nefastO. O que é preciso é a união de 
toàos os partidos, de todas as camadas sociais, de todos 
os s~gmenlos da_ opinião pública num esforço harmónico 
para a- recUPeração nacional. 

Nossos diregentes económicos não podem mais ·se dar 
ao luxo de oferecerem soluções erradas aos nossos 
problemas. 

Mas nós podemos, para o bem de todos, dar-lhes ain
da uma última chance de acerto. 

Nossa confiança lhes é necessária para que possam to
mar, de urna vez por todas, não medidas paliativas e de 
pequerio impacto social, mas todo o rol de soluções ne
cessárias e suficientes para que a nossa economia pOssa 
crescer e a nossa sociedade ser de abundância. 

Mesmo que para isso seja necessário o corte de verbas 
das estatais, a diminuição dos subsídios, a desindexação 
e tantas outras medidas repugnantes ao Estado
Providência, mas talvez, agora, indispensáveis à estabili
zação de nossa economia. 

Talvez seja também exigível de nós todos uma certa 
dose de otimiSmo e de crença nas potencialidades de nos
so Brasil, no poder de barganha de nossos negociadores 
e num mínimo de sensibilidade e de virtudes éticãs no 
comportamento de nossos credores e dos banqueiros in
ternacionais. 

1! passive! que a evidência de nossos esforços recessi
vos e de auto-contenção fale mais alto que as demons
trações fiUn'léricas de nossos po-rta-vozes e que os sacrifí
cios consentidos pela Nação contribuam para tornar me
nos onerosas as obrigações, que_ nos impõem, ou que nós 
mç:smos acej_l_amos, premidos pela enorme pressão moral 
ou psicológiCa dos momentos penosos, que vivemos. 

Se as coisas não pOdem continuar como estão 1 se ou
tros povos em desenvolvimento partilham a nossa sorte e 
a nossa condição, é atê possíverque as nações mais ricas 
se conscientizem de que não é mera retórica a reivindi
cação de uma ord~m económica internacional mais jUsta 
e mais humanitária. 

E, neste caso, nós teríamos dado a nossa contribuição 
sofrida e verdadeira para a causa de um mundo melhor e 
menos egoísta. 

Confiemos, pois, o controle de nossa política econô
_m_ica _aO_$ hQOHms por ela, atualmente, responsáveis. 

Eles não podem mais; nein C:rrar, nem lançar afirmati
vas no sentido d~ que as_ medidas até a_gora tomadas são 
socialmente injustas, sem serem economicamente efica
zes. 

Aceitamos a ec_onomia de guerra. Abrimos mão, por 
determinado espaço de tempo, do discurso social e acon
selhamos _o comportamento moderado pautado na lógi
ca do razoável. 

Suportafemos os sacrÍfiCios porque creriios na Sua in
dispensabi_lidade. 

E acreditamos que_eles não poderão ser duradouros, 
!JOrque um País como o nosso tem potencial de riqueza e 
está condenado a ser grande L (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG~, Pto!\un
çia O seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: -

Tenho rece_bido mensagens de Prefeitos _e autoridades 
municipais de meu Estado de Minas Gerais, denuncian
do o fechamento de agências da Receita Federal em suas 
comunidades. 

Lamentam esses líderes, em suas· manifestações, a 
adoção_ desta drâstica medida, que, se realmente efetiva-
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da, irá c_ontráriar, frontalmente, os interesses das cida
des, com visíve'ís preju!zos ao comércio, indústria e ativi
dade agropecuárias. 

Nesta situação, encontram-se os municípios de Leo
poldina, Bicas, Santos Dumont, São João Nepomuceno, 
Machado e Iturama. 

Iturama, apenas para exemplificar, é um grande cen· 
tro de atividade económica, empório de convergência co
mercial com os Estados de Mato Grosso e São Paulo e 
possuidor de um dos maiores rebanhos bovinos de Mi
nas. 

o· posto de Bicas, que compreende extensa região, in
cluindo __ vários mp.rilcíPios com-o Maripá de Minas, Gua
rará, Pequeri, Mar de Espanha, Senador Cortes, Chia
dor e Rochedo de __ Minas, atende, aproximadamente, 
trinta mil pessoas. 

A desativação dessas agências da Receita Federal 
acarretará, certamente, dificuldades e transtornos para 
todos os contribuintes:1 po~s, doravante, terão, de 
deslocar-se a grandes distâncias para realizarem suas 
operações com o Fisco Federal. 

Espei'amoS maiores esclarecimentos da Receita Fede
ral face aO exposto. 
~~-~·que eu tinha a dizer. (Muito Bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Não há mais 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar vou en
cerrar a presente sessão, designando para a sessão ordi
nário de amanhá, a 

ORDEM DO DIA 

(Em regime de urgência -Art. 371, C, do Regimento 
fnterno) 

Discussão, em p(imeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n\" 23, de 1983, de autoria do Senador Nelson 
CarneirO, que dispõe sobre a atualização e reajustamen
to contínuo do valor de selo a que se refere a Lei n• 909, 
de 8 de novenbro de 1949, destinado a obter recursos 
para assistência à prole dos hansenianos, tendo 

PARECERES, sob nYs 553 e 5-54, de 1983, das Comis
sões:-

- De Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridi~idade; e 

-De Saúde, Favorivel. 

l 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 690, de 
1983, da autoria do Senador Humberto Lucena, solici
tando, nos termos do art. 371, alínea "c" do Regimento 
Interno, Urgência para o Projeto de Lei da Cârriara n9 
35, de t979 (n" 1~657/75, na casa de origem), que autori
za o Governo Federal a institUir a Fundação Universida
de Federal de Campina Grande, e dá outras providên
cias. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n"691, de 
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitan
do, nos termos do art. 371, alínea "c" do Regimento In
terno, urgência para o Projeto de Decreto Legislativo n\" 
5, de 1983 (n\" 15, de 1983, na Câmara dos Deputados}, 
que aprova o texto do Acordo Constitutivo do Banco 
Africano de Desenvolvirrient:O, celebrado em Cartum, a- 4 
de agosto de -1963, einendado pela Resolução n\" 5, de 
1979, . ã.ôotada pelo Cõ-nselho de GoVàriadores, Cm 
Abidjan, ii 17 de maio de 1979. 

4 

Discussão, em turno único, do Projet_o_ de Decreto Le
gislativo n\" 4, de 1979 (n\" 1/79, na Câmara dos Deputa
dos), que ratifica o texto da convenção sobre a proibição 
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do uso militar ou hostil de técnicas de modificação am
biental, assinado pelo Governo brasileiro em Nova Ior
que, em 9 de novembro de 1977, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 523 e 524, de 
1983, das Comissões: 

- de Relação Exteriores e 
-de Segurança Nacional. 

Discussão, Cm turno único, do Projeto de Resolução 
n' 161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legis
lação Social como conclusão de seu Parecer n' 993, de 
1981 - com voto vencido, em separado, do Senador 
Franco Montara, e voto vencido do Senador Humberto 
Lucena), que autoriza o Poder Executivo a alenar à em
presa agropecuário industrial e colonizadora Rio Can
deias Ltda., a área de 33~000 hectares, no -Terrritório de 
Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocul
tura, tendo 

PARECERES, sob nl's 994 e 995, de 1981, das Comis
sões: 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalida
de e juridicidade; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Se
nador Leite Chaves. 

O SR. PRESIDJ;:NTE (Moacyr Dalla)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 15 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
MARCO MACIEL NA SESSÃO DE 27-5-83 E 
QUE, ENTREGUE_J REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCO MACIEL (Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã um tema que - consensualmente, pode-se afirmar 
- constitui objeto de interesse de toda a nação e, igual
mente, deve se inscrever no processo de aperfeiçoamen-to 
institucional em curs_o, operado sob_ a lid_erança do P.resi
dente João Fisueiredo. 

Trata-se da necessidade de realizar-se uma reforma tri
butária em nosso País que, a meu ver, deVe Ser" precedida 
de ampla análise e discussão, não somente rias -casas le
gislativas, como também em todos os sCtores da chama
da sociedade civil interessados no assunto. 

O que se pretende é que a reforma a executar-se venha 
adaptar a legislação tributária a todas as conquistas que, 
malgrado as vicissitudes atuais, foram incoipOI-adas pelo 
processo de crescimento_ experimentado pelo País após a 
implantação da reforma do sistema vigente efetuada, ba
sicamente, a partir de 1967. 

São muitos os objetivos a justificar uma correção da 
sist<;:mãtica em vigor. Inicialmente, precisamos perseguir, 
crescentemente, eqüaniniídade pessoal e espacial, quer 
na arrecadação, quer na discriminação das rendas públi
cas, como componentes indispensáveis do espírito de jus
tiça social. Ou seja: convém dar uma disciplina aos nos
sos tributos de modo que eles possam concorrer para es
ses objetivos, mormente os ligados a uma adequada re
partição interpessoal, interregional e intergovernamental 
de renda. 

Aliás, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não foi por acaso 
que o debate sobre polítíca fiscal na Inglaterra concorreu 
para o aparecimento de uma Carta Constitucional que 
foi, talvez, expressão do primeiro Estado democrático 
moderno. 

É sob este aspecto, frise-se, que a mencionada reforma 
p-oderá contribuir para o aperfeiçoamento de nossa so
ciedade e de suas instituições, 

Depois do notável êxito obtido na condução do pro
cesso de realização democrática, impõe-se- como coro
lário lógico - percorre-rmos ·agota o catninho que nos 
conduz ao robustecimento da nossa forma de Governo, 
coetânea da República~ a Federação. Hã de ser, portan-

DIÁRIO_ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

to, essa a via propiciadora de uma comunidade mais 
conforme com nossas exigências, inclusive porque con
tribuir-á para descentralizar as ações governamentais. f: 
consabido que a solução dos problemas, a nivel de Esta
dos; e Municípios, e o seu adequado gerenciamento com 
o alcance social desejado, requer o concurso da sensibili
dade local. Por isto, qualquer distribuição de renda 
pública não pode dispensar uma clara repartição dos en
cargos atribuídos aos diferentes entes federativos - U
nião, Estados e Municípios ....:.. cómo igualmente de uma 
exata correspondência entre a dimensão dos encargos e o 
montante das receitas. 

De mais a mais, a reforma, na proporção em que dotar 
Estados e Municipios de recursos financeiroS para, em 
melhores condições, realizarem suas tarefas , ensejai'á o 
surgimento de comunidades mais pluralistas e participa
tivaS, fomeri"tando, destarte, o ·adensamento de sua cons
ciência cívica rilais nítida nos cidadãos e, assim; o apare
cimento até de novos quadros, novas lideranças. 

Embo.ranão pretenda esgotar todos os aspectos que se 
recomendam alterar na !~gislação fiscal, convém preco
nizai que as mudanças -devem conceder maior legitimi
dade representativa às- deliberações sobre o assunto. A
tualmente o Conselho Monetário Nacional, e o Conse
JJlq_ de Política F~-~-I!~~ria_- CONFAZ, decidem largo 
espectro em matéria-de receitas e despesas públicas, inde
pendentemente do Congresso Nacional, sem, portanto, 
audiência da cõniunidade, Isso ocorre, valem os exem
plos, com a discussão das alíquotas de certos impostos, i
senções, subsídios e muitos outros assuntos que passam 
ao largo da discussão pública e contributiva dos repre
sentant~ .do povo e das Unida.9_es Federadas. 

· FaFC a essas razões, sucintamente alinhadas, é que de
sejo, agora, contando com a imprescindível participação 
dos emitentes membros desta Casa e da Câmara dos De
putados, submeter à consideração do CongressO Nacio
nal, proposta de emenda constitucional com o objetivo 
de modificar alguns dos pontos que informam a vigente 
estrutura tributária. 

É bem de ver que a essa proposta não se poderá em
Prestar a denominação de uma verdadeira reforma tribu
tária, pois não se tem em mira senão proceder a mu
dançaS-em apenas determinadOs aspectos do assunto. 
Por outro lado, temos, cada vez mais, reforçada a con
vicção de que, pelos ~últiPios interesses envolvidos, não 
se nos afigura viáVel, a nível pãriament<ir, operar-se num 
só instante - repetimos - uma total e completa refor
ma de nossa legislação fiscal, 

É possível que as modificações fiscais que se impõem 
sejam de tão significativo alcance- pois envolvem adis
cussão da própria política económica do Pais- que não 
se possam realizar todas num só átimo e sem a CorilCor
rent~_ e -~esejada iniCiativa do ~oder Executivo. 

O Sr. Milton Cabral- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com satisfação, ouço o 
nobre Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral- V. Ex•, nesta tarde, aborda um 
ponto crucial da nossa vida econômica. A crise que o 
Pafs atravessa fez aflorar, com ~aíor nitidez, essa ques
tão da má forma de executar a receita pública. Aí estão 
OS EstadO-s e-Municípios todos padecendo, terrivelmente, 
com a escassez de recursos. Está _comprovado que, real-

- me_nte, o sistema atual está totalmente absoleto, caduco e 
hã necessidade imperiosa, e até urgente, de que se faça 
_essa refOrma. Lamentavelmente, e até estranhamente, a 
s_Qlução desse problema porque, nesta altura dos aconte
cimentos, essa reforma já era para estar em plena exe
C_u_ç_ãQ~_De hã alguns anos o sistema já demonstrou suas 
falhas e corno ele vem prejudicando os governos esta
duais e municipais. Esse assunto precisa ser realmente 
debatido, e, ao fazê-lo, não podemos dissociá-lo da a
nálise da conjuntura econômoca do Pafs. V. Ex• faz mui
to bem em tomar a iniciativa de propor em adenda à 
Constituição, uma adequada reforma constitucional nes-
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se aspecto. Mas é preciso que todos nós assumamos o 
comprom~sso de voltar_à_tr_ibuna, toda vez_que for possí
vel, para que esse assunto não deixe de ser intensamente 
analisado, porque ele é extremamente importante e nós 
não podemos continuar a assistir a situação que aí estã, 
os Estados e os Municlpfos esvaziados, impossibilitados, 
os governadores impotentes de fazer alguma coisa, por
que a União, com excessiva centralização, ·assumiu o 
domínio quase total da receita do Pais. Assim, quando a 
crise econõmica envolveu a Administração Federal, os 
Estados e Municípios, então, ficaram impossibilitados 
de continuar por conta própria a sua vida administrati
va: Todos invariavelmente passaram a depender do Go-
verno Fe~eral, para realizar investimentos. Aí estão as 
frustaçõeS de governadores e prefeitos, em conseqüência 
dessa má política tributária que o País tem. Parabenizo 
-v. Ex• pela sua iniciativa. 

O SR. MARCO MACIEL - Eminente Senador Mil
_!_on Cabral, quero, inicialmente agradecer a V, Ex• as li
sonjeiras pafavras com que o prezado colega me honrou 
em seu aparte. 

Fico muito satisfeito em ouvir essa manifestação de 
apoio, ao objetivo que me tracei. Como se sabe, uma re
forma tributária certamente ensejará o fortalecimento da 
estrutura federativa brasileira e qualquer processo de 
aperfeiçoamento institucional em nossa Nação, passa, 
necessariamente pelo fortalecimento das instituições fe
derativas. 

Aliás, meu caro Senador Milton Cabral, essa má re
partição das receitas públicas é que tem gerado o fato de 
os Estados estarem, crescentemente, endividados, como 
observou, com justeza V. Ex.'. 

Por isso é que me apresto, -contando com a colabo
raÇão dos meus eminentes pares, como é o caso de V. Ex' 
- ora traduzida no seu esclarecido aparte ~em apre
sentar -proPOsta de emenda constitucional que, ainda não 
compreendendO uma reforma trfbutária, visa, em última 
análise, promover algumas correções no sistema tribu
tário do País de sorte a tornar mais construtiva a distri
buição das receitas públicas, contribuindo assim para o 
fortalecimento do princípio federativo e o aperfeiçoa
mento institucional. 

O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex• um a par~ 
te? 

-0 SR. MARCO MACIEL - Ouço com satisfação o 
Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex•, Senador Marco Ma
ciel, tem meu integral apoio para sua oportuna iOiciati
va. Há muito tempo que nós vimos clamando para que 
se promova uma reforma tributária no País; u"m país que 
tem o tamanho de um continente: um pais em que se im
põe a -descentralização admiriistrativa; um pa{s de 
problemas os mais díspares, climas diversos, condições 
as mais heterogeneas; um país de regiões as mais diferen
tes, impõe-se a descentralização administrativa e descen
tralização admii:J.lsli"<itica é provert no nosso caso, as três 
esferas de Governo, a União, os Estados, e os Municí
pios. Sabe V. Ex•, que, apesar da importâncíã-dos mu
nicípios, desde o Brasil-Colônia e da sua atuação na vida 
pública brasileira, como célula viva no organismo nacio
nal, os municípios não têm recebido aquele provimento 
de recursos de que carecem para realizar a sua grande ta
refa. O_ Código Tributário atual reservou aos municípios 
os impostos innexíveis, diria mesmo até impostos duros. 
E um deles, que é considerado o mais importante, Im
posto Predial e Territorial Urbano, este é um imposto 
até antipático, iltirigindo as raias do anti-social, é um im
posto que incide sobre o casebre, sobre a pequenina casa 
do operário que, às vezes, mal pode manter a sua família 
e tem o municípiO -que tributar, aumentar esse tributo 
para proporcionar um acréscimo na sua verba. A União 
ficou com todos os grandes tributos. O municfpio tinha, 
no passado, no Código Tfibutário anterior, o município 
dispunha do Imposto de Indústrias_ e Profissões, que era 
um imposto mais ou menos com as mesmas característi-
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cas e flexibilidade do imposto atual, o Imposto Sobre 
Circulação de Mercadoria, que foi o substituto do Im
posto de Yendas e Consignações. Pois bem, os Estados 
ficaram eiiipobreCidos e os municípios foram levados à · 
condição dC pedintes. Como digo sempre, é uma frase 
que uso quando analiso a situação atual dos Municípios, 
eles. apenas recolhem as migalhas do banquete orçamen
tãrio do País. É uma verdade. Os municípios não têm 
condições, hoje, de estabelecer frentes· de trabalho, de 
realizar a execução de um plano diretor, de um progra
ma de administração. Isso tem gerado uma série de dis
torções neste País. Citarei como a mais gritante, a mais 
grave, a mais agressiva, a mais nociva que este País so
freu, a desordenada, diria quase caótica urbanização. O 
processo de urbanização, que é um processo natural, que 
ocorreu em todos os países do mundo, e aconteceu por
que o homem sente necessidade de morar na cidade, de 
ampliar as suas ciz,inhanças, nós não somos contra esse 
processo de urbanização, mas ele deveria se processar 
através dos vilarejos das pequenas cidades, dos pequenos 
núcleos populacionais e não formando aquilo que cha
mamos de cinturão de miséria nas megalópoles brasilei
ras. Esses homens eram especializados, sabiam trabalhar 
a terra, sabiam cultivar e lançar a semente, eram braços 
válidos que produziam. Aqui, as atividades deles não 
existem. Vieram para a Ceilând_i_a, para os alagados do 
Estado da Sabia, para os bairros miseráveis das capitais, 
corno Recife e outras cidades. Então, eles não encontra
ram meios de exercitar a sua ativídade porfissionãl, por
que elas não existiam nas grandes cidades e se tornaram, 
na sua grande maioria, marginais. Se nós examinarmos a 
violência urbana de que hoje tanto lamentamos, vamos 
verificar que esses braços válidos que vjeram para aqui e 
se transformaram em bocas a consumir, são, em grande 
parte, os responsáveis por essa sítuação que todos nós la
mentamos. Cumprimento V. Ex• e, diria mesmo, apro~ 
veite a oportunidade para inovar o Código Tributário 
Nacional. Tenho um estudo que poderei, com todo_ o 
prazer, passar às suas mãos, ... 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado. 
O Sr. Lomanto Júnior - ... no sentido de que nesse 

C~digo Tributário Nacional, nessa reforma constitucio
nal, o Brasil assuma, a Nação assuma esse compromisso 
com a nossa Região, rião só corrigindo as dístorções, por 
exemplo, do Imposto Sobre Círculação de Mercadorias, 
mas também que se vincule, que se estabeleça que duran
te, pelo menos, cinqütnta anos, a Nação brasileira apli
cará 30% da sua receita no desenvolvimento do N ardes
te. Este trabalho de V. Ex' serâ uma grande contri
buição, diria mesmo,-se-rá-utriaPlataforlna de Governo. 
V. Ex•, como homem do Nordeste, acrescente isto nessa 
reforma tributária, assegure aos muniCípios as condições 
mínimas para executarem a sua tarefa, que ê impor
tantíssima; dê aos estados aquelas condições que evitem 
que os estados continuem atrapalhando, como às vezes o 
fazem. Sabe V. Ex•- creio que V. Ex• não procedeu as
sim - que em várias unidades da Federação, o estado 
funcionou como um intermediário e, como -todo inter
mediãiio~ tenho certas restrições a ele. Intermediário na
queles recursos em que a União, ignorando os municí
piOs, assin-OU convênio com os estados e, no repasse, tais 
recursos eram usados com9 armas poderosas para preju
dicar aqueles que não rezavam em sua cartilha. Mas o 
que quero dizer a V. Ex' é o seguinte: alêm da_ distd.: 
buição da rece:ita, além da correção da arrecadação des
seS tributos, ou da aplicação, ou da forma como arreca
dar, como é o caso do ICM, acrescente no seu Projeto, 
Senador Marco Maciel, que o País vai aplicar, durante 
50 anos, 30% da sua receita. E por que 30%? Porque o 
N ardeste é 30% do seu Território, é 30% da sua popu: 
Iação. É a forma de corrigir este fosso, esta distância que 
nos separa, no que tange ao desenvolvimento, do 
centro-Sul. Desculpe o meu longo aparte, mas quero 
louvar a sua iniciativa, quero manifestar o meu apoio e 
trago aqui sinceramente a minha sugestão. 

O SR. MARCO MACIEL - Meu caro Senador Lo
mando Júnior,--oUVfcom IriUita ateõção o aparte de V. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ex• e.o apreciei muito. Ouvi as suas considerações ares
peito do tema, V. Ex• que é um político que teve a opor
tunidade, ql!Pr como P_refeito de sua Jequíé, quer como 
GOvernado! de seu. Estado, o grandioso Estado- da 
Bahia, de sentir bem de pe.rto a significação que tem, 
para a estrutura federativa brasileira, uma reforma tribu
tária em nosso País. Por isso mesmo incorporo o aparte 
de V. Ex' ao meu discurso, e protesto minha gratidão 
por receber uma cópia do seu trabalho, em que analisa o 
problema fiscal brasileiro, e diria que a -emenda que ago
ra me proponho a apresentar à Casa, tem, quando nada, 
uma virtude: é a de propíciar o debate sobre o assunto, 
recolher contribuições e sugestões de eminentes colegas 
e, (j_uem sabe, a partir da[, fecer o modelo tributário mais 
conforme com o nosso intinerário e mais adequado ao 
perfil da Federação brasileira, em que se contemplem 
não somente as peculiaridades regionais, mas também 
iD.ter-regionaís e porque não dizer, como salientou as 
municipais. Agradeço o seu aparte que muito me sensibi
lizou. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Mas, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, continuando, gostaria de dizer. 

__ !Sabe-se, por ·renovadas declarações das autoridades 
fazendârias, que não é pensanlenfo do Governo propor, 
airida neste exercício, modificações de porte sobre o te
ma, "in-obstante reconheça o Senhor Ministro. da Fazenda 
Ernane Galvêas que- comQ o fez recentemente em pa
lestra proferida em São Paulo - não se pretenda com 
isso dizer ·~que o_atual sistema tributário rião tenha fa
lhas pu distorções". Estas - ressaltou - decorrem, no 
entanto, "muito mais da própria dinâmica de sua apli-
cação do que de sua concepção original". ' 

E acrescentou Sua EXceiênciâ: 

"Nesta perspectiva, parece não haver dúvida 
quanto· à necessidade de se reexaminar o sistema vi
gente, com vistas a adequá-lo ao atual estágio-politi
co, econômico e social que atingiu o País. Muitas 
tê"m sido as sugestões _encaminhadas ao Governo pe
los diver_s.os setores da socie~ade, grande parte das 
qu~iS. Ügadâ.s aos aSPectos de funcionalidade do sis
tema, O!ltras implicando a necessidade de se intro
duzir transfÕrmação de maior envergadura, envol
vendo aspectos iriCi"entes à pr~pria estrutura do sis
tema." 

Ouço, corri prazer, o aparte do eminente Senador Ita
mar Franco. 

O Sr.ltamar Franco- Senador Marco Maciel, a ver
dade é que o assunto que V. Ex• traz a _esta Casa é da 
maior iinportância. Tem sido debatido aqui por vári6s 
anos, mas a insensibilidade do Governo não tem permiti
do a reformulação tributária deste País. A verdade é que 
a Federaçã~ hoje só existe no papel, o modelo implanta
do em nosso País enipobreceu os Estados, empobreceu 
os Municípios. Quando V. Ex• por exemplo, se refere aos 
estudos realizados pelo Govt::triO Federal, como Presi
dente da ComiSsão de Finanças, há pouco oficiamos ao 
Ministério da Fazenda e recebemos, por incrível que pa
reça, do Secretário-Geral deste Ministério, uma resposta 
dizendo que o Governo não tinha nenhum estudo relati
Va-mente ã reformulaçãà da Ordem Tributária Nacional. 
Não conheçO a Proposta de emenda da Constituição de 
v. Ex•- Miis, me Preocupeí quafldà disse que, no se-li" as
pecto da legislação, ela não será ampla. Eu acho, Sena
dor, que essa propo-sta deveria ser ampla, creio mesmo 
que o Congresso Nacional deveria assumir as suas prer
rogativas_. V. Ex• citou, por exemplo, o caso do orçamen
to monetário nacional e eu .tenho um projeto tramitando 
na Casa mostrando exafaniente que não é possível que o 
próprio- Congresso que permitiu-O orçainerito monetário 
nacional, e que se retíre, inCluSive, da lei de meios, recur
sos - e no ano de 1982 foram retirados ffiais de 2 tri
lhões de cruzeiros:- e que o Congresso Nacional não 
tem a mínima ação. Hoje se faz até a modificação da or-
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dem monetária por decreto--lei, Senador Marco Maciel. 
Portanto, o debate qUe V. Ex• traz à Casa é promissor, 
sobretudo porque parte de um homem do Governo. O 
Senador Lomanfo J r. lhe deu aparte dizendo que seria 
uma plataforma de Goveróo, não sei se 'ele quis dizer que 
era em função do Governo Federal,jâ que V. Ex•~ tido e 
havido como um dos presidenciáveis, se bem que nós ou
tros defendemos a eleição direta. Mas oxalá, numa 
eleição direta, fosse realmente uma plataforma de gover
no eSsa- reformulação tributária, que o Pafs não pode 
ma i~ esperar. V~ Ex• assistiu, há pouco, a aprovação de 
pedidos de prefeitos, pedidos de governadores que se en
dividam e têm que se endividar face a esse modelo que 
está aí. Que é um modelo, volto a dizer a V. Ex•, que em
pobreceu os Estados, empobreceu os Municípios, e hoje 
empobrece o próprio cidadão brasileiro. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro e eminente Se
nador Itamar Franco, eu desejo ao tempo em que agra
deço o aparte de V. Ex•, fazer algumas considerações 
sobre as palavras que V. Ex• vem de proferir. 

Inicialmente, quero dizer ao eminente colega que, de 
fato, como já aliás o afirmei, entendo que este é um tema 
que hã de merecer, prioritariamente, as nossas atenções, 
e que a e$trutura tributária brasileira está a reclamar, 
·como OhsefVOli Com proPríedade V. EX•, uma ampla al
teração. 

É verdade que ressaltei não pretender ser esta a minha 
- intenção, não por discordai dos objetivos a que se repor

ta V. Ex•, antes por entender que uma reforma de maior 
amplitude importaria, talvez, um debate bem mais am
plo e uma contribuição bem maior da Casa, dq que a ini
ciativa· .inodesta que agora tenho ocasjão de oferecer à 
consideração dos eminentes pares. 

Mas, quem sabe com a aprovação desta proposta não 
se pOssa exaininar de forma mais ampla o sistema tribu
tário brasileirO? E quem sabe não se possa, a partir dessa 
proposta e de outras sugestões que existem em trami
tação nesta e na outra Casa de representação popufar, a 
Câmara dos Deputados, chegar a uma proposição que 
seja bem a síntese do que almejam os parlamentares e 
que bem seja. a síntese do que tanto deseja a "Nação? 

Devo, também, dizer a V. Ex• que, em verdade, uma 
das preocupações min{las, nesta proposição, ê fortalecer 
os Estados e Municípios. Vale dizer, descentralizar a disw 
tribuição das receitas públicas. E acredito que em a_ssim 
faZendo, Como já tive oportunidade de observar, nós es
taremos contribuindo para promover um desenvolvi
mento mais inteSi'-,-ado em todo o País. E assim, criando, 
também, melhores condições para que se opere uma 
transfoimaçãó maior da sociedade brasileira. Nós que 
temos um-modelo federativo débil; confesso, precisamos 
robustecê-lo cada vez mais, porque entendemos este tem 
-siâri o- nosso- iittinerário e neste caminho nós devemos 
continuar a m-archar. 

Por isso, recolho as manifestações de V. Ex• e espero 
que, ao longo do debate das discussões que se firam, em 
funçãO desse teffia, nós possamos chegar a um êoncenso 
Itão a nível dos nossos partidos, exclusivamente, mas, 
quem sabe, ã Um" concenso" interpartidário, de sorte que 
se propiCie ·uma verdadeira reforma tributária. E como 
bem sabe esta Casa e de m_odo especial V. Ex•, uma re
forma tributária, por importar numa alteração constitu
cional, somente terá condições de êxito se para este fim 
contar com a cOlaboração dos partidos que têm assento 
nas duas Casas do Congresso Nacional. Por isso; estimo 
~faço questão de repetir- que ao longo dessas discus
sões, desses debates, possamQs chegar a uma proposição 
que bem seja a síntese do que deseja a Nação, que bem 
seja um repositório fiel do que quer o Congresso Nacio
nal. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu dizia que em 
face de toi:ias essas razõc;s, desejamos apresentar uma 
Proposta de Emenda à Constituição - para cuja apro
vação contamos com a colaboração dos ilustr~ colegas 
- que agora trazemos à sua consideração para que se
jam colhidas as assinaturas e, assim, submetidl!- em ses
são do Congresso Nacional. A proposição contém, se as-
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sim podemos sintetizar, três fundamentos essenciais: for
talecer a Federacão, na medida em que visa a ampliar a 
receita dos Estados - sobretudo os de menor nfvel de 
desenvolvimento relativo- e dos Municípios; e-m segun
do lugar conferir maior-paftidpação ao Poder Legislati
vo - especialmente a esta Cir.sa - ao" transrei'ir Para sua 
decisão matéria que tem sido objeto de deliberação do 
CONFAZ; e, finalmerite, contribuir para reforçar os 
princípiOs de legalidade e anterioridade da norma fiscal, 
ínsitos em pleno exercício democrãtico, preservador dos 
direitos e garantias indiViduais. . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, disse o Presidente João 
Figueiredo na mensagem sobre o Estado da união, que 
enviou ao Congresso Nacional no início da sessão legis
lativa deste ano, que a .. Democracia pluralista e liberal, 
em vez de dificultar a adaptação às novas condições do 
Mundo, é o regime que, bem praficado, m~lhor serve à 
solução dos problemas sociais e políticos criados pdas 
mudanças que se operam na sociedade." 

Por assim também entender é que, a partir de agora, 
trago à consideração dos eminentes congreSsistas para, 
se assim estiverem de acordó, subscreverem a proposição 
que _visa alterar aspectos da sistemática fiscal brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado! (Muito bem! (Palmas,) 

DISCURSO PRONUNClADO PELO SR. 
VlRG[LlO TÂVORA NA SESSi.O DE 13-6-83 E 
QUE, ENTREGUE .l REVlSÃO DO ORADOR, 
SERlA PUBUCADO POSTERlORMENTE. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sênadores: 

Vamos dar uma trégua hoje nos debates. sobre econo~ 
mia, para trazer a esta Casa - e lamentamOS não estar 
presente o Senador Alberto Silva, que tanto se bateu pela 
idéia -, algumas noticias alentadoras dentro desse am~ 
biente de tanto pessimismo que atinge as mais diferentes 
camadas dos dirigentes de nossa terra. -

Vamo-nos referir, Sr. Presidente, aos avanços canse~ 
guidos -e com que orgulho podemos _dizer-, em nossa 
Província, em nosso Estado, o Ceará, a qbtençâo do âl~ 
cool retirado da madeira. 

Sabe V, Ex• que pafses mais adíaritadas, de tecnologia 
muito mais avançada, enveredaram por essa trilha, ou 
seja, de retirar dos seus recursos vegetais, das suas florçs
tas, mercê da hidrólise da celulose, o combustivel que, 
hoje, alêm de caro, jã está raro. -

Mas, enfrentava tal objetivo -um obstáculo quase in
transponível: o balanço energético, de um lado, altamen
te desfavorável, e, de outro, a proporção necessária entre 
o insumo para obter a hidrólise da celulose e o âlcool reM 
sultante. Esta proporção, para o agente mais utilizado, o 
ácido sulfúrico, era, na Ordeni dC grandeza, de I quilo de 
ácido sulfúrico Para 2,2 litros de álcool, o que tornava, 
para grandes quantidades a se obter de álcool, pratica
mente impossível a adoçã,o do processo, já que carentes 
somos e importadores do próprio insumo. "Se riós nos ·ati
vêssemos a uma Produção de 4,4 bilhões de litros de ál
cool, necessáriOs se toinavam 2 bilhões de quilos de áci
do sulfúrico, ou seja, 2 riiilhões de toneladas deste produ
to. Algo, no momento absolutamente fora de qualquer 
expectativa de êxito a curtõ prazo. ---- - --

A indústria paulista, graças a um dos seus baluaftes, 
ou seja, a Indústria Villares, tomou a peito a Solução des
te problema e conseguiu reduzir bastante esta proM 
porção. Mas ainda tínhamos uma carência muito grande 
desses insumos.. De hâ muito tempo, incentivado -pelo 
nosso eminente colega, Senador Alberto Silva, quando 
Presidente da EBTU, o grupo de fontes não convencio
nais da Universidade Federal do Ceará criou a chamada 
"Usina de Caucaia", que tem o nome do municíPío onde 
está montada, usina experimeritarque tentou a llidrOfise 
através do processo enzimático e onde as mais difererites 
enzimas foram experlrriCntadas. Procuramos até o 
auxmo da India, país bastante avançado neste setor, mas 
foi a -persistência- desses jovCiís -cie"ntistas, arúp-arados 
pelo apoio de Mrs. Is• Sessler, nascida Chateaubriand, 
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sobrinha neta deste grande homem que foi Assis-Cha
teaubri~nd, que permitiu a transferência, da América 
para este grupo; de uma pequena porção de chapas tra
zendo os microorganismos necessários para que pudesse 
haver a hidrólise dessas enzimas. 

Aquilo Que ainda tão ciosamCrite guardava coino um 
segredo seu, aquilo que justamente ía nos livrar dos jugo 
do ácido sulfurlco e do dispêridio de tantas e tantas divi
sa_s necessárias à sua aquisição, porque já não somos 
auto_-suficientes na obtenção desse insumo, graças à ação 
dessa jovem cientista, foi conseguido, 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Com prazer, damos o 
aparte ao eminente Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador Virgílio Tã
vora, V. Ex' falando, lembra-me uma das minhas visitas 
ao Ceará, quand<? V. Ex• governava este Estado, pelo 
qual temos a mais profunda admiração, principalmente 
nós que nascemos no Município do Pará, Castanhal, 
onde pelo menos 50% da população é descendente de 
cearenses. Devo dizer a V. Ex• que c-astanhãt;- o meu mu· 
nicípio, tem a. -satisfação de dizer sempre, dentro do meu 
Estado, que ê o munictpio que mais cresce, mais próspe
ro, embora um dos menores do Pará. Quero dizer a V. 
Ex• que, naquela oportunidade, V. Ex• nos fez visitar um 
dos setores de pesquisa de um departamento estadual do 
Governo do Estado, e ali nos foi mostrado uma série 
imensã de pesqUisas qUC estavam se realizando; foram
nos -dada notícias dos convênios e dos contatos do Go
verno do Estado com a Universidade, no campo das pes
quisas, Agora, ao dar essas Informações- pena que não 
sejam ouvidas por um maior número de Senadores -
qúérO me congratUlar com V. Ex• porque V. Ex• deu anM 
damento e sobretudo aumentou, ampliou, um setor que 
todos os Estados deviam ter, fazer crescer e ampliar, 
também, o de pesquisas. O que muito falta no Brasil é o 
apoio às univerSidade, é o apoio sobretudo aos têcnicos e 
aos pesquisadores, porque são esses, quase sempre ho
mens que se apaiXonam peta seu setor, dão oportunidade 
para que· a agricultura e, acentuadamente, a indústria 
poss-am·prõsperai" tecnicamente. São trabalhos como es
ses que foram realizados no Governo de V. Ex• Era a 
lembrança que queria trazer ao Plenário. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos o apar
te de V. Ex•, nobre Senador Gabriel Hermes. 
- A vida públiCa tem -rnuito Poucos atrativos hoje em 
dia, mas o homem se sente realizado quando vê, quando 
observa, quando verifica que urna idéia sã, uma idéia 
pela qual se bateu, era o caminho certo para a solução de 
determinado problema, apesar de todas as incompreen
sões e da indiferença de órgãos os mais diversos. Mas, 
graças ao apoio oferecido pela EBTU, - e, repetimos, 
quando era Presidente da mesma o nosso eminente cole
ga, o Senador Alberto Silva, --à universidade Federal 
do Ceará que,jtista-mente, representa para nóS motivo de 
muito orgulho, máxime pelo seu Departamento de PesM 
quisa e de Pós-Graduação e, pelo CNPq que, tomando 
conll_ecimento do processo, verífiCarido as suaS_ bases 
científiCas, tiUnb~m deu-lhe o apoio necessário. -

Neste momento_, com que orgulho dtremos que agora 
se-iniciam as gCstões feitas junto àquele alto conselho de 
in'llestigação e pesquisa para a instá.lação junto àquele 
núcleo, -Núcleo de Caucaia, --de uma pequena usina 
piloto que justamente dará os parâmetros para a indús
trf:i, para:- aempreSa semHndU:Stria] que imediatamente 
lá serâ instalada. 

Não temos a menor dúvida de que o amido, a celulose, 
a hemicelulose, são componentes básicos, hoje em dia, 
para se obter em termos, agora sim, econômicos e réalis
tá.s e, este corllbustível de que tão carente ainda somos. 

Pai uril.a longa luta, Sr. Presidente e, Srs. Senadores, 
luta de muito tempo, mas não queremos nos cobrir com 
os louros dessa l~ta. Os louros cabem _a essa plêi.ide de 
jo'llens cienl:ist:iS---'qtie, anorlimam.ente, trabalhando diu~ 
turna e persistentemente, no grupo de fontes não conM 
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vencionais de energia, naquela universidade, na usina jã 
citada de Caucaia, chegaram a este resultado. 

Só para os Srs. SenadOres tererr1 alguma notícia do que 
vai representar este passo, ~um futuro que não é âe hoje, 
nem de amanhã, mas para depois de amanhã, estava o 
país engajado em estuâos atravês da COALBRA, comM 
panhia vinculada ao IBDF, para a obtenção, via ácída, 
isto é, utilizando.ãcidQ sulfúricO na hidrólise da celulose, 
com investimentos projetados para o decênio, a preço de 
i981, de 355 bílhões de cruzeiros e, no entanto espera
mos que com menos de 1/10- aliás, este número lO nos 
persegue- com menos de 1/10 desse total, poderemos 
aprese·ntar ao País, os mesmos resultados tanto persegui
dos, via hidrólise enzimática. 

Nes~e _r~H~mento, pois, é com orgulho, que fazemos jus
tiça àq-Uiles Que realmente puserãm sua capacidade, sua 
-áçãõ; Sua visão e seu descortino na solução do Problema, 
e dizer que m-etanOl, no Brasil, jâ pode ser obtido em ter
mos económicos e com insumos nacionais. 

O sr·;-Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, lembra-me 
~inda uma passagem, nesta visita ao ceará, quando ali 
fui convidado para fazer uma palestra na Universidade 
Edson Queiroz. Antes, visitei V. Ex•, que me" recebeu 
com toda a cortezia, e que não me causou estranheza. 
Nessa ocasião, meu Caro Senador, visitando essa Uni
versidade privada - essa Universidade que se deve a 
esse cearense ilustre tão cedo levado das suas atividades, 
Edson Queiroz, homem tão estimado e ligado ao meu 
Estado, o Parâ - e, depois, à grande Universidade do 
Ceará, nas duas Casas ouvi de estudantes e professores, 
quando os visitava- e pedi para visitar, por ser uma das 
_minhas formas de conhecer as terras que percorro, os ór
gãos técnicos, os departamentos de estudos -, nesses 
dois departamentos ouvi referências à colaboração do 
Governador Virgílio Távora, a atenção que dava aos es
tudanti!s, aos pesquisadores e aos p!ofessores. Gravei is
so.!ive oportunidade de registrar essa visita aqui, quan
do V. Ex• ainda governava o Estado e _eu aqui estava 
como Senador e, agora o digo em presença de V. Et• foi 
umã. lembrança, agfadãvel e feliz que trouxe do Ceará, 
ve.ódo que no Nordeste se estuda e que no Nordeste, os 
seus Governadores, como foi o caso de V. Ex•, dão co
bertura àquilo que nós precisamos, às universidades e 
sobretudo aos pesquisadores. Meus cumprimentos, mais 
uma vez, a V. Ex• 

O SR. VIRGtUO TÁVORA- Agradecemos a V. 
Ex• e acolhemos como incentivo o aparte dado tão gene
rosamente pelo Representante do Pará. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte'? 

O SR. VIRG[LJO TÁVORA- Pois não, nobre Sena
dor José Lins. 

O Sr. José Lins- Senador Virgflio Tãvora, V, Ex• 
teiii uni duplo motivo de se regozijar com o que foi feito 
no Ceará durante o seu governo, nesse campo da ener
gia. Primeiro, são esses estudos de. aproveitamento de 
madeiras regionais para fabricação de metanol; segundo, 
O surgimentO, também durante o seu governo, da 
unidade-piloto de transformação de óleo vegetal em óleo 
-dlese.L -

O SR. VIRG[LIO TÁVORA - Em Caucaia. 

O Sr. José Lins- Também em Caucaia, e uma unida
de de representação, se não me engano, em Fortaleza ... 

O SR. viRGILIO TÁVORA - Aqueia demons
tração. 

-o sr. JOsé úriS - Exato. Esses dois fatos, realmente 
s_ão importantes. Normalmente não se tem dado a devida 
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importância a esse trabalho ali feitO. De modo que V. 
Ex• tem todo o direito de J;C_ regozijar. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos o apar
te de V. Ex•, Senador José Lins e, em concluindo, dire
mos, Sr. Presidente, que isto encerra uma lição de otimis
mo. Os nossos recursos são praticamente ilimitados, e é 
mister que venham a ser bem utilizados. A capacidade 
inventiva do brasileiro ta_mbém não conhece barreiras e a 
prova maior é que onde países outros fracassaram, os jo
vens representantes de uma terra tão castigada como no 
Nordeste e particularmente no Ceará, apresentam ao 
CNPq e dele têm aprovação, um processo que realmente 
nos libertará da importação que para nós onerosíssim3. o 
era, do ácido sulfúricO para a obtenÇão do metanol. 

Hã pouco, o Senador Josê Lins _ _falou naquela outra 
grande vitória alcançada em nosso Estado, quando obtiR 
vemos óleo diesel retirado, seja do marmeleiro, seja de 
óleos vegetais. O PRO ERG é um projeto que hOje, trans
ferido para a Amazônia, tem dado o melhor de todos os 
resultados, Seu produto, principalmente a PRODIE
SEL, tem características que rivalizam com as do óleo 
diesel, e mostram que realmente a independência energé
tica, desde que a ela alocados os recursos necessârios, 
não é u-ma miragem.; mas sim um alvo, um objetivo a ser 
alcançado a médio prazo. 

Era o que tíil.hamos a dizer, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores. (Muito bem!) 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n\' 66, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 2.019, de 28 de março 
de 1983, que .. dispõe sobre o cálculo de parcelas da 
remunera(ião devida aos magistrados e dá outras pro
vidênc-Ias''. 

2' reunião, realizada cm 24 de maio de 1983. 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e oitenta e_trê_s, às dezesseis horas, na Sala de 
Reuniões da ComiSSão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jutaby Magalhães, 
Helvfdio Nunes, Jorge Kalume, Gabriel Hermes, Almir 
Pinto, VirgHio TávOra~ Utávio Cardoso, Mauro Borges e 
Gastão MUller e Deputados Oscar "Corrêa,_Jutahy Jú
nior, Go-r8:õiiTO Neto, Nilson Gibson, Otãvio-Ceisário, 
Darcy Passos, Cássio Gonçalves e Flávio ·Biei'renbach, 
reúne-se a Comissão Místa incuinbida de estudo e pare
cer sobre a Mensagem n'i' 66, de 1983- (CN), do Senhor 
Presidente da República, submetento à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do D_ec_reto-lei D'i' 2.019, de 
28 de março de 1983, -que "Dispõe sobre o cálculo de 
parcelas da remuneração devida aos magistrados e dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Fábio Lucena, Enéias Faria e Deputa
dos Theodoro Mendes, Randolfo Bittencourt C Brandão 
Monteiro. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos. 
pelo Senhor Presidente, Senador Gastão_M_(Jller, que so
licita, nos terrnos regimentais, a dispensa: da leitura da 
Ata da reunião anterio-r-, que, logo após, é dada como a
provada. 
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebi
do Ofícios da Liderança do Partido _Democrático Social 
- PDS, no Senado Federal, indicando os Senhores Se
nadores_Jorge Kalume, Gabriel Hermes, Almir Pinto, 
Virgílio Távora e Otávio Cardoso, para integrarem a Co
missãO, em substituição aos "Senhores Senadores Rai
mundo Parente, João Lobo, Odacir S_oares, PassosPõrto 
e Jorge Bornhausen, respectivamente; e da Liderança_do 
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Partido Democrático SociaL--YDS, na Câmara dos De
putados, indicando o Senhor Deputado Nilson Gibson 
para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor 
Deputado José Burnett. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado 
Otávio Cesário, que emite parecer favorável à Mensa
gem nY 66, de 1983- (CN), nos termos do Projeto de 
Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão, faz uso da palavra_o Senhor De
putado Darcy Passos. 

Colocado em Votação, é o parecer aprovado, Com vo
tos contrários em Separado dos Senhores Deputados 
Darcy Passos, Flávio Bierrenbach, Cássio Gonçalves e 
Senador Mauro Borges. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assisterite 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação, juntãmente com os apa
nhamentos taquígráficos dos debates. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMIS
SÀÓ MISTA, INCUMBIDA DE EXAMINAR E 
EMITIR PARECER SOBRE A MENSAGEM NP 
66, DE I983- (CN), DO SENHOR PRESIDENTE 
DA REPUBLICA. SUBMETENDO À DEUBE
RAÇÀO_DO CONGRESSO NACIONAL O TEX
TO DO DECRETO-LEI N• 2.0/9, DE 2B. DE 
MARÇO l)E I983, QUE "DISPOE SOBRE O 
CÁLCULO DE PARCELAS OA REMUNE
RAC,iO DEVIDA AOS.MAGTSTRADIJS E.. DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS", REAUZ:A[)A EM 
24 DE MAIO DE 1983, ÀS DEZESSEIS HORAS 
{NTEGRA DOS APANHAMENTOS TAQUI
GRÁFICOS COM PUBLICAÇÀO DEVIDAMEN
TE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN
TE DA COMISSÀO, SENADOR GASTÃO 
MVLLER. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller) - Declaro 
aberta a reunião, 

Concedo a palavra ao Sr. Relator para a leitura do pa
recer, enquanto esperamos a chegada de outros parla· 
mentares. 

O SR. RELA. TOR (Oc_távio Cesário,. Lé_o seguinte pa
recer.)- Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 

Com a Mensagem n9 66, de 1983-CN, o Senhor _Presi
dente da República submete à apreciação do Congresso 
~acional, nos termos do§ 19 do art. 55 da Constituição 

. Federal, o texto do-Decreto-·lei nY_2--.019, de 1983, dispon
do sobre o cálculo das p~rcelas da remuneração devida 
aos magistrados e dando out~;as providências. 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda e da Secretaria._ de Planejamento da Presidência 
da República, esclarecendo qut;:, "o projeto_ visa, inicial
mente, a dar nova sistemática de câlculo para a gratifi
cação adicional de que trata o artigo 65, item VIII, da 
Lei Complementar n9 035, de 14 de março_.de 1979, 
somando~se o vencimento à representação para efeito de 
incidência dos percentuais relativos ao cálculo daquela 
vantagem. 

Labo_ra em lamentável equívoco_ que, propositada
mente ou n_ão, equipara, assemelha, identifica, ou con
funde vencimento e verba de representação. 

O artigo 113 da Constituição de 1969, a_ssim c_omo a de 
1934, 1937, 1946, 1964, 1967, todos se referem a _venci

~entos coisa distinta à verba de reprçsentaç_ão. 
Or_a, o que está evidente, sem qualquer resquício de 

dúvidª é que os vencimentos dos m~ªgistra_dQs estão sujei
tos aos impostos gerais, inclusive o de renda e extraordi· 
nários preVistos no art. 22. Entretanto, o qué não se dis-

- cuté é sobre a verba de representação, sobre a _qual não 
deye ipcidir irl;lposto de renda, pois entende-se como de 
carâter indenizatório pelas _despesas necessárias ao 
exercício de função jurisdicional. E não se diga que será 
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uma precedência, pois, os próprios parlamentares são 
tributados pelo imposto de renda, tão-somente no que 
concerne a_os vencimentos fixos, e, isentos sobre o variã
vel. Vale Qizer que, sobre os vencimentos dos magistra
dos, há incidência do imposto de renda, e sobre a verba 
de representação que se equivale ao variâvel do Congres
so Nacional, não há incidência. 

Se a regra pode ser aplicada em benefício ao legislati
vo, porque não aplicá-la também ao judiciârio. 

Por outr_o_lado o art. 29 do Decreto-lei 2.019/83_ ensi
na: 

.. não se inclue entre os vencimentos tributáveis 
pelo imposto de renda a vantagem paga aos magis
trados nos termos do § 1 Y do artigo 65, da Lei Com
plementar nY 35." 

É evidente, claro e indiscutível que se o artigo 55 da 
Constituição, incisos II e III, permite ao Presidente da 
R~pública expedir decretos-leis sobre: I - Segurança 
Nacional; II -Finanças Públicas, inclusive normas tri
butáveis; III.:.... Criação de cargos públicos e fixação de 

-véncimeritos, é porque é absolutamente con_stitucional, a 
expedição de decre"i.os-leis. 

Aliás, é inconcebível inquinar de inconstitucional 
aquilo que a constituiçãO perinite expressamente. 

Por outro lado, não é concebível a distinção daquilo 
-que a lei determina. expressamente, sob a alegação-de in
terpretação,_O art. 65 da Lei Orgânica da Magistratura é 
incisivo;, .. Além dos vencimentos, poderão ser outorga
das aos magistrado_s, nos termos desta lei, outras vanta
gens: VIII- gratificação adicionai de 5% (cinco por cen-

- --to) por Qilinqüênio de serviço, até no máximo de sete; 
§ !Y- A verba de representação, salvo quando conce

dida em razão do exercício de cargo em função tempoH 
râria, integra os· vencimentOs para todos- ós efeitos. 

Seja como foi ítiterpretado, a verba de representação 
integrai1do ou ;ão oS venCimentos, terá que ser conside
rada -- j:fara fOdos os efeitos - vantagem. O art. 65 é 
Claro, o vencimento não deve ser confundido com outras 
vantagens. 

-Assim, para que à. 'verba de representação seja conside
rada vencimento, não basta que seja integrada aos venciH 
menta, mas que, além disso, não seja considerada vanta
gem e sim vencimento. Além do que, se ela fosse conside
rada vencimento, nem precisaria se intigiàr ao Venci
mento_. O sal, o íodo, o magnésio se integram na água do 
mar, porém, nenhum dos elementos perdem suas carac
terísticas ao ser isolado. 

Não há como confundir vencimento com verbã-de re
presentaçãO, a não ser que se altere a redação do art. 65 
da- Lei Orgânica da Magistratura. -

Por outro lado, o art. 39 aumentou de -20 pontos per
_centuais a verba de representação. Simplemente aumen
tou, e disse que aumentou. Em nenhum tópico se procu
rou maScarar o aumento reajuste. pois seria, como é, 
desnecessârio, mesmo porque o aumento de 20 pontos 
percentuais tem ampla acolhida constitucional. Na for
ma-proPOsta Piiõ dispostO no artigo 40, as despesas de
correntes da aplicação do decreto-lei correrão à conta 
das dOtações constantes do orçamento gei'al da União. 

Quanto a contagem de tempo de serviço da advogada, 
anterior à posse, até o máximo de 15 anos, jâ é consagra
da, e, jamais suscitou dúvida alguma. Se não fossem 
computados-os 15 anos, haveria uma defasagem eiltre 
aqueles que ingressaram na magistratura e ministério 
público, e aqueles que ingressaram como o 5Y constitu
cional, ou seja, ingressaram na magistrãiura como advo-

_g_ados. Irreprimível o dispositivo. 
Finalmente, é c_onhecido de todos que hã um verdadei

ro êxodo_ da magis_tratura e n;linistériO público; notada
mente_ na Justiça do Trabalho, unicamente pelo nível 
baixo dos vencimeptos.~. Não é verdadeiro o argumento 
de que o- aumento de20 pontos percentuais sobre as ver
bas de representação e não incidência do imposto de ren
da, mascarou um grande aumento de vencimentos, mas 
ainda que fosse _verdadeiro são eles ínfimos que embora 
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inverídico sería aceitáVel, para se fazer justiça à magis
tratura nacional, que não tem seus vencímentos gfObais 
condignos, à altura das elevadas funções por eles exerci
das no contexto nacional. 

Considerando que as despesas decorrentes da sua apli
cação correrão à conta das dotações do Orçamento Ge
ral da União e que a forma de decreto-lei encontra fun
damentação fática nos preSsupostos de urgência, que se 
impões para resolver o assunto, somos, no âmbito desta 
Comissão, pela sua aprovação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 
DE 1983-CN. 

Aprovo o texto do Decreto-lei n<? 2.019, de 28 de 
março de 1983, que "dispõe sobre o cálculo de parce
las da remuneração devida aos magistrados e dá ou
tras providência". 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo único, b aprovado o texto do Decreto-lei n<1 
2.019, de 28 de março de 1983, que .. dispõe sobre o cál
culo de parcelas da remuneração devida aos magistrados 
e dá outras providências". 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Muller) - Srs. Con
gressistas, este é o voto do Relator. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Darcy Passos. 

O SR. DARCY PASSOS- Sr.-Presidente, Srs. Co_n
gressistas: 

As razões fáticas da situação da Magistratura Nacio
nal constantes do voto do relator são conhecidas de to
dos como aliás, nos tempos que ocorii:m, a situação, do 
ponto de vista de renda, de amplas camadas da popu
lação brasileira. 

Falo com tranqílilidade porque sou eu mesmo ligado 
ao Poder Judiciário, como Promotor de Justiça aposen
tado, e sei que os promotores também fazem reparos à 
sua situação de remunuração pelo Brasil afora, inclusive 
tendo a Confederação das AssoCiaÇài!S EStaduais do Mi-
nistério Público apresentado, se não me engano, ao Pre
sidente da República, hoje, ontem ou apresentará ama
nhã, solicitação no sentido de que decreto-lei análogo, 
senão idêntico, estenda ao MinistériO Público a:s vanta
gens que este Decreto-lei n9 2.019, estende à Magistratu
ra. 

Não obstante razões de natureza substancial, o Poder 
Executivo -devC:I-ia, se fosse o caso, enfrC:nlaf Com maís 
coragem e mais expressamente, reajustando e eventual~ 
mente aumentando os vencimentos da Magistratura Fe
deral de uma forma compatíveL O Poder Executivo não 
assumiu essa postura de reconhecer a situação do Poder 
JudiciáriO, ao contrário, efe mascara para não- fugir ao-
padrão com que tratou o funcionalismo e os servidores 
públicos federais, ele mascara a melhora qUe ele p-reteiú:le 
dar à Magistratura, justa que seja, Com alguns artificies: 
ele isenta de imposto de renda, não majorando, ele deixa 
de cobrar impostos e, por outro lado, ele procura valo ri~ 
zar os qainquênios. Ao mascarar- e por que mascara? 
-porque não assume a situação de penúria ã. que estal:la 
submetida a Magistratura Nacional, porque pretende 
mascarar, ele fere a Constituição_e lei de natureza consti
tucional. 

Fere no sentido de que a verba de representação, inte
grando os vencimentos, ela é tributável em toda Históiiã -- -
do Direito Constitucional Brasileiro, submetido, inclusi-
ve, a discussões judiciárias e consagrada em texto consti
tucional e consagrada no texto da lei orgância -da magis~ 
tratura nacional. 

Por mascarar, fere novamente lei complementar, 
quando dá ao valor do quínqíiênio da Magistratura uma 
contagem cumulativa, quando, fugindo, inclusive, aos 
parágrafos do art. 65 da Lei Orgânica, quando diz que, 
de forma alguma poderá conceder a vantagem do quin-

qGênio em bases ou de maneira diferente àquela expres-
samente dito. -

Nesse sentido, elaborei uma opinião contrãria ao vto 
do Relator, que já era conhecido, e que tem o seguinte 
texto: 

O Senhoi' Presidente da República expediu o Decreto
lei n9 2.019/83, invoC-ando os itens II e III do artigo 55 da 
Cons.i.ituiçãO, p3ra dispor sobre o cálculo da gratificação 
adicional e a exclusão da. "verba de representação" dos 
magistrados da incidência do imposto de renda, àlém de 
aumentar os percentuais das representações, constantes 
do anexo que acompanhou o Decreto-lei n9 1.985/82. 

Os artigoS J9 e 29 do -Decreto~ lei n9 2.0f9 f83 estão _ei~ 
vados de inconstitucionalidade. 

A de maior gravidade relaciona-se com a pretendida 
imuilidade tributária para a,_"verba de representação" 
paga aos magistrados. 

Embora menos grave em seu alcance, a inconstitucio
nalidade macula o cálculo e a abrangência da gratifi
cação adicional por tempo de serviço na mag:istrutura. 

_A pretexto de acolher reivindicações dos magistrados, 
o Poder Executivo atenta contra a Constituição e a Lei 
Orgância da Magistratura. 

A independência dos juízes fac:e aos Poderes Legislati
vo e EXecutivo deve ser pi-eS-ervada. 

É oportuno lembrar que os juízes devem estar subordi
nados ao direito, e não à lei, por ser possível a lei conti-a 
o direito. 

O Poder Judiciário deve aplicar as leis; se for o caso, 
na defesa do direito, deve aplicar a Constituição contra 
leis incompatíveis com a ordem jurldica, 

Neste caso se encontra o decreto-lei presidencial sob 
exame:·contraría a ConstituíÇão e a Lei Orgânica da Ma-
g!Stráüli'a; pOr isSo, deve -ser rejeitado. · 

Comentando_ os direitos constitücionaís- dOS jutzes, 
particularmente a garantia da imilutibilida-de de venci
mentos,_Pontes de Miranda (ver: Comentários â Consti
tuição de 1967, com a Emenda n91, de 1969. Tomo III. 2• 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1970, 
p. 57~--~71) assini manifestou sua opinião: 

"O exemplo de tornar irredutíveis os vencimen
tos dos juízes tivemo-lo na ConstituiçãO- norte
americana (art. 39, seção 1 •). Hoje, depois da Cons
tituição de 1934, que inspirou a de 1937, não só se 
_estendeu à Justiça dos Estados-membros, do Distri
to Federal e dos Territórios o pi"incfpio, cOmo tam
bém foi cercado de cuidados especíais .. YAiiãs, posto 

-que a Constituição de 1891 não houvesse falado nas 
Justiças locais, conSiderou o Supremo Tribunal Fe
deral princípio constitucional da União, o sistema 
de garantias à Magistratura, invocando~se o velho 
art. 63:· .. Cada EstadO regú-sC-á Pela Constit-Uição e 
pelas leis que adotar, respeitados os princípios cons-
titucionais Qa União". Depois, a Revisão--de 1925-
1926 definiU; ao tratar-de intúvenção nOs -Estados
membros (art. 6<1, II), "os princípios constitucío
nais", dentre os quais explicitou, além da indepen
dência e harmonia dos _poderes, a inamovibJlida.de e _ 
vitaliciedade dos magiStraçlos e a irredutibilid-ade 
dos seus vencimentos. (Princípios constituçionais, 
cuja violação ser1a pressuposto suficiente p-ara a ii'l
tervenção; porque outros há que têm de ser assegu
rados à Justiça. 

Sob a -Collstitulçào de 1967, tal como sob a de 
1946 e a de 1934, a irredutibilidade dos vencimentos 
dos juízes obsta a quaisquer -impostos sobre eles, 
porque, se assim não fosse, poderiam o Poder Legis
lativo e o Poder Executivo, de mãos dadas, reduzi
los como entendessem. Mas uma coisa são impostos 

- sobre determinados vencimentos e outra coisa im~ 
posto de renda, por exemplo, que é imposto geral e. 
para diminuir os vencimentos dos juízes, diminuiria 
os de _todos os que têm vencimentos ou proventos de 
qualquer espécie. Atendendo a isso, a Assembléia 
Constituinte de 1934 ressalvou: "os quais ficam, to~ 
da via, sujeitos aos impostos gerais". Os impostos ge-
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rais apanhavam e apanham a todos. Os juizes- não 
atenderam à distinção e houve julgados em que se 
revelava o propósito de não se_submeterem a eles a 
impostos gerais, expressão que quase perdera todo o 
conteúdo. Reagimos, sem resultados. O Senado Fe
deral Qustiça seja feita) repeHu, depO"ís, a intei'pre
tação, que se quis dar ao art. 64, c), da Constituição 
de 1934, no sentido de ficarem isentos do impOsto 
de renda, em virtude de regra jurídica constitucio
nal, os vencimentos dos magistrados. 

Reproduzimos aqui os termos do parecer de To
más Lôbo (Diário do Poder Legislativo, 3 de se
tembro de 1937), assinado, unanimemente, pela en
tão Comissão de Coordenação de Poderes do Sena
do Federal: "Os membros da Magistratura da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e do Terri
tório do Acre, considerados como componentes de 
uma cJasse especial - a dos julzes - estão sujeitos 
ao imposto de renda, porque esse é de caráter geral. 
Antes da reforma constitucional de 1925-1926 era 
inquestionável que nenhum imposto podia atingir 
os magistrados por força do preceito de ordem ge
ral, cÕntido no art. 57,§ {9, da Constituição de 1891, 
que Ities assegurava a irredutibÚidade dos seus ven
cimentos. A Reforma, porém, estabeleceu: .. Art. 72, 
§ 32, As disposições constitucionais assecuratórias 
dos vencimentos civis Ou__i.Tiiti_tares não eximem da 
obrigação de pagar os impostos criados em lei". A 
atual Constituição dispõe: ''Art:b4. Salvo as res
triÇões expressas nesta Constituição, os juizes goza
rão das garantias seguintes: c) ii-redutibilidade de 
vencimentos, os quais, todavia, ficarão sujeitos aos 
Impostos gerais''. Apreciando essas disposições 
constitucionais, eis como as entendeu o Ministro 
Carlos Maximiliano, no parecer constante do Di_á.rio 
doP_Qd_er Legislativo de li-de agosto de 1937, págs, 
38, 848 s.: "Transparente se nos antolha o objetivo 
da norma suprema: sujeitar a Magistratura ao ânus 
que pesa sobre todos os brasileiros, deixando veda
do, apenas que seja a mesma alvejada por sobrecar
ga especial, por um tributo criado ou majorado para 
ela. Ficava, portanto, sujeito ao imposto sobre a 
renda calculado pelo montante dos créditos não va
riável, segundo a natureza da função. Em face dare-
forma constituciOnal- de 1925-1926, ainda perdurou 
a dúvida sobre se os impostos gerais poderiam atin
-gir os vencimentos -dos magistrados; no sentido ne
gativo a sentença recorrida invoca diversos arestos. 
Tóda a dúvida foi, poréril., eliminada pela Consti
tuição de 16 de julho de 1934, que deslocou, adrede, 
o dispos_itivo sobre a matéria, da parte geral, refe
rente à declaração de direitos de todos os cidadãos, 
para a especial atinente ao só Poder Judiciário. Pa~ 
rece, pois, indiscutível, hoje, que sobre os proventos 
dos magistrados incide o imposto geral sobre renda. 
Do mesmo entender é Pontes de Miranda, em sua 
õb-rã Comentários i Constituiçio, t. I... 

Essa é a doutrina do nosso direito constitucional 
em face da Constituição de 1934, e. em contrário, 
não conhecemos nenhuma decisão dos nossos tribu
naiS. ''A jurisprudência errada pupulou depõis; ra
zão por que a Constttuição de 1937 fora explícita, e 
submeteu os vencimentos a quaisquer impostos. 
Reação explicável. Volta-se, agora, ao regime de 
1934, e esperemos que o Poder Judiciário não queira 
imunizar-se de quaisquer impostos. (A opinião que 
demos e foi segUida pela Comissão de Coordenação 
de Poderes do Senado Federal foi sempre a que tive-
mos, durante o tempo em que éramos desembarga
dor da Corte de Apelação, depois Tribunal de Ape
lação do Distrito Federal e hoje Tribunal de Jus
tiça.)" 

Como Pontes de Miranda, dizem()s: esperamos que os 
juízes nâo queiram a imunidade tributária, 

O arti?o 29 do I?ecreto~lei_ n9 2.019/83 é inconstitu~io
nal, por excluir da incidência do imposto de renda a 
"verba de representação", preYista no item V do artigo 
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65 da Lei Complementar n~' 35/79 e que integra os venci
mentos dos magistrados, em conformidade com o parâ
grao !9 daquele dispositiVo legal. 

Os vencimentos dos jufzes são tributáveis, estãQ sujei
tos ao imposto de renda. 

As Constituições de 1934, 1937, 1946 e 19~7, beiTl 
como as Emendas Constíti.lc1onais n"'s 9/64 e 1/69, sem
pre sujeitaram os vencimentos dos juízes aos impostos 
gerais. Houve interpretações da COnstituição d~ 1981 
(art. 57,§ J9), segundo a qual os vencimentos dos juizes 
não poderiam ser diminuídOs, que visavam a eximir o_s 
magistrados da obrigação de pagar impostos. 

Foi necessãrio, erri 1925 e 1926, reformar a Consti
tuição de 1891 para defin'ir a obrigação tributária dos 
magistrados. 

Pouco antes do golpe de 10 de novembro de 1937, que 
impôs' o regime ditatQri.al, ainda era controvertida essa. 
obrigação; e a jurisprudência -da êpoca não queria 
submeter-se ao mandamento constitucional. 

-A transcrição dos textos constitucionais invOcados, 
feita-a seguir, demonstra que osjufzes devem pagar o im
posto de renda. Ei-los: 

CONSTITJ!IÇÃO DE 1934 

"Art. 64 ........ -·-··· ...... -- •. ..._--~~--~--

c) irredutibilidade de vencimentos, os quais fi
cam, todavia, sujeitos aos impostos gerais." 

CARTA DE 1937 
"Art. 91 

c) irredutibilfdade de vencimentos, que ficam, 
todavia, sujeitos- a impostos." 

CONSTITUIÇÃO DE 1946 

III -irredutibilidade dos vencimentos, que, to
davia, ficarã.o sujeitoS -aos. impoStôS gerais." 

EMENDA CONSTITUCIONAL No 9, DE 1964 

"Art. 95 ................. -- •. -. •.•.• -·=.~---

111 - irredutibilidade de vencime_ntos, qlie, toda
via, ficarão sujetos aos impostos gerais (Art. 15, n~' 
IV)." 

CONSTITUIÇÃO DE 1967 

"Art. 108 . 

III- irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, 
entretanto, aos impostQ_s gerais." 

EMENDA CONSTITUCIONAL No I, DE 1969 

"Art. 113 .....•.... _ ........••.•. ·--~-·. -~., ~ 

III- irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, 
entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de ren
da, e os ímpostos--ex:traordinãrios previStoS nO artí
go 22." 

A Constituição de 1934 exigia o pagamento dos "im
postos gerais". A Carta de 1937 foi mais abrangente ao 
exgir "'impostos". A Emenda Constitucional- nQ 9/64 
exemplificou os "impostos gerais" citando o inciso IV do 
artigo r5 da Constituição de 1946. A Emenda _de 1969, 
outorgada pelos Ministros Milit~res, foi bem explícita: 
"impostos gerais, inclusive o de renda". 

Depois de 1946, alguns entenderam que o imposto de 
renda não era geral, porque os vencimentos de profess.o-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

res, a remuneração de jornalistas e os diretos do autores~ 
tavam isentos do imposto de renda, de acordo com o ar
tigo 203 da Constituição. A Emenda Constitucional n9 
9f64 deu nova redação a esse dispositivo constitucional 
para esclarecer que, além dos juízes, os autores, profes
sores e jornalistas deveriam pagar os impostos gerais 
(ãr-i. -T5, IV, da Constituição de 1946). 

Atualmente, não hã dúvida possível, face à meridiana 
clareza do arti_go 113, item III, do texto constitucional vi
gente. 

Contrariando a Con:;;tituição, o Decreto-lei n'<' __ 
~-23H9J83 exduiu da Tributação a vantagem denominada 

"verba de representação", que integra os vencimentos 
dos magistrados (parágrafo l '~do artigo 65 da Lei Orgâ
n_ic;~. da MagiStratura Nacional). 

Se os vencimentos estão sujeitos ao imposto de renda, 
também a "verba de representação" é tributável. Mas o 
Decreto-lei n'i' 2.019/83 diz tex.:tualm_ente: 

"Art. 2'~ Não s6 inclue entre os vencimentos tri
butáveíS pelo imposto~ de renda a vantagem paga 
aos magistrados nos termos do § 1 Q do art. 65 da Lei 
Complementar nl' 35", et~. 

Esse decreto-lei não pode subtrair da Tributação pre
vista na Constituição uma· vantagem definida numa Lei 
Complementar. Como ensinou Pontes de Miranda (op. 
_çit.~ p. 577), "o Poder Legislativo e os outros poderes 
nãp têm faculdade de interpretar e conceituar vitalicie
dade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. 
São conceitos da Constituição." 

Não cabe o argumento de que o Decreto-lei n~" 

2.019/83 trata de vantagem pecuniária não sujeita a im
posto de renda; somente os vencimentos é que seriam tri
butá veis pelo imposto de renda. 

Atente-se para o fato de que o Exml' Sr. Presidente da 
República expediu (Sic) o Decreto-lei n~' 2.019/83 invo
cando os itens II (normas tributárias) e III (fixação de 
vencimentos) do artigo 55 da Cons_tituição. Simplesmen
te porque a vantagem ("verba de representação") integra 
os vencimentos dos magistrados. 

Não somente os vencimentos, mas também a vanta
gem mencionada no artigo 2'i' do Decreto-lei n"' 2.019/83.--
.sào tributáveis. 

Portanto, esse decreto-lei é inConstitucional. 
Devemos assinalar que o artigo _39 do DecretQ-Iei n'~ 

2.019/83 coricedeu aos magistrados um real aumento de 
vendfuerítos (não mero reajuste, como aconteceu com os 

_ funcionãrios p(lbliCos civiS'ôa União, concedido através 
do Decreto-lei n"' 1.~84/82)_,_ pois as representações fo
ram aumentadas de 20 pontos percentuais, Sobre Os vB.lo
res constantes do Decreto-lei n"' 1.985/82. 

Assim, o decreto-lei presidencial aumentou o~f venci
mentos dos magistrados e pretende que sobre uma parte 
desses vencimentos não incida o imPosto de renda! 

"Esta- nâõ é-a única iriconsútuciotlalidade do decreto-lei 
presidencial. 

O attigo J9 do Decreto-lei n'i' 2.019/83 é inconstitucio
nal, por calcular a gratificação adicional por qüinqílenio 
de se-rviço, prevista no item VIII do artigo 65 da Lei 
Complementar n"' 35/79, em discordância com o pará
grafo 2~' desse dispositivo legal, que veda a concessão de 
adicionais em bases diferentes das prescritas. 

A- referida- gratificação deve ser calculada sobre os 
venCimentos mais a verba de representação, em percen
tuais crescentes por qüinqüênio de serviço judicíârio. 
-O Decreto-lei n'i' 2.019/83 permite seja computado o_ 
tempo de exercício da advocacia, anterior à posse no car
gO-de magistrado, até o máximo de 15 anos, contrarian
do o objetivo da Lei Orgânica da Magistratura Nacio
nal, que foi remunerar o Juiz com uma vantagem percen
tual crescente conforme o tempo de magistratura. 

~ssa lei complementar não previu outorga da vanta
gem a magistrados que tenham anteriormente exerCido a 
advoCa:cia; a gratificação adicional é paga ao Juiz tendo 
em conta os qüinqCiênios que trabalhou como magistra
do; por qtiinqüénio de serviço, cinco por centO sobre os 
vencimentos mais a representação. 
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O adicional não p()de ultrapassar 5% (cinco por cento) 
por qüinqílênio. 

Face ão exposto, somos de parecer contrãrio à apre
ciação pela Comissão Mista do_O~reto-lei n'~2.019f83, 
por _ser evidentemente inconstitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Comunico 
aos Srs. membros da Comissão Mista que a palavra está 
franqueada. 

Se nenhum dos Srs. membros desejar fazer uso da pa
lav~a, passamos à votação do Parecer do ilustre Relator, 
Deputado Octávio Cesário, favoráVel à aprovação do 
Decreto-lei. 

E há por outro lado, voto do eminente Deputado Dar
cy Passos, contrário à aprovação do Decreto-lei, estriba
do no principio, que ele defende, da inconstitucionalida
de do mesm_o. 

Em votação o Parecer do relator. 
Os Srs. membros da Comissão que o aprovam perma

neçam sentados. {Pausa.) 
Aprovado o Parecer do Relator. 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
nl' 64, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
ó texto do Decreto-lei n\> 2.0 I7, de I I de março de 
I983, que "dispõe sobre a renúncia, pela Uniio, ao 
domínio direto de áreas situadas no Município de 
Guarulhos, Estado de São Paulo~ necessárias à am
pliação da Base Aérea e à implantaçilo do Aeroporto 
de Guarulhos". 

1• Reunião (instalação), 
realizadã em 10 de Maio de I983 

Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos 
e oitenta e_três, às dezesseis horas e quinze minutos, na 
Sala da Comissã9 _de Fi~anças, no Senado Federal, pre-

- sentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Almir 
Pinto, Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Altevir 
Leal, Affonso Camargo, Gastão Müller e Deputados 
Renato Cordeiro, Armando Pinheiro, Salvador Julia
nelli, Adail Vettorazzo, Natal Gale, Francisco Dias, 
Marcondes. Pereira e Jacques D'ornellas, reúne-se a Co_~
missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n"' 64, de 1983-CN, do Senhor Presidente da 
República submetendo à deliberação do Congresso Na
tional o t~xto_dQ D~re~o-Iei n~'_.,2.0!_"(, de J) de_ março de 
1983, que .. dispõe sobre a renúncia, pela União, ao 
domínio direto das áreas situadas no Município de Gua
rulhos, Estado de São Paulo, necessárias à ampliação da 
Base Aérea e à implantação do Aeroporto de Guaru
lhos". 

D_eixam dr: comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jorge Kalume, Marcelo Miranda, 
Hélio Gudros e Deputados Cardoso Alves, Francisco A
marai e Sarnir Achôa. 

De acordo com o que preceitua o RegimentO Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir -Pinto, que declara insfalada a Comissão, 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarec-e que írã proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Pres.ide_n_te da Comissão, Distribuídas às cédu
las, o Senhor Senador Almir Pinto, convida o Senhor 
Deputado Marcondes Pereira para funcionar como es~ 
crutinador. 

Procedida a .eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
SenadQI Affonso Camargo 

-Em _branco 

Para \'iCe-Presidente: 

Senã:aor Jutahy Magalhães 
Em branco 

14 votos 
1 voto 

14 votos 
1 Yoto 
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Affonso Camar
go e Jutahy Magalhães. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Affonso 
Camargo ·agradece, em nome do Senhor Senãôor 1-U:tahy 
Magalhães e nO seu próprio, a honra com que foram dis
tinguidos e designa o Senhor Deputado Armando Pi
nheiro para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo 
Senhor PreSidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudos e parecer sobre a Mensagem 
n<? 67, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto..lei n9 2.020, de 13 de abril de 
1983, que "acr~Centa disposições ao artigo J9 do 
Decreto~lei n9 1.981, de 27 de dezembro de 1982". 

1• Reunião de (Instalação), 
realizada em 11 de maio de 1983 

Aos onze dias do mês de maio_do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutos, 
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores José Lins, Vir"gnfo Tâ~ 
vara, Jorge Kalum~. Jutahy Magalhães, Lourival Baptis~ 
ta, Moacyr Dalla, Itamar Franco, José Fragelli e Depu~ 
tados Antonio Gomes, Nilson Gibson, Renato Johns~ 
son, Ângelo Magalhães, Coutinho-Jorge, Virgildâgio' de 
Senna, Aníbal Teixeira, Aíoldo Moletta e Arildo Teles, 
reúne~se a Comissão Mista, incUmbida de estudo e pare
cer sobre a Mensagem n9 67, de 1983~CN, do Senhor 
Presidente da República submeiendo à deliberaçãO do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9-2,020, de 
13 de abril de 1983, qUe ''Acrescenta disposiçõeS do arti~ 
go 19 do Decreto-lei n9 1.981, de 27 de dezembro _de 
1982". 

Deixam de comparecer, por motivo juStificados, os Se~ 
nhores ~enadores Aderbat Jurema, Pedro Simon, Severo 
Gomes e Deputados Marcelo Unhares e Ciro Nogueira. 

De acordo com que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, enventualmente, o Senhor Sena~ 
dor Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositiVo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece, que irâ proceder a eleição do Presiden~ 
te e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cê~ 
dulas, o Senhor Senador Lourival Baptista, convida o 
Senhor Deputado Arildo Teles para funcionar como es
crutinador. 

Procedida a eleição, '9erifica-se o seguinte resUltado: 
Para Presh{ente: 
Deputado Coutinho Jorge . . . . . . . . . . . . 15 votos 
Deputado VirgildâsiO de Senna . . . . . . . • 2 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Nilson Gibson . . . . . . . . . . . . . 15 votos 
Deputdo Antonio Gomes . . . . . . . . . . . . . . 2 votos 
São declarados eleitos, respctivamente, Presidente e 

Vice-~idente, os Senhores Deputados Coutinho Jorge 
e Nilson Gibson. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Couti~ 
nho Jorge agradece em nome do Senhor Deputado Nil~ 
son Gibson e no seu próprio a honra com que foram dis~ 
tinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para re--
latar a matéria. -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, M aura Lopes de Sã, Assisteilte da Comfssão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 

DIÁRIO DU CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de exiiminar e emitir parecer sobre a 
FI-Oposta de Emenda à Constituição n9 9. de 1983, 
que .. altera o item II do artigo 176 da Constituição 
Federal". 

1• Reunião (instalação) 
realizada em 17 de maio de 1983 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de mil nove~ 
centos e o_itenta e três, às dezesseis horas e quinze minu
tos, na Sala da Comissro de Finanças, no Senado Fede~ 
ral, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Rai
mundo Parente, Aderbal Jurema, Gabriel Hermes, AI~ 
mir Pinto, Jorge Kalume, José Fragelli, Gastão MUller e 
Deputados Eraldo Tinoco, Oly Facchin, Dionísio Hage, 
João Bastos e Arildo Teles, reúne--se a ComisSão Mista 
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à COnstituição n9 9, 
de 1983, que "altera o item II do artigo 176 da Consti
tuição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-
nhores Senadores Claudionor Roriz, José lgnácio, Ãlva~ 
ro Dias e Deputados Darcilio Ayres, Brasília Caiado, 
Rita Furtado, Ruy Côdo, Tobias Alves e Cacildo Mal
daner. 

De acordo com o.que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidêncià, eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu~ 
las, o Senhor Senador Gabriel HermeS convida o senhor 
Deputado João Bastos para funcionar como escrutina-
dor. 

Proc_edida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Gastão MUller 
Em branco 

Para Vice-Presidente: 
Senador Aln_1ir Pinto 
Em bl-inCO-

12 votos 
1 voto 

12 votos 
1 voto 

São declarados eleitos, rispietiVãmente-, Presidente e 
Vice-Presidenté. os Senhores Senadores Gastão Milller e 
Almir Pinto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão 
MUller agradece, _em nome do Senhor Senador Álnilr 
Pinto e no seu próprio a honra com que foram distingui~ 
dos e designa o Senhor Deputado Oly Facchin para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a pre~en_te Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 

-Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n" 69, de 1983- CN, do Senhor Presidente daRe
pública submetendo à deliberação do Congresso Na~ 
cional o texto do Decreto~lei n9 2.022. de 18 de maio 
de 1983, que "complementa a redação do art. 69 do 
Decreto~lei n9 185, de 23 de fevereiro de 1967, que es
tabelece normas para a contratação de obras ou ser~ 
viços a cargo do Governo Federal". 

1• Reunião (instalação), 
realizada em 31 de maio de 1983 

Aos triilta e um dias do mês de maio do ano de mil no~ 
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu~ 
los, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Muri~ 
lo Badaró, Moacyr Dalla, Gabriel Hermes, Virgflio Tã~ 
vora, Jorge Kalume, Martins Filho, Marcelo Miranda. 
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Alfredo Campos, Alberto Silva e Deputados Francisco 
Rollemberg, Jorge Carone, Ruben Figueiró e Marcos Li~ 
ma, reúne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n9 69, de 1983- CN, do Se~ 
nhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 2.022, 
de 18 de maio de 1983, que 04COmplementa a redação do 
art. 69 do Decreto-lei n9 185, de 23 de fevereiro de 1967, 
que estabelece normas para a contratação de obras ou 
serviçOS a cargo do Governo Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo jUstifiC.il.do, os Se
nho_r~ _Senadores Odacir Soares, Affonso Camai'go e 
Deputados Antônio Pontes, Hamilton Xavier, Júlio 
Martins, José Ulisses, Hélio Duque e Nilton Alves. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá Proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdu~ 
las, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida, o Senhor 
Deputado Rubem Fi$ueir6 para funcionar como escruti~ 
nadar. 

Procedida a eleiçãq, verifica~se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Jorge Carone .............. -. 12 v-otos 
Em branco·~-·-~·.,.. . . . . . . . . . . . . . . I. voto 
Para Vice~Presidente: 
Deputado Francisco Rollemberg . . . . . . . 12 votos 
Em branco • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 1 voto 

Sãõ declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
V ice-Presidente, os Senhoris Deputados Jorge Carone e 
Francisco Rollemberg. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jorge 
Carone agradece, em nome do Senhor Deputado Fran
cisco Rollemberg e no seu próprio, a honra com que fo~ 
ram distingUidos, e- designa o Senhor SenaQor Virgílio 
Távora para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho josê dos Santos, Assistente 
db Comissão, lavrei a presente Ata-que,-lfda e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 

--da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 13, de 1983, que "'Acres
centa dispositivo à Constituição Federal". 

1 • Reunião (lnstalaçilo ), 
realizada em 31 de maio de 1983 

Aos trinta e um dias-do mês de maio do ano_ de mil no~ 
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta e 
cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Fi
nanÇas, no Senado Federal, presentes os Senhores Sena~ 
dor_es Aderbal Jurema, Odacir Soares, Gabriel Hermes, 
Guilherme Palmeira, Moacyr Dalla, Alfredo Campos, 
Fâbio Lucena, Mário Maia, Enéas Faria e- Deputados 
Edme Tavares, José Penedo, Marcondes Pereira e Wall 
Ferraz, reúne~se a Comis_são Mista do Congresso Nacio~ 
nal, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Erilerida à Constituição n'113, de 1983, que "Acrescenta 
dispositivo à Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Octávio Cardoso, Gaivão Modesto e 
Deputados Fernando Bastos, José Lins de Albuquerque, 
Antônio GomeS, Mirthes Bevilãcqua, Oswaldo Nasci
mento, Djalma Bom e Dionísio Hage. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre-
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 



2442 Quarta-feira: 15 

Deputado Wall Ferraz para funcionar como escrutina
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Alfredo Cainpos ........•... _ •. 12 vQtQs 
Em branco . ·~ ·~·. 

Para Presidente: 

Senador Octávio Cardoso ....... ~-· . .:. . . 11 votos 
Em branco . , •.... ·-· ,_, ·---~ .. ·~~--~--~----·- 2 votos 

São declarados_ j::leitos, tespectivamente, Presiderite e 
Vice-Presidente, os Senhores Senadores AlJ.redQ_Cam.pos 
e Octávio Cardoso. 

Assumindo a Presidênciã--0 -Senhor Senador Alfredo 
Campos agradece, em nome do Senhor Senador Octâvio 
Cardoso e no seu próprio, a honra com que foram distin
gUidos e designa o Senhor Deputado Antônio Gomes 
para relatar a matéria, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão !;. irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudar e emitir parecer sobre a Pro

posta de Emenda à COitstituição nQ 14, de 1983, que 
"estabelece a obrigatoriedade de aplicação, pela U
nião, de percentual mínimo de sua receita tributária 
na manutenção e desenvolvimento do en.sino, 
destinando-se parcela aos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para combate ao analfabetismo, mediante 
convênio". 

1' Reunião, (Instalação), 
realizada em 7 de junho de 1983 

Aos sete dias do mês de junho do ano de mil nov~cen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minUtos, na 
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Jorge Kalu
me, Gastão Miiller, Fernando __ Henrique Cardoso, Af
fonso Camargo -e Deputados Rõmulo Gaivão, Salvador 
Julianelli, Norton Macedo, Brasília Caiado, Hermes Za
neti, Fr~ncisco Dias, Luís Dulci e Arildo Teles, reúne-se 
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
estudar_ e emitir parecer sobre a PropoSta de Em~nda à 
Constituição n' 14, de 1983, que "estabelece a obrigato
riedade de aplicação, pela União, de percentual mínimo 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

de sua reCeita tributária n~ manutenção- e desenvolvi
m~nto do_ ensino, destinando-se parcela aos Estados, 

_ Distrito Federal e Municípios para combate ao analfabe~ 
tismo, media~te convênio". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
nhores Senadores Lourival Baptista, Eunice Michiles, 
João Castelo, Raimundo Parente, Claudion_or Roriz e 
Severo Gomes e os Senhores DePutados Vieira da Silva, 
Ruy Côdo e Raymundo Urbano. 

De acordo com o que preceitua o Regimento COmum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositiVO regimental, o Senhor Pre· 
- sidente esclarece que irâ proceder à eleiçãO do Presidente 

e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o senhor Semidõr Almir Pinto cêmVída o Senhor De
putado -~er~es Zane_tí para funcionar como escrutina-
dor. - -

Procedida a eleição, verifica·se o seguinte resultado: 
Para Presidente: -- -
DepUtado Francisco Dias , ....... __ ,__, T~·: i t YQtos 
Em branco .................. -•..•. ~ •.• 2votos 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Rómulo Gaivão .... , , ·~·.... 10 votos 
Em branco .....................• -, .. ,_ 3 vostos 
São declarados eleitos, Presidente e Vice~Presidente, 

respectivamente, os Senhores Deputados Francisco Dias 
e Rómulo Gaivão. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francis
co Dias agradece em nome do Senhor Deputado Rómu
lo Gaivão e no seu próprio, a honra com que foram dis
tingUidos e designa a Si:nhora Senadora Eunice M.ichilis 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para-constar, eu, João Hélio CarValho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
'será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 

Proposta de Emenda à Constituição qQ 15, de 1983, 
que "Revoga os dispositivos que restringem a autono
mia dos municípios brasileiros e dá nova organizaçiio 
política ao Distrito Federal". 

1' Reunião de (Instalação), 
realizada em 7 de junho de 1983 

Aos sete dias do mês de junho do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta e cinco 

Junho de 1983 

minutos, na Sala da Corriissão d~ Finanças, no S_enado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume1 

Gaivão Modesto, Gabriel Hermes, Almir Pinto, José 
UnS, Mário Maia, Itamar Franco, Gastão MUUer e De
putados Oscar Corrêa, Ãngelo Magalhães, Milton Bran
dão, Adroaldo Campos, Marcelo Unhares, Epitãcio Ca
feteir:a, Amadeu Geara, Eduardo _Matarazzo Suplicy c 
Abdias Nascimento, reúne-Se a Comissão Mista do Con
gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constítuição n' 15, de 
1983,_que "revoga os dispositivos que restringem a auto

. nomia dos Municípios Brasileiros e dá nova Organi
zação Politica ao Distrito Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores_ Senadores Benedito Canelas, Murilo Badaró, E
nêas Faria e Deputados Del Basco Amaral, Sarnir A
chôa. 

De acordo co_m o que preceitua o_ Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão. 

Em obediênci; a dispositivo regimental, 0 Senhor :Pre
.sident~~clarece que irâ proceder a eleição do Presidente 
e do fue-Presiden~e da Comissão .. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor 
Deputado Abdias Nascimento para funcionar como es
crutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Gastão MUller . , . . . . . . . . . . . . l6_votos 

- Erri bfai1co ... ~ .....• -n •••••• ,..... 1 voto 

Pa.ra Vice-Presideute: 
Senador Murilo Badaró , ....... ~ ·~· .- 17 votos 
São_declaradciS eleitos, respectivamente, Presidente e 

V ice~ Presidente, os Senhores Senadores Gastão MUller e 
Murilo Badaró. 

Assumindo a Pr~idência o Senhor Senador Oastão 
Míiller agradece, em nome do Senhor Senador M urilo 
Badaró e no seu próprio a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Deputado Oscar Corrêa para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la~ 
vrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão. 
a presente Ata, que Hda, e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 
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SENADO FEDERAL 

I - ATA DA 93• SESSÃO, EM 
15 DE JUNHO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

Submetendo ao Senado escolha de 
nome indicado para cargo cujo pro
vimento depende de sua prbia 
aquiescência: 

- N' 119/83 (n' 211/83, na ori
gem), relativa à escolha do 
General-de-Exército Heitor .Lulz 
Gomes de Almeida para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tri
bunal Militar, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro 
General-de-Exército DilermandQ 
Gomes Monteiro. 

1.2.2- Ofícios do Sr. 1"
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Sena
tio aurJgrafos dos seguinte.s_proje
tos: 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n"' 6/83 (n"' 118/82, na Câmara 

SUMÁRIO 
dos Deputados), que aprova o tex
to dó Acórdci Cõ-mercíal entre o 
Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argelina DemOcrática e Popu
lar, concluído em Brasília, a 3 de 
junho de 1981. 

-Projeto de-Decreto Legislati
vo n"' 7/83 (n"' 128/82 na Câmara 
dos Deputados), que autoriza a 
adesão do Brasil à Convenção que 
insiitui uma Org"ã-ri.ização Interna
cional de Metrologia Legal, con
cluída em Paris, a J 2_de outubro de 
1955, e emendada_ em 1963. 

1.2.3 -Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.4- Leitura de projetos 

... ::: Projeto de Lei do Senado n"' 
145f83-Comp1ementar, de autoria 
do S_r. Senador Henrique Santiflo, 
que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n~" 26, de II de se
tembro de 1975, que unificou os 
programas PIS e -PASEP, visando 
possibilitar que os seus depósitos 
sejam utilizados na ~quisição de 

- casa própria. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
146/83, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que disciplina a ex
pedição de atestado médico por ór
gão integrante do sistema previden
ciário. 

-Projeto de Lei do Senado n<? 
147/83, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que autoriza odes
dobramento do período de férias 
para todas as faixas etárias. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
148/83, de autoria do Sr. Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que 
interpreta dispositivo legal esclare
cendo que o reajuste dos beneficias 
previdenciáriOs obedecerá aos fies
mos critérios instituídos pela politi
ca salarial. 

1.2.5 -Leitura de ResoluçõeS 

- N9 285, de 1983, que prorroga 
p-or 120 dias o prazo concedido à 
Comissão- Parlamentar de Inquéri
to'. criada pela lf6S01ução n9 52[80 
que investiga o fundonamento do 
ffiercado financeíro do País. 

- N"' 286/83, que prorroga, po-r 
120 dias o prazo ~;oncedido à Co
missão Parlamentar de lnquérito 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 93~ Sessão, 
em 15 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. M oacyr Da/la 
e Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUJ'OS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo - José Sarney -Alberto Silva -João 
Lobo- Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora
Carlos Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena 
- Aderbal Jurema - Nilo Coelho- Guilherme Pal
meira- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior- Moacyr Da! la- Murilo Badaró- Al
fredo Campos - Fernando Henrique Cardoso - Severo 
Gomes- Álvaro Dias- Enéas Faria- Jaison Barreto 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo ao Se· 
nado a escolha de nome indicado para cargo cujo proli
mento depende de sua prélia aquiescência: 

MENSAGEM N' 119, DE 1983 
(N9 211/83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos dos artigos 42, item III, e 128 da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à consideração _do 
Egrégio Senado Federal o nome do General~de-Exército 
Heitor Luiz Gomes_de_A1meida para ex.ercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro General-de-Exército 
Dilermando Gomes Monteiro . 

Os méritos do General-de-Exército Heitor Luiz Go
mes de Almeida, que me induziram a escolhê-lo para de
sempenho desse elevado cargo, constam do anexo Curri
culum Vitae. 

Brasília, 15 de junho de 1983.- João Figueiredo. 

DADOS 810GRÂFICOS DE OFICIAL-GENERAL 
Dados Básicos 

I. Nome: Heitor Luiz Gomes de Almeid.ã. 
2. Identidade: 0115885560-0 
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criada pela Resolução n'i' 99/82, 
que investiga a crise na Previdência 
Social Brasileira. 

- Nq 287/83, que prorroga por 
120 dias o prazo concedido à Co· 
missão Parlamentar de inquérito 
criada pela Resolução_ n"' t f83 _que 
investiga problemas vinculados ao 
aumento populacional brasileiro. 

I .2.6 - Requerimentos 

- NQs 692 e 693, de 1983, do Sr. 
Senador Aloysio Chaves, solicitan
do urgência, para a Mensagem n~" 

t 10/83 e para o Projeto de Lei da 
Câmara n•r7783-.-

1.2.7- Discur59s do EXpediente 

SENADOR MARTINS FI
LHO - Carátcr democrático da 
apresentação de chapa dissidente 
na eleição do Diretório _Nacional 
do Partido Democrãtico Social, 

SENADOR JORGE KALtJ
ME - 21"' aniversário de criação 
do ~stado do Acre. 

SENADOR ALMIR PINTO
Considerações sobre a excessiva 
majoração no preço do álcool oom
bustível. 

1.2.8- Ofício do Sr. lY-Se
cret~rio da Câmara dos Deputados 

- N9 327 j83, encaminhando, 
para promulgação pelo Presidente 
do Senado Federal, autógrafos do 
Projeto de Decreto Legislativo n"' 
7/83 (n"' 110/81, na Câmara dos 
Deputados). 

1.2.9- Comunicação da Presi
dência 

Referente ao e)i,pediente lido an
teriormente. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

23/83, que dispõe sobre a atuali
zação e reajustamento contínuo do 
valor do selo a_que se refere a Lei n"' 
909, de 8 de_novembro de 1949, 
destinado a obter recursos para as
sistência à prole- doS hansenianos. 
Aprovado em- primeíro e segund-o 
turnos. Ã Comissão de Redação. 

-Requerimento n'? 690/83, soli
citando urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n9 35(79 _(nY 
1.657/75, na casa origem), que au
toriza o Governo Federal a insti
tuir a Fundação Universidade Fe
deral de Campina Grande, e dá ou
tras providências. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Humberto 
Lucena. 

-Requerimento n9 691/83~ _de 
urgência para o Projeto de _Decreto 
Legislativo nY 5, de 1983 (nY 15, de 
1983, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto .do Acordo 
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Constittitivci do Banco Africano de 
Desenvolvimento, celebrado em 
Cartum, a 4 de agosto de 1963, 
emendado pela Resolução nY 5, de 
1979, adotada pelo Conselho de 

_ Ooveriladores, em Abidjan, a 17 de_ 
maio de 1979. Aprovado. 

- ProJeto de Decreto Legislati
vo n,. 4/79, (n"' 1/79, na Câmara 
dos Deputados), que ratifica o tex~ 
to da convenção sobre a proibição 
do uso militar ou hostil de técnicas 
de modificação ambiental, assina
do pelo Governo brasileiro em 
Nova Iorque, em 9 de novembro de 
1977. Aprovado. Ã _COmisSãO de 
Redação. 

-Projeto de _Resolução n! 
161/81, que autoriza o Poder Exe

1.6- COMUNICAÇÃO QA 
PRESIDENCIA • 

-Término do prazo para ofere
cimento de emendas aos Projeto~ 
de ReSolução n9s 64 e 65, de 1983~ 

1.7- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 94•SESSÃO, EM 
15 DE JUNHO DE 1983 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr. 19-
-Secretário da Câmara- dos Deputa- -
dos 

cutivo a alienar à empresa agrope- Encaminhando à revisão do Se
coaria industrial e colonizadora nado autógrafos dos seguintes pro
Rio_ Candeias Ltda., a área de _·jetos: 

_ 3_3_._QQ_Q_ hectares no Território de -Projeto de Lei da Qmara nY 
Rondônia, para a implantação de 62/83 (n9 149/79, na Casa de ori
projeto de bovinocultura. Discos- gem), que modifica o art. 27 e seLtS 
são adiada para o dia 21 do corren- parágrafos da Lei n" 2.004, de 3 de 
te, nos termos do Requerimento n9 outubro de 1953, alterada pela Lei 
694/83, após usarem da palavra os n9 3.257, de 2 de setembro de 1957, 
Srs. Humberto Lucena e Aloysio qu~. "dispõe sobre a Política Nado
Chaves. nal do Petróleo e define as atri-

1.4:__ MAT~RIA APRECIA
DA APÚS A ORDEM DO DIA 

- Redaçã_o fi_nal do Projeto de 
Lei do Senado n,. 23/83, em regime 
de urgência. Aprovada. Ã Câmara 
dos Deputados. 

1.5- cOMUNICAÇÃO DA 
PRESID~NCIA 

-Convocação de sessão ex
traordinária a realizai-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa, 

1.6- DISCURSOS APóS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO - Comen
tários ao pronunciamento do Sena
dor Roberto Campos, feito na ses
são anterior, de análise da econo
mia brasileira. 

SENADOR ROBERTO CAM
POS - Resposta ao dis,curs'o do 
orador que o antecedeu rl_a tribuna. 

SENADOR GABRIEL HER
MES - bito da Campanha de 
Vacinação contra:a Poliomielite. 

-SENADOR ÁLVARO D/AS
SituaçãÕ da rede hospitalar priva

da do Estado do Paraná devido a 
distorsões no estabelecimento da 
remuneração hospitalar. 

SENADOR JA/SON BAR
RETO - Apelo em prol da Ube
raçã_o de verbas destinadas_ à Prefei

. tura Municipal de Xa~i_m-SC. 

buições do Conselho Nacional de 
Petróleo, institui a Sociedade por 
Ações Petróleo Brasileiro Socieda
de Anônima, e dá outras proVidên-
cias". 

- Projeto de _Lei da CâmS.ra n~_ 
63/83 (n" l.442f79, na Casa de ori
gem), que dispõe so5re o afasta
mento de empregados eleitõs para 
os Conselhos Federais e Regionais 
de entidades de fiscalização do 
exercício profissional. 

- Projeto de Lei da Câmara _n9 
64/83 (nY 1.003/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a desapro
priação de imóvel no Município de 
Jaboatào, Estado de Pernambuco, 
para atender ao deslocamento das 
famílias que atualmente residem 
em áreas do Parque Histórico Na
cional dos Guararapes. 

- Projeto de Lei da Cámara n_9 
65(83 (n9 1.916/79, na Casa de ori
g-em), que concede aposentadoria 
especial ao piloto agrícola e-deter

__ mlnª outras providências. 

- P~:ojeto de Lei da Câmaia n<:> 
66/83 (no 1.197/79, na Casa de ori
gem), que assegura o empregado 
estãvel que optou pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS o recebimento da indeni~ 

zaçào que lhe correspondia e que 
não foi paga tempestivamente. 

- Projeto de Lei da Câmara n<:> 
67/79 (nY 939 f79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a responsa
bilidade dos ocupantes de cargos 
de direçào de órgãos da adminis
tração pública federal di reta ou_ in
direta. 

-Projeto de Lei da Câmara n<:> 
68/83 (n<:> 2.009/79, na Casa de Ori-
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3. Dáta natalícia: }9 outubro 1917 
4. Cidade Natal: Rio de Janeiro 
5. Filiação: 

a. Pai: Manoel Gomes de Almeida e Silva (falecido) 
b. Mãe: Maria Delfina Botelho Gomes de Aimeida 

(falecida) 
6. Estado Civil: Casado 
7. CIC: 191188647/91 

Dados Militares 

1. Datas de Praça e Promoções: 
a. Praça 9 abril 35 
b. Asp. 22 noverilbfO -37 
c. 29-Ten. 30 dezembro 38 
d. 19-Ten. 25 dezembro 40 
e. Cap. 25 dezembro 44 

Maj. 25 julho 52 m 
g. Ten.-Cel. 25 abril 59 m 
h. Cel. 25 agos-to 64 m 
Gen .. Bda. 25 março 72 
Gen. Div. 31 julho 77 
Gen. Ex. 31 março 81 

2. Origem: Colégio Militar do Rio de Janeiro 
3. Arm,a: Cavalaria 
4. Cursos Militares: 

a. No Brasil: 
- F armação de Oficiais - Cavalaria - ....... _1937 
- Educação Física do Exército_- Escola de Edu-

cação Física do Exército .. , ... ~- . ~ .,_,. __ . ~ J942 
- Aperfeiçoamento de Oficiais - Escola de Aper-

feiçoamento de Oficiais ........... _ ~-- ..• ~ 19~0 
- Comando e Estado-Maior do Exército- Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército .. 1953 
-Estado-Maior das Forças Armadas- Escola Supe

rior de Guerra 1_958 
b. No Exterior: 

- Informações para Oficiais Superiores Estrangeiros 
- Fort Holabird na "OS Army lntelligense School, Bal· 
timore" (EEUU) ..... - ........ _ ........ ~ ~-.-. 1964 
5. Síntese da Vida Militar (desempenho de funções): 
a. Até o posto de Coronel: 

(I) Em Campanha: 
- Revolução_Comunista- Tomou parte no movi

mento de 27 de novembro de 1935 contra os revoltosos 
da Escola de Aviação Militar. 

(2) Em Comando: 
-Comandante do 149 Regimento de Cavalaria (Dom 

Pedr i to-RS), de 4 março 65 a 8 abril 67. 
(3) Na Tropa: 
--Subalterno, Cmt.-Esqd. e S/1, de9 dezembro 37_a5 

fevereiro 42, no 1,. RCD; 
-Subalterno, Cmt Esqd e Oficial_ Regimental de Edu

cação Física, de 28 outubro _42 a 17 abril 46 no 79 RCI; 
- Cmt.-Esq.; Sj!, Chefe do EA e Fisc. Adm., de 6ju

nho 47 a 15 fevereiro 49 no [9 RCD; 
- Cmt.-Esqd., Oficial Regimental de Educação Físi

ca, Fisc. Adm. e S/3, de de 23 janeiro 50 a 28 feveréiro 
51, no 89 RC. 

(4) No Quadro de Estado-Maior: 
-Adjunto da J<:> Sec. e Çh. !9 e 49 Sec. (QG/29 DC), 

de 15 fevereiro 54 a 9 março 55; 
- Ch. S-6/D-6 (Diretoria de Reserva), de I 1 abril a 30 

maio 55~ 
- Ch. A-2/D-1 (Diretoria de Armas), de 4 junho a 29 

setembro 55; 
-Adjunto da_Seção de Çaval~ria, A-2 (EME), de 30 

setembro 55 a 9 junho 56; 
-Adjunto da {9 Seçào (EME), de 24 novembro 58 a 

28 janeiro 59 
-Chefe 2o Sec. e Sub-Chefe do EM (QG/1 Ex.), de 18 

abril a 17 maio 68; 
-Chefe do SA-2 (DEP), de 22 maio 71 a 28 abri\"72. 

(5) No Quadro Suplementar (inclusive em estabeleci
mento de ensino, sem ser instrutor) 

-Escola de Educação Física do Exército (como alLL
no), çle 7 Feve~eiro a 2 Setembro 42; 
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gem), que acrescenta dispositivos 
aos arts. 11 e 12 da Lei nl' 4.380,_dc 
21 de agosto de 1964, quç, "institui 
a correção monetária nos contratos 
imobiliãrios de interesse social, O 
Sistema Fin-ancelio para a aqui~ 

síção da Casa Própria, cria o Banco 
Nacional da Habitação- BNH, e 

gem), que aJieia o art. 459 da Con
solidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, 
-de l~' de maio de 1943, que dispõe 
sobre o pagamento de salários. 

2.4-DISCURSO APÓS .A. 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ALTEVlR LEAL-
219 aniversário de criação do Esta

do do_ Acre. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Socie.dades de Créditos Imobi- - Redação Final do Projeto de 
liário, as letras imobiliárias, o Ser- Resolução n-9 51/83, que autoriza a 
viço Federal de Habitação e Urba- Prefeitura Municipal de Rio Gran
nismo e dá outras prOvidências~·-.- de, (RS), a-contratar operaçãO de 

2.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESS0ES ANTE
RIORES 

-Projeto de Lei da Câmara nt? cré.dito no valor de Cr$ 
69/83 (n' 323/79, na Casa de ori- 1.153.986.270,80. Aprovada. Ã pro-
gero), que dá nova redação ao inci~ mulgação. 
so VI do art. 43 da Lei n'i' 4.591, -de _Projeto de _Resolução n'i' -Do Sr. Senador Roberto 
16 de dezembro de 1964, qu~_"dis~ _69183, que suspende a execução Campos, proferido na sessão de 8~ 

põeõsobre ~ condomí~~~ e~ edi~~ dos artigos 34 a 38 da Lei n'i' 575, de 6-~ Do Sr. se·nador Jose' L1'ns, 
caç es e mcorporaçoes 1mOb1~ 
liárias". 19 de dezembro de 1975, do Mu~ _proferido na sessão de 13-6-_83. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' - ~~c~p~~~~~~~::~~;:~r}-~~=:~- -Do Sr. Senador Aderbal Jure-
70/83 (nl' 4.470781, na Casa de ori- de Redação. ma, proferido na sessão de 14-6-83. 
gem), que revoga o art. 47 do 
Decreto-lei n'i' 3_.688, de 3 de ou- -Projeto -de Resolução nl' 
tubro de 1941, Lei das Contra- 70j8J,quesuSpendea-execuÇãoda 
venções Penais, e define o crime de expressãQ. "OU JUDICIAL", con
exercício ilegal de profissão ou ati- tida no_§ J'i' do art. 90, da Lei n9 
vidade. 440, de 24 de setembro de 1974, do 

4-MESA DIRETORA 

5- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

-Projeto de Lei da Câmara nl' Estado de São Paulo_. Aprovado. À 
71/83 (nl' 2.156/79, n-ã"Casa de "õií- Comissão -de Redação. 

6-COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

-Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (como alu
no), de 3 Março 49 a 21 Janeiro 50; 

-Escola de Estado-Maior do Exército (como aluno), 
de 28 _Fevereiro 51 a 7 Jãneii-o 54. 

(6) Em estabelecimento de ensino (como instrutor) 
-Instrutor de Educação Física (Escola Militar de Re

sende - RJ), de Z2 Abril 46 a 7 Maio 47; 
:.__Instrutor do Curso de Cooperação das Armas e 

Serviços (EsAO) de I O Janeiro 56 a 29- Maio 58; 
-Instrutor da Seção de Cavalaria e Blindados e- Ins

trutor Chefe da Seçào de Serviços e Estado-Maior (ECE
ME), ·de 27 Fevereiro 62 a 31 Dezembro 63; 

- DiritCir:chefe de-Á.ilo (ECEME), de 31 Dezemhro 
63 a Dezembro 64. 

(7) Em funções militareS fora d'o Ministério do Exér
cito 

-Curso de Estado~ Maior e Comaildo das FOrçãs Àr
madas (Escola Superior de Guerra), de 29 Maio a 23 De-
zembro 58; . __ _ 

-Adjunto do Grupo Combinado de Informações do 
Núcleo da Zona de Defesa Norte e Chefe da 2f- Seçào 
(EMfA), de 30 Janeiro 59 a"23 Fevereiro 62. 

(8) No exterior 
-Curso de lnfoi'mações para Oficiais- Superiores E8-< 

trangeiros n~- "Os Army Intel_ligense School, Baltimore" 
(EEUU), de li' Janeiro a f3 Abril 64; 

-Chefe da Missão Militar Brasileira de Instrução no 
Paraguai, de 11' Julho 68 a 2 Feverciró 71. 

b. Como Oficial-Generaf 
-Comandante da 4• Divisão de Cavalaria (Campo 

Grande - MT), de 5- Maio 72 a 4 Setembro 73; -
-Comandante da 1 ,--Biigada de lrifantirta MOioriia

da (Rio - RJ), de 28 Setembro 73 a 22 Agosto 74; 
-Comandante da 5~ Btlgada de Cavalaria Blindada 

(Rio - RJ), de 23 Agosto 74 a 7 Maio 76; 
-lnspetor-Geral de PolíciaS Militares (Brasília -

DF), de 21 Maio 76 a 30 Agosto 77; 
-Chefe da 3• Subchefia do EStado-Maior do Exérci· 

to (Brasilia - DF), de 6 Setembro a 26 Outubro 77; 
- Diretor de Ensino Preparatório e Assistenciaf 

(Brasilia- DF), de 26 Outubro 77 a 23 Janeiro 79; 
-Comandante Militar do Planalto e II• Região Mili

tar (Brasflia- DF), de 31 Janeiro 79 a 23 Abril 81; 

-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (Brasília 
-DF), de 30 Abril a 17 Agosto 81; 

- Comandante do I Exército de 9 Setembro 81 a 
6~ Condecorações: 

a. Nacionais (constantes do Almanaque 00 EXérCi-
to): 

-Ordem do Mérito Militar - Grã-Cruz. 
-Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina 

- 40 ano de Bons Serviços. 

-Medalha do Pacificador. 
-Ordem do Méríto Naval - Grà·Cruz. 
-Ordem do Rio Branco - Grande-Oficial. 
-Ordem do Mérito Aeronáutico - Grande-Oficial. 
-Ordem do Mérito Judiciário Militar - Alta Dis-

tinção. 
- -Medalha Mêrito Tamandaré. 

- Medalha Mêrito Santos Dumont - Grau Prata. 
b. Estrangeiras (constantes do Almanaque d"o Exér

-cito): 
-Ordem Mérito Militar - Comendador - Para-

guai. 
- Medalha Honorífka: - Cavalaria - Pai8guai. 
-c. Honoifficas (Esta'dUais, Ministeriais e outras, não 

constantes do ~lffiallaqué d-o Exército): 

-Medalha d-tr. "Alfe.res Tiradentes" da Polícia Mi\i~ 
tar, conferida pelo Governador do Estado de Minas Ge

rais. 
-Medalha Tiradentes - confei'ida pelo Governo do 

_ Estado d_Q Amazonas. 
-Medalha Mérito Militar. "Brigadeiro Falcão", con

ferida pelo Governador do Estado do Maranhão. 

-Medalha da Ordem do Mérito Anha_nguera
Comend8dor, conferida pelo Governador do Estado de 

Goiás. ·-
-Medalha da -Ordem do Mérito Brasília, conferida 

pelo Governador do DiStrito Federal. 
- Medalha Tiradentes, conferida pelo Governador 

-do Estado de Goiás. 
-Medalha Mérito Cívico, concedida pela Liga da 

Defesa Nacional. 
-Medalha da Ordem do Mérito Brasília - O rã

CruZ, conferida Pelo Governador do Distrito Federal. 
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- Medalh~. "Alferes Joaquim José da Silva Xavier", 
conferida pelo Governador do Distrito Federal. 

- Medalha Santos Dumont, conferida pelo Governa
dor do Estado de Minas Gerais. 

Dados Pessoais 

I. Família. 
a. Esposa 
Ruth Oliveira de Almeida 
b. Filhos (se casados, mencionar genros e noras): 
Isa Helena Oliveira Gomes de Almeida (filha) 
--Walter Pereira (genro)- Bancário 
Manoel Luiz Oli\.':eira Gomes de Almeida (filho) Eng" 

Arquiteto 
- Otodeia Gomes de Almeida (nora) 
Regina Maria de Almeida Arão Galhardi (filha) 
C-.-- Netos 
Christian-e de Almeida Coelho Cintra 
Andréa Coelho Cintra 
Marcelo de Almeida Coelho Cintra 
Addana Gomes de Almeida 
André Luiz Gomes de Almeida 
Alexandre Oliveira Gomes de Almeida 
Renato de Almeida Arão Galhardi 

2. Domínio de Idiomas Estrangeiros: 
-Inglês (Lê) 
-Espanhol 

3. A tividades Culturais: 
Organizações de que foi conferencista convidado 

(mencionar o ano) 
- ECEMAR - 1964 
-ECEME- 1977 
-EsAO- t982 

4. Atividades Desportivas: 
a. Atuais: 
-Natação 
--:-Hipismo 

b. No passado: 
-Natação 
-Hipismo 
-Basquetebol 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

OFIC!OS 

Do Sr. l~'-8ecretário da Câmara dos Deputados~ enca~ 
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 6, DE 
1983 

(N~' 118/82, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular, con
cluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> Fica aprovado o te;<to do Acordo Comercial 
entre o Goy_erno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argelina Democrática e Popular, 
conCluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Art. 2'i' Este decreto legislativo entra em vigor na 
- data de sua publicação. 

MENSAGEM N' 446, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com o disposto no art. 44 inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelênciais, acampa-
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nhado de Exposição de_ Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo Co
mercial entre o Governo da República do Brasil e Go: 
vemo da República Argelina Democrática e Popular, 
concluído em Brasília, a 3 de junho de 1981. 

Brasília, 13 de outubro de 1981.- Aureliano Cha,.es. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DOPfDAI/DPC/DOC/
SAL/222/830 (B46) (A28), DE 12 DE OUTUBRO 
DE 1981, DO SENHOR MINISTRO PEESTADO 
DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 

Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, 
Vice-Presidente no exercício do cargo de 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à a,! ta apreciação de Vossa 

Excelência o anexo texto de Acordo Comercial concluí
do com a Argêlia em 3 de junho último, por ocasião da 
visita ao Brasil do Ministro das Finanças daquele país, 
Senhor M'hamed Valá. 

2. Destina-se o Acordo a viabilizar parte dos enten
dimentos mantidos com o Ministro argelino, no sentido 
de um aproveitamento amplo das possibilidades de coo
peração bilateral. Seu texto estabelece cláUsulas de or
dem operacional, cuja aplicação proporcionará resulta
dos práticos e imediatos, e dispõe sobre procedimentos_ a 
serem seguidos com vistas a estimular o desenvolvimento 
do comércio entre os dois países. 

3. Constituem os seus arts. II, TV, V, VI e VIl dispo
sitivos habituais, comuns a acordos de sua natureza, que 
regulam a concessão de facilidades mútuas para o desen
volvimento das trocas bilaterais, estabelecem o quadro 
jurídico em que estas serão efetuadas, dispõem Sobre a 
qualificação jurídica dos agentes ComerciáiS~ r-eStrição à 
reexportação para terceiro país e, ainda, sobre a efe
tuação dos pagamentos. 

4. A vigência seria de 3 (trés) anos, automaticamente 
renovável por períodos adicionais de i (um) ano, caso 
não denunciado por alguma das partes. 

5. Tendo em vista a necessidade de aprovação legis
lativa para que o Acordo possa entrar em vigor, elevo à 
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de 
Mensagem que o encaminharia ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚB~ICA FEDERATIVA DO BRASIL E Ci 
GOVERNO DA REPÚBLICA ARGELINA DE
MOCRÁTICA E POPULAR. 

O Governo da- República Federativa do Brasil, 
e 
O Governo da República Argelina Democrática e PciPu~ 
lar doravante denominados Partes Contratantes, 

Desejosos de desenvolver as relações comerciais dire
tas entre os dois países com base no equilíbrio e no inte
resse mútuo, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes comprometem-se- a Pio mover 
o desenvolvimento equilibrado de se_u intercâmbio co
mercial e adotarão, de acordo com as leis e regulamentos 
vigentes em Seus respectivos países, todas as medidas ne
cessárias com vistas à expansão e à diversificação de suas 
trocas recíprocas no nível mais elevado possível, cm Con
sonância com seus objetivos de desenvolvimento. 

Artigo II 

As Partes Contratantes conceder-se-ão reciprocamen
te o tratamento mais favorável possível no que respeita a 
direitos alfandegários e a todos os demais impostos e ta
xas equivalentes, bem como quanto às regras, formalida
des e procedimentos referentes aos produtos e mercado-
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rias destinados ao intercâmbio com_ercial recíproco, sem 
prejuízo de seus respectiVos compromissos, com vistas a 
~desenvolver seu comércio no quadro do for.talecimento 
da cooperação entre países em desenvolvimento. 

Artigo III 

O intercâmbio comercial entre a República Federativa 
do Brasil e a Repúólic<~: Argelina Democrática e Popular 
será efetuado ~onforme as disposições do presente Acor

- do e obedecerá às leis e regulamentos em vigor que re
gem a importação e~ expo~tação em cada um d-os-pã.Lses. 

Artigo IV 

_ Os produtos- de origem- e que provenham de uma das 
Partes Contratantes não poderão ser reexPortados parâ 
um terceiro pais, salvo mediarite autorização escrita das 
autoridades competentes do país exporta_dor de origem. 

Artigo V 

As Partes Contratantes aUtorizarão a importação e a 
· exportação com isenção de direitos alfandegários, na 
- forma das leis e regulamentos em vigor que regem- a im

portação e a exportação em cada uma das Partes, de: 
a) amostras de mercadorias e material publicitário 

para promoções e não destinados à venda: 
b) objctos e mercadorias destinados à exibição em feí~ 

ras e exposições internacionais que sejam realizadas no 
território das Partes Contratantes: 

c) produtos e mercadorias importados s_ob Q regime 
de admissão temporária. 

Artigo VI 

A importação e a exportação das mercadorias de um 
país para o outro efetuar-s_c;;_.-ão sob a forma de contratos 
celebrados entre pessoas fisicas e jurídicas habilitadas a 
efetuar operações de comêrcio exterior no Brasil e pes
soas físicas e jurídicas habilitadas a se ocupar de comér
cio exterior na Argélia. 

Artigo VIl 

Os pagamentos referentes ao intercâmbio comercial, 
objeto do presente Acordo efetuar-se-ão eni dívisãS con~ 
versíveis, em consonância com a legislação em vigor nos 
dois países. 

Artigo VIII 

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento do co
mércio entre os dois países, as Partes Contratantes 
conceder~se-ão mutuamente, na me9ida do possível, as 
facilidades necessárias à o_fgariização de feiras e expo
sições internacionais, na forma do disposto nas leis, e re
gulamentos respectivos. 

Artigo IX 

As Partes Contratantes fornecer-se-~a reciproC;amente 
todas as informações úteis ao intercâmbio comercial ~n
tre os dois países. 

Artigo X 

As Partes Contratantes realizarão consultas, sempre 
que necessário, de modo a aPerfeiçoar o comércio entre 
os dois países e a permitir" a boa execução do presente 
Acordo. 

Artigo XI 

1. Cada Parte Contratante notificará a outra_9a con
clusão dos trâmites constitucionais necessários à apro-
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vação do presente Acordo, o qual entrará em vigor na 
data da última notificação. 

2. O_ presente Acordo terã vigência inicial de 3 (três) 
anos, automaticamente renovável por períodos adido:.. 
nais de 1 (um) ano, a menos que uma das Partes Contra:
tantes notífique a outra de sua decisão de denunciá-lo, 
com 90 (noventa) dias de antecedê-ncia. 

Feito--em Brasília, aos 3 dias do mês de junho de 19_81, 
em três exemplares originais, nas línguas portuguesa, 
árabe e francesa, sendo todos os textos igualmente au
tênticos.. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Argelina Democrática e 
Popular: M'hamed Yalá. 

( Ãs Comissões de Relações Exteriores e de Econo
mia.) 

PROJEÚ) DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 
1983 

(N~' 128/82, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza a adesão do Brasil à Convenç-ão que insti
tui uma Organizaç-ão Internacional- de Metrologia 
Legal, concluída em Paris, a 12 de outubro de 1955, e 
emendada cm 1963. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. li' Fica autorizado o Poder Executivo a aderir à 
Convenção que institui uma Organização Internacional 
de Metrologia Legal, concluída em Paris, a 12 de ou
tubro de 1955, e emendada em 12 de novembro de 1963. 

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 64, DE 1982 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na-_ 
cionul: 

D~ conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Ex.celêncías, acompa
nhado- de Exposição de Motivos do Senhor MinistrO de 
Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção 
q·ue institui uma Organização Internacional de Metrolo
gia Legal, concluída em Paris, a 12 de outubro de 1955, 
conforme emendada em 1963. 

Bra.sília, 25 de fever_eiro de 1982. -JoãO Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE .MOTIVOS N• DIE/
DAI/290/692.1(00), de 18 de dezembro de 1981, do 
Senhor Ministro de E~tado das Relações Exteriores. 

A Sua Excelência o Senhor 
JoUo Baptista Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senh.or Presidente: 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Ex
celência que o Ministério da Indústria e do Comércio 
manifestou interesse em que o Brasil se torne membro da 
Organização Internacional de Metrologia Legal -
OIML. 

2. A Organização foi instituída por Convenção fir~ 

rriadã, cm Pafis, a (i -de outubro de 1955. Em 1963, o 
texto daquele ato internacional recebeu emenda em_ seu 
artigo XII, pela qual foi estendido a todos os pafses
menlbro-s o direito de integrar o Comltê Internacional de 
Metrologia Legal, órgão executivo da Organização. 

3. Dentre os objetivos da Organização destacam-se a 
formaçUo de um centro de dados sobre as instituições, 
meca.nísmos e instrumentos de metrologia legal nos di
versos Estados-membros, a realizaçào de estudos para a 
unificação internacional de métodos e regulamentos, a 
preparação de modelos de legislação na área de metrolo
gia, o estabelecimento de padrões para os instrumentos 
de mensuração, aceitáveis à comunidade internacional, e 
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o desenvolvimento do intercâmbio entre os diversos Ins
titutos de Pesos e Medidas dos Estados-membros. 

4. Compõem atualmente- a OrganizRção 42 países, 
predominantemente europeus. Do continente ameríca
no, são mernbros_Cuba, Estados Unidos_da América e 
Venezuela. 

5. Levando em conta a população e o grau de utili
zação dos instrumentos ae-mensuração, o Brasil, aO in
gressar na OIML, deverá ser classificado na Categoria 
III, que corresponde à contribuição anual de 107.643 
francos franceses (valor de 1981), despesa que correrã à 
conta das dotações orçamentárias do Ministério da In
dústria e do Comércio. 

6. De acordo com o art. 44, inCisO I, da Constituição 
Federal, a adesão do Brasil à Convenção tjue estabelece 
a OrganiZação Internacional de Metrologia Legal estâ 
sujeita à prévia aprovação do Poder LegislativO. --

7. Nessas condições, encaminho o anexo projeto de 
Mensagem ao Congresso Nacional para que Vossa Exce
lência, se assim houver por bem, submeta o texto da 
Convenção, conforme_emcndada, à apreciação do Poder 
Legislativo. -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, SenftOi' Presidente, oS -protestOs do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

CONVENÇÃO QUE INSTITUI UMA 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE 

METROLOGIA LEGAL, ABERTA À 
ASSINATURA EM PARIS, 

EM 12 DE OUTUBRO DE 1955 

(Conforme emendada em 12 de novembro de 1963) 

Convenção que institui uma Organização 
Internacional de Metrologia Legal 

Os Estados partes na prtsente Convenção, desejoSos 
de solucionar, no plano internacional, os proOieinas téc
nicos e administrativos advindes do emprego de instru
mentos de medida, e conscientes da importânciã-de uma 
coordenação de seus esforçospara alcançar este objeti
vo, resolvem criar uma Organização lnterimcfonal de 
Metrologia Legal, assim defin-ida; 

TITULO I 

Objetivo da Organização 

Artigo I 

Fica instituída uma Organização Internacional de Me
trologia Legal. 

Esta organização terâ por objetivo: 
I - formar um centro de documentação e infor

mação: 
- por um lado, sobre os diferentes serviços nacionais 

que se ocupam da verificação e do controle dos instru
mentos de medida que desejam ou possam ser submeti
dos a uma regulamentação legal; 

- por outro lado, sobre os instrumentos de medida 
mencionados, do ponto de vista da sua concepção, cons
trução e utilização; 

2- traduzir e editar os textos das disposições legais 
em vigor nos diferentes Estados, sobre os instrumentos 
de medida- e sua utilização, com os comentários, basca· 
dos no direito constitucional e no direito administúúivo 
desses Estados, ne-cessários à inteira compreensão dessas 
disposições; 
3- determinar os princípios gerais de metrologia le

gal; 
4- estudar, com fim de unificar os ffiétodos e regula

mentos, os problemas de caráter legislativo e regulamen
tar de metrologia legal cuja solução seja de interesse in
ternacional; 
5- estabelece modelos de projeto de lei c de regula

mento sobre os instrumentos de medida e sua utilização; 
6- elaborar um projeto de organização prática- de 

um serviço-modelo de verificação e controle dos instru
mentos de medida; 
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7 - fixar as características e_ qualidades necessárias e 
suficientes que devam apresentar os instrumentos de me
dida para serem aprovad~s pelos Estados-membros e 
para que o seu emprego possa ser recomendado no plano 
internacíonal; 
8- favorecer as relações entre- os Serviços de Pesos e 

MEididaS-Ou outros serviços encarregados da metrolo8ia 
legal !!m cada um dos Estados-membros da Organização. 

TITULO 11 

Constituição da Organfzaçio 

Artigo II 

São membros da Organização os Estados partes na 
presente Convenção. 

Artigo III 

A Organização compreenderá: 
- -uma Conferência Internacional de Metrologia Le
gal, 

- um Comitê Internacional de Metrologia Legal, 
- uma Repartição Internacional de Metrologia Le-

gal. 

Conferência Internacional de 
Metrologia Legal 

Artigo IV 

A Conferência tem por objetivo: 
I -estudar questões relativas às finalidades da Orga

nização e tomar as decísões cabíveis; 
2 - assegurar a constituição dos organismos de di

reção que deverão executar os trabalhos da Organização; 
3 -estudar e aprovar os relatórios elaborados, em 

conclusão de seus trabalho_s, pelos diversos organismos 
de metrologia legal instituídos em conformidade com a 
presente Convenção. 

Quaisquer questões relativas à legislação e à adminis
tração de um Estado serão excluídas da alçada da Confe
rência, salvo pedido expresso desse Estado. 

Artigo V 

Os Estados partes na presente Convenção participarão 
da Conferêncía na Qualidade de membros, nela serão re
presentados como previstos no artigo VII, e ficarãõ sub
metidos às orbrigações definidas pela Convenção. 

Independentemente dos membros, poderão fazer parte 
da Convenção, na qualidade de Correspondentes: 

1 - os Estados ou territórios que ainda não possam 
ou não desejem ser partes na Convenção; 

2- Uniões Internacionais cuja atividade esteja rela
cionada com a da Organização. 

Os Correspondentes não serão representados na Con
ferência, mas poderão a ela enviar observadores, que te
rão simplesmente voz consultiva. Não pagarão as coti
zações dos Estados-membros, mas deverão custear as 
despesas de prestação dos serviços que possam pedir e as 
despesas de assinatura das publicações da Organização. 

Artigo VI 

Os Estados-membros .se comprometerão a fornecer à 
Conferência toda a documentação em sua posse que, na 
sua opiilião, possa permitir à Organização desicumbir-se 
de suas tarefas. 

Os Estudos-membros enviarão às reuniões da Confe
rência repres_ent_antes oficiaísJ-em riúmero máximo de 
tfês. No limite do possível, um deles deverá ser em seu 
pafs um funcionário, ainda em atividade, do serviço de 
Pesos e Medidas ou de outro serviço que se ocupe de me
trologia legal. 
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Um só dentre eles terá direito de voto. 
Estes delegados não necessitarão de "plenos poderes", 

sal v~ em casos excepcionais, a pedido do Coinitê, e para 
questões determinadas. 

Cada Estado arcará com as despesas relativas à suare
pres~ntação na Conferência. 

Os membros do Comitê que não sejam delegados por 
seu Go_verno terão o direito de tomar parte nas reuniões, 
com voz consultiva. 

Artigo VIII 

A Conferência decidirá sobre as recomendações_a se· 
rem feitas visando a uma ação comum dos Estados
membros, para a realização dos objetivos enumerad_os 
no Artigo L 

As decisões da Conferência poderão tornar-se aplicá
veis apenas se o número de Estados-membros presentes 
equivaler, no mínimo, a dois terços do número total de 
Estados-membros, e se recolherem um mínimo de quatro 
quintos dos votos expressos. O número dos votos expres
sos deverâ, no mínimo, ser igual a quatro quintos do to
tal de Estados-membros presentes. 

Não serão considerados como votos expressos as abs
tenções e os votos em branco ou nulos. 

As decisões serão imediatamente comunicadas aos 
Estados-membros para informação, estudo e recomen
dação. 

Os Estados-membros assumirão o comp-romisso mO
ral de, na medida do possível, apticar tais decisões. 

Todavia, no que concerne a qualquer voto relativo à 
organização, à gestão, à adminiStração, ao regulamento 
interno áa Conferência, do -Comitê, da Repartição, e a 
qualquer questão análoga, a maioria absoluta será sufi
ciente para tornar imediatamente executória a decisão. 
visada, sendo o número mínimo dos membros presentes 
e o dos votos expressos os mesmos que os acima mencio
nados. O voto do Estado-membro cujo delegado ocupar 
a presidência serâ preponderante em caso de igualdade 
na distribuição dos votos. 

Artigo IX 

A Co-;;ferência elegerá, dentre seus membros, para o 
prazo de cada uma de suas sessões, um Presidente e dois 
V ice-Presidentes que terão como adjunto, a título de Se
cretário, o Diretor da Repartição. 

Artigo X 

A Conferência reunlr-se-á, pelo menos, a cada seis 
anos, convocada pelo Presidente do Comitê, ou, em caso 
de impedimento, pelo Diretor da Repartição se este tiver 
recebido um pedido emanado da metade, no mínimo, 
dos membros do Comitê. 

A Conferência fixará, no fiin de seus trabalhos, o lugar 
e a data de sua próxima reunião, ou delegará esta incum
bência ao Comitê. 

Artigo XI 

A língua oficial da Organização será a francesa. No 
entanto, a Conferência poderá prever, para seus traba~ 
lhos e debates, o emprego de uma out~a ou mais línguas. 

Comitê Internncional de Metroiogia Legal 

Artigo XII 

As funções previstas no Artigo I serão empreendidas e 
levadas a cabo por um Comitê Internacional de Metrolo
gia Legal, órgão de trabalho da Conferência. 

Artigo XII! 

O Comitê será composto por um representante de 
cada Estado-membro da Organização. 

Tais representantes serão designados pelos Governos 
de seus países. 



2448 Quinta-feira 16 

Deverão ser runcionãrios, em atividade, do. serviço 
que se ocupa dos instn,tmentos de medida ou terem 
funções oficiais ativas no campo da metrologia legal. 

Cessarã_Q de ser membros do Comitê os _que não aten
derem às condições acima e cumprirá, então, aos Gover
nos interessados .designar seus sUbstitutos. 

Porão sua experiência, seus conselhos e seus trabalhos 
a serviço do Comitê, mas não comprorrl.eterãõ os seus 
Gove.rnos nem as suas Administrações. 

Os. membros do Comltê !Qmai'ão parte, de direito, na: 
Conferência, com voz córtsultiva. Poderão ser um dos 
delegados do seu Governo à QJ.nferência. __ .-

0 Presidente poderá cotividar às reuniões_do Ç_omitê 
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no toCante às condições .de recrutamento, de trabalho, de 
QÍscipliria· e aposentadoria. 

No intervalo entre as sessões, e em certo:; casos espe
ciais, o Comitê poderá_ deliberar por correspondência. 

As resoluções tomadas desta forma só se_rão válidas se 
tQdos os membros do Comitê houverem sido chamados 
a opinar, e se as resoluções houvere~ sido aprovadas por 
unanimidade dos votos expressos, com a condição de 
que o número dos votos expressos seJa, no mínimo, igual 

· a dois terços do número de membros designadas. -

com voz consultiva, qualquer pessoa cujo concurso lhe __ _ 

Não serão co_nsiderados votos expressos as abstenções 
e-os votos brancos ou nulos. A ausência de- resposta nos 
prazos fixado pelo -Preside-nte será interpretada como 
equivalente a uma abstenção. 

pareca últil. 

Arügo XIV 

As pessoas físicas que tenham desempenhado papel 
importante na ciência ciu indústri::J metrológicas, ou exM 
membros do Comitê, poderão, por decisão deste, receber 
o título de membro ha:norãrio. Poderão assistir .às reuM 
niões, com voz consultiva. 

Artigo XV 

O Comitê escolherã, dentre seus membros, um presiM 
dente, um Primeiro e um SegundeM V ice-Presidentes, que 
serão eleitos por um período de seis anos e que poderão 
ser reeleitos. Se, no entanto, o seu mandato terminar no 
intervalo entre duas sessõ~ do_ C_omi~, o mesmo serâ 
automaticamente prorrogado até a próxima sessão. O di
reter da Repartição lhes será adjunto, a título de Secre
tário. 

O Comitê poderá delegar algumas de suas funções ao 
seu Presidente. 

O Presidente desempenhará as funções que lhe forem 
delegadas pelo Comitê: _e o substituirá em caso de deci~ 
sões urgentes. Levará tais decisões ao conhecimento_ dos 
membros do Comitê e lhes prestará contas no maiS breve 
prazo possível. 

Quando houver possibilidade de que surjam questões 
de interesse comum para o Comitê e para Organizações 
'conexas, o Presidente representará o Comitê junto a es
sas Organizações. 

Em caso de ausência, de impedimento, de cessaçãõ de 
mandato, de demissão ou de falecimento do Presidente, 
o Primeiro Vice-Presidente o substituirá interinamente. 

Artigo XVI 

O Comitê reunir-se-á pelo menos de dois em dois 
anos, por convoc_ação do seu eresidente ou, em caso de 
impedimento, do Diretor da. Repartição, se este tiv·er re
cebido um pedido formulado pela metade, no mínimo, 
dos membros do Comitê. 

Salvo por motivo especial, as sessões normais se rc;ali
zarão no país da sede-da Repartição. No entanto, pode
rão ser efetuadas reuniões de informação no territódó 
dos Estados-membros. 

Arügo XVII 

Os membros do Comitê que eStiVerem Impedidos de 
assistir a uma reunião poderão delegar o seu voto a um 
de seus colegas, que será então o seu representante. Nes-
te caso um mesmo membro não poderá acumular, com o 
seu, mais de dois ou.tros votos. 

As decisões só serão válidas se o ~t1mero dos presentes 
for, no mínimo, igual a três quartos do número de pes
soas designadas como membros do Comitê, e se o proje
to obtiver um mínimo de quatro quintos dos votos ex
pressos. O número dos votos expressos deverá ser, no 
mínimo, igu-al ã cjtiatro quintos do número dos p~esentes 
e dos representados na sessão. -

Não serão considerados votos expressos as-abstenções 
e os votos brancos ou nulos. 

Artigo XVIII 

O Comitê confiará os estudos especiais, as pesquisas 
experimentais e os trabalhos de laboratório aos.s~rviços 
competentes dos Estados-membros, depois de ter obtido 
previamente a sua concordância formal. Se estas tarefas 
acarretarem despesas, na conc_ordância formal se especi
ficará em que proporções as mesmas correrão por conta 
da Organização. 

O Diretor da Repartição coordenará e reunirá o con
junto dos trabalhos. 

O Comitê Poderá confia_r certas funções, a título perM 
manente ou temporário, a grupos de trabalho ou a peri
tos, técnicos ou jurídicos, que se pautarão pelas dispo
sições fixadas pelo Comitê. Se estas tarefas incluírem re
munerações o_u indenizaçõe~, o Com~ tê fixará o__seu mon-
tante. 

O Diretor da RepartiçãO assUmirá o Secretariado des
tes grupos de trabalho ou destes grupos de peritos. 

Repatiçilo internacional de metrologia 
legal 

-.Artigo XIX 

O funcionamento da Conferência e do Comitê ficarâ a 
cargo da Repartição Internacional de Metrologia Legal, 
sob a direção e controle do Comitê. 

A Repartição -estará encarregada de preparar as· reu
niões da Conferência e do Comitê, de estabel!::cer ligação 
entre_ os diferentes membros destes organismos e de JUan
ter rei8ções com os Estados-membros ou com os Corres
pondentes e seus serviços interessad.os. - -

Estaiá igualmente encarregada da execução dos ~tu
dos e dos trabalhos definidos no Artigo I, bem como da 
lavratura das atas e da edição de_ um bolet_im. __ que será enM 
viado, gratuitamente,_ aos Estados~membros. 

A Repartição constítui.râ ci Centro de D.ocumentação 
e de Informação previsto no Artigo I. 

O Comitê e a Repartiçao se encarregarão de ex._ecutar 
decisões da Conferência. 

A Repartição não realizará pesquisas experimentais 
nem trabalhos de laboratório. Poderá, no entanto, dis
por de salas de_ demostração convenientemente equipa
das para estudar o modo de construção e funcionamento 
de certos aparelhos. 

Artigo XX 

A Repartição terá sua sede Administrativa na França. 

Artigo XXI 

O pessoal da Repartição compreenderá um Diretor e 
colaboradores nomeados pelo Comitê, bem como em~ 
pregados oU agentes, a título permanente ou temporário, 

-recrutados pelo Diretor. 
O pessoal da Repartição e, Se for--o caso,- os peritos 

mencionados no Artígo XVIII, serão remunerados. Re
ceberão salários, emolumentos ou indenizações, cuja im

-portância será fixada pelo Comitê. 
O stabls do Diretor, dos colaboradores e dos empre~a

dos ou agentes será determinado pelo Comitê, inclusive 
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A nomeação, o licenciamento ou a dispensa dos agen
tes e dos einpregadOs da Repartição Serão efetuados pelo 
Dirt;:tof, salvo no que se refere aos colaboradores desig
nadOs pelo Comitê, os quais só poderão ser objeto das 
mesmas medidas: por decisão do Comitê. 

Artôgo XXII 

ú lJifetor será reponsável pelo funcionamento da Re
partição, sof? o Controle e Q.iretrizes do Comitê, pera-nte õ 
qual serã responsáver e ao qual deverá apresentar, em 
cada sessão ordinária, um relatório de gestão. 

o-oiretor perceberá as receitas, preparará o orçamen
to, contrairá as despesas de pessoal e de material, passa
rá as ordens de_pagamento, e gerirá os fundo-s-de tesouM 
riria. . ' 

O Diretor será, .. ex ofiicio", o secretário da ConferênM 
cia e do Comitê. 

Artigo XXIII 

Os Governos dos Estados-membros declaram que a 
Repartição tem utilidade pública reconhecida, que é do
tada de presonalidade civil e que, de maneira geral, se beM 
neficia dos privilégios e facilidades comumente concedi
dos às iitslitu1Ções inti:rgovernainentais pela legislação 
vigente em cada um dos Estados-membros. 

TITULO III 
Disposições financeiras 

. Arügo XXIV 

A Conferência, para o período financeiro correspon
dente ao intervalo entre suas sessões, decidirá sobre: 

- a importância global dos créditos necessários para 
cobrir as despesas do funcionamento da Organização; 
-a importância anual dos créditos a serem postos em 

reserva para cobrir as despesas extraordinárias obriga
tó_rias, e para ã.ssegurar a execução do orçamento em 
caso de insufióiênclá de receitas, 

Os ·créditos serão contabilizados em _francos-ouro. A 
paridade entre o francoMouro e franco f;ancês será a indi~ 
cada pelo Banco da França. 

Durante o período financeiro, o Comitê poderá recor
rer aos Estados-membros, se julgar necessário um au
mento dos créditos para a realização dos objetivos da 
Organização, ou ~para coritpensar uma variação das con
dições econômícas. 

Se, ao expirar o perfOdo financeiro, a Conferêncía não 
se houver reunido ou se _não houver podido deliberar va
lidamente, o período serã prorrogação até a seguinte ses
são válida. Os créditos inicialmente concedidos serão au
mentados proporcionalmente à duração desta prorro
gação. 

Durante o período financeiro,_o Comitê fixará, dentro 
dos limites_ dos créditos concedidos, o montante das desM 
pesas de funcionamento relativas aos exercícios orça
mentários, cuja duração corresponda ao intervalo t:::n.tre 
as suas sessões. O Cómitê controlará o emprego dos fun
dos disponíveis. 

Se, após expiração do exercício orçamentário, o Comi
tê não se houver reunido ou se não houver podido _deli
berar validamente, o Presidente e o Diretor da Repar
tição decidirão_s_übre a renovação, atê a próxima sessão 
válida, do todo ou de parte do orçamento do ex,er:cício 
findo. 

Artigo XXV 

O Diretor da Repartição terá autoridade para contrair 
e pagar, independentemente de quaisquer autorizações, 
aS despesas de funcionamento da Organização. 

O Direto~ só poderá: 

--pagar as despesas extraordinárias: 
- retira-r, doS créditos de reserva, os fundos necesM 

sários para assegurar a execução do orçamento em caso 
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de jnsuficiência de receitas, depois de ter obtido o _cQn
sentimento do Presidente do Comitê. 

Os excedentes orçamentários continuarão utilizáveis 
durante todo o período financeiro .. 

A gestão orçamentária do Diretor deverá s~r submeti~ 
da ao Comitê, para verificação, em cada uma de suas ses-
sões. ' 

Ao expirar o período_finan_c_elto, o Comitê submeterá 
ao controle da Conferência um balanço da gestão. 

A Conferênciã determinará o destino a ser dado aos 
excedentes orçamentários. O montante desses excedentes 
poderá ser deduzido das contribuições dos Estado
membros, ou ser acrescido aos créditos de reserva. 

Artigo XXVI 

As Despesas da Organização serão cobertas: 
I - por uma contribuição anual dos Estados~ 

membros. 
O total das partes contributivas para um período fi~ 

nanceiro serã determinado segundo o montante dos crê
ditos concedidos pela conferência, tendo em conta uma 
avaliação das receitas dos itens 2 a 5, abaixo. 

A fim de determinar as contribuições, os Estados
membros serão repartidos em quatro classes, segundo a 
população total da metrópole e dos territóriOs que decla~ 
ram representar: 

Classe I. População inferior Ou iguãl a I O milhões de 
habitantes; 

Classe 2. População compreen-dida entre 10 niilhões, 
exclusive, e 40 milhões, inclusive; 

Classe 3. População compreendida entre 40 milhões, 
exclusive, e lOO_milhões, inclusive; 

Classe 4. Populaçào superior a 100 milhões. 
A cifra de população será arredondada para o número 

inteiro de milhão inferior. 
Quando em um Estado o grau de utilização dos instru

mentos de medida for claramente à rriédia, este Estado 
poderá apresentar pedido para ser incluído na classe in~ 
feriar àquela que lhe determinava a sua população. 

Segundo as cl:dsses, as contribuições serão proporcio~ 
nais a l, 2, 4 e 8. 

O total da contribuição de um Estado~membro será 
repartido igualmente pelos anos do período financeiro, 
para determinar a contribuição anual. 

A fim de constituir; -desde o infc1o~ uma reserVa de 
contingência, destinada a compensar as flutuações no in
gresso de receitas, os Estados~membros consentem em 
realizar adiant:dmentos de suas cotizações anuais futuras. 
O montante desses adiantamentos e a sua duração serão 
fixados pela Conferência. 

Se, ao expirar o períOdo financeiro, a Confi:réiicia não 
se houver reunido ou não houver podido deliberar vali
damente, as contribuições anuais serão prorrogadas nos 
mesmos índices, até uma sessão válida da Conferência; 
2- pelo produto da venda de publicações e pelo pro~ 

duto das prestações _de serviços aos membros correspon
dentes; 

3- pelas rendas auferidas do investimento dos fun
dos da tesouraria; 
4- pelas contribuições para o períOdo financeit_o e-m 

curso, pelos direíioS de admissão de novos Estados ade-
rentes, pelas contribuições retrõatívas e pelos direitos de 
admissão dos Estados~membrQs reintegrados, pelas con
tribuições-ã.trasãda_s dos Estados·membros que reiniciem 
seus pagamentos; 

5- por subvenções, subscrições, doações ou legado_s 
e receitas diversas. 

Para permitir o empreendimento de trabalhos espe
ciais, subvenções estraordinárias poderão ser alocadas 
por certos Estados-membros. Estas subvenções não se
rão incluídas no orçamento geral e constarão de contas 
especiais. 

As contribuições anuais- Sifãõ- fixã.das em francos
ouro. Serão pagas em francos fi'anceses-ciii-Cm-(iuaísQi.ie'r.
divisas conversíveis. A paridade entre o franco-ouro e o 
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franco francês será a que indicar o Banco da França, e a 
taxa aplicável será o do día do pagamento. 

As -cOntribUições serão pagas no início do ano, ao Di
_retor da Repartição. 

Artigo xxvn 
O Comitê estabelecerá um regulamento financeiro ba

seado nas disposições gerais dos Artigos XXIV a XXVI, 
acima. 

A,rtlgo XXVIII 

Um-Estado que se houver tornado membro da Orga
nização durante um dos períodos mencionados no Arti
go XXXVI ficará obrigado, atê a expiração deste e ficará 
submetido, a partir da sua adesão, às mesmas dispo
siçõ~s dos_membros-já existentes. 

Um novo_ Estado-membro se tornará cc-proprietário 
dos bens da_ Organização e deverá pagar, por conseguin
te, um direito de admissão fixado pela Conferência. 

Sua cotização anual será calculada como se aderisse a 
19 de janeiro do ano seguinte aO do depósito do instru
mento de adesão ou de ratificação. Seu pagamento para 
o ano em curso será de tantos doze avos de sua cotização 
quantos meses restarem por cobrir. Este pagamento não 
afetará as cotiZações previstas, para o ano em curso, 
para os outros membros. 

Artigo XXIX 

Qualquer Estado-membro que não tenha pago suas 
·cotizações durante três anos consecutivos será automati
camente consideradQ demissionário e e:!(clufdo da lista 
dos t:S:tadOs~meffibros. 

No entanto, a situaçã-o de certos Estados~embr.os, 
que se encontrarem num período de deficuldades finan
ceiras e não= puderem, no momento, cumprir suas obri
gaçõeS, será examinada pela Conferência, que poderá, 
em certos--Casos, conceder-lhes prazos ou adiamentos. 

- A- insuficiência das receitas, que resultar da exclusão 
de um Estado-membro, será c_ompensada por uma reti~ 
rada dos créditos de reserva, constituídos em conformi
dade com o artigo XXIV. 

Os Estados-membros voluntariamente demissionários 
e os Estados-membros demissionários de ofício perderão 
todos os direitos de cc-propriedade sobre o conjunto dos 
bens da Organização. 

Artigo XXX 

Um Estado-membro voluntariamente demissionário 
poderá ser reintegrado mediante simples pedido. Será 
então considerado como novo Estado-membro, mas o 
direito de entrada só será exigível se sua demissão datar 
de mais de cinco anos. 

Um Estado-membro demissionário de ofício poderá 
ser integrado, mediante simples pedido, sob reserva do 
pagamento de suas cotizações não pagas no momento de 
sua exclusão. Ess_as cotizações retroativas serão calcula
das na base das cotizações_ dos anos anteriores à sua rein
tegração. Se;rá, a seguir, considerado como novo Estado
membro, mas o direito de entrada será calculado tendo 
em conta, nas proporções fixa-das pela Conferência, as 
suas cotizaçõ_es__Jlnteríores~ 

-Artigo XXXI 

Em caso de dissolução da O_rganização, o ativo será, 
sob reserva de qualquer acordo que poderá ser concluído 
entre os Estados-membros cujas cotizações estão em dia 
na data da dissolução, e sob reserva dos direitos contra

- luais ou adquiridos do pessoal em atividade de serviço__ 
ou aposentado, repartido entre os Estados-membros 

- proporcionalmente ao total de suas cotizações anterio
res. 
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TlTULO.iV 
Disposi(;ões Gerais 

Artigo XXXII 

A presente Convenção ficará aberta à assinatura até 
31 de d_ezembro de 1955, no Ministério das Relações Ex
teriores da República Francesa. 

-Ela será ratificada. 
Os inStrumentos de ratificação serão depositados jun

to ao Governo da República Francesa, que notificará a 
data de depósito a cada um dos Estados signatários. 

Artigo XXXIII 

Os Estados que não tiverem assinado a Convenção po
derão a ela aderir após expiração do prazo previsto pelo 
artigo XXXII. 

Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao 
Governo da República -FranCesa, que notificará a data 
de. depósito a todos os Governos signatários e aderentes. 

Artigo XXXIV 

A presente Convenção entrará em vigor trinta dias 
após o depósito do décimo sexto instrumento de ratifi
cação ou de adesão. 

Entrará em vigor, para cada Estado que a ratificar ou 
que ela aderir depois de sua entrada em vigor, trinta dias 
após o depósito do décimo sexto instrumento de ratifi
cação ou de adesão. 

O Governo da República Francesa notificará a cada 
uma das Partes Contratantes a data de entrada em vigor 
da Convenção. 

Ariigo XXXV 

Qualquer Estado poderá, no momento da assinatura, 
da ratificação ou a qualquer outro momento declarar, 
por notificação dirigida ao Governo da República Fran
cesa, que a Convenção será aplicável ao conjunto ou par
te dos territ~rios gue representa no plano internacional. 

A pres"entC ConvenÇão se aplicãrá ao teiTitório ou aos 
territórios designados na notificação a partir do trigési~ 
mo dia a COntar da data em que o Governo da Reública 
Francesa tenha recebido a notificação. 

O Governo da República Francesa trarismitirá esta 
_notificação aos outros Governos. 

Artigo XXXVI 

A presente Convenção terá vigência por um período 
de doze anos, a contar de_sua primeira entrada em vigor. 

Continuará em vigor, ulteriormente, por um período 
de seis anos, e asSim por diante, entre as Partes Contra
tailles que não a tenham denunciado seis meses antes de 
expirado cada prazo de vigência. 

A denúncia será feita por meio de notificação escrita 
dirigida ao Governo da República Francesa, que a co
municará às Partes Contratantes. 

Artigo XXXVII 

A Organização poderá ser dissolvida por decisão da 
Conferência, contanto que os delegados estejam, no mo
mento do voto, munidos dos Plenos poderes para este 
efeito. 

Artigo XXXVIII 

Se o número das Partes à presente Convenção se en
contrar reduzido a menos de dezesseis, a Conferência po
derá consultar os Estados-membros sobre se é o caso de 
se considerar a Convenção caduca. 

Artigo XXXIX 

A-Conferêilcia pod-erá recomendar às Partes Coritra
tantes emendas à presente COnvenção. 
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Qualquer Parte Contratante que aceitar uma emenda 
notificará ·a sua aceitaÇão -por escrito ao_ Governo daRe
pública Francesa, que comunicará às outras Partes Con-
tratantes o recebimento da notificação de aceitação. 

Uma emenda entrará em vigor três meseS depois que 
as notificações de aceitação de todas as Partes Contra
tantes tenham sido recebidas pelo Governo da República 
Francesa. Quando uma emenda assim tiver sido aceita 
por todas as Partes _Contratantes, o Governo da Re
pública Francesa o comunicará a todas as Partes Contra
tantes, bem como aos Governos signatários, mencionan
do a data de sua entrada em _vigor. 

Após a entrada em vigor de uma emenda, nenhum 
Governo poderá ratificar a pfesente Convenção ou a ela 
aderir sem aceitar íguatm:ente esta emenda. 

Artigo XL 

A presente Convenção serã redigída em língua france
sa, num só original, que será depositado nos arquivos do 
GovernO da República Francesa, o qual enviará cópias 
autenticadas a todQs os Goveinos signatários e aderen
tes. 

Em fé do que, os Plenipotenciários abaixo assinados, 
cujos poderes foram ~conhecidos como estando _em boa 
e devida forma, assinaram a presente Conv~ção. 

Feita em Paris, a 12 de outubro de _1955, 

( Ãs Comissões de Relações Exteriores, de Econo
mia e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECERES N's 561, 562 E 563, DE 1983 

PARECER N• 561, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Oficio 
"S" 'n'? 19, de 1982 (n<? 0618-GG, de 4-8-82, na ori
gem), do Senhor Governador do Estado do Pará, soli
citando autorização do Senado Federal, para alienar 
uma área de terras devolutas do Estado, localizada no 
Município de Moju, à Maisa-Moju Agroindustrial 
S.A. 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Na forma do parágrafo úniCo do art. 171, daCQns_th_ __ 
tuição Federal, e nos termos do art. 407, do Regimento 
Interno do S_e_nado, o Governador do Estado do Pará__so
licita aUtOrização desta Casa do Congresso para alienar 
uma área de terras devolutas do E_!it_ad_o, com aproxima
damente trinta mil hectares, à empresa Maisa-Moju 
Agroindustrial S.A. 

O Imóvel pretendido se situa no Município de Moju, à 
margem esquerda do rio Cairari e, sobre ele, a referida 
empresa já possui titulação provisói-ia cadastrada so_b o 
n'? 001112 do Instituto de Terras do Pará- ITERPA. 

Informa o Governador que o art. 21, da Lei Estadual 
n"' 4.584, de 8 de outubro de _1975 autoriza, de forma glo
bal, a alienação de atê cinco milhões de hectares 
{5.000.000 ha.) teta ainda não_ atingido com a alienação 
proposta. 

Diz, ainda, o docum_ento governamental que: 
a) a firma pretendente tem sede em Belém, com os ob

jetiVos agrícolas ç industriaiS, para extração, beneficia
mento, industrialização e comércio do _álc_ool anidro, de
rivado de cana-de-açúcar e da mandioca, através da fun
dação de campos de cultivo; 

b) o Estado tem dado empenho e prioridade aos in
~timentos agroindustriais que tenderil ao desenvolvi
mento agrário da região; 

c) como é conveniente estimular a propriedade rural, 
aproveitando as terras improdutivas, pela conservação 
dos recursos naturais e o fomento de â,reas ociosas, a 
atuação da empresa pretendente é considerada de grande 
interesse econômico; 

d) a implantação do projeto pretendido ampUará o 
mercado de trabalh_o, colaborando para a transformação 
da estrutura da produção agrícola: 

e) assim, a implantação do projeto da Maisa-Moju no 
próprio local da produção agrh:ola, não só ocasionará o 
major aproveitamento da mão-de-obra lo_ç_al, como ain
da favorecerá a estrutura da região vizinha; 

f) trata-se de alienação por requerimento, amparada 
pelos arts. li e seguintes do Decreto-lei n'? 57/69, e 18 da 
Lei Estadual n9 4.584/75, a qual suspensa pelo Decreto 
n"' 9.094/75, foi reativada pelo Decreto Estadual n"' 
500/79 e mantida pelos Decretos n"'s 1.294/80 e 
1.663/80; ~ ~ . ·-

g) após teÍ' -o Iilstituto de_ Oes_e!wolvímento EcÕnômi
co e Social do Pará ter afirmado a viabilidade ec_onômica 
do pedido, o Governo estadual decreto_u __ _a _r_eser.va _da 
área requerenda, nos termos do Decreto n"' 1.794,_ de 24 
de agosto de 1981; 

h) foi procedida vistoria na área, confirmando-sç a 
existência de benfeitorias e a ocupação pela mencionada 
firma; 

i) publicados os editais de_compra, sem que houvesse 
sido interposto, por terceiros, qualqUer protesto ou re-
clamação procedente, foi expedido tltulo provisório, que 
tomou o n"' 026, cadastrado sob o. n<? 001112- ITERPA. 

Assinala, ainda, o documento governamental que, no 
dÍa 7 de dezembro de 198 I. "foi recolhido aos cofres 
públicos, a importância de CrS 14.850.000,00 (quatorze 
milhões, oitocentos e cinqUenta mil cruzeiros) através_ da 
Guia n9 4.235/81, referente a 30% (trinta por ~nto) do 
valor da Terra Nua- (VTN) com base na Tabela de Cus
tas em vigor à época, Resolução COVA TE n"'_012f81, 
homologada pelo Decretq n"'_l..663, de I"' de julho de 
1981, public~da no DOE n"' 24.542, de 2 de julho domes
m-o- ano". 

E, após reafirmar que "o processo administrativo em 
referência percorreu todas as etapas regulamentares, sem 
que tenha havido qualquer impugnação proCedente", o 
Governador considera o Estado em situação de "opera
cionalizar a transação". 

Na petição inicial, a empresa pretendente afirma ine-
xistirem "quaisquer posses, benfeitorias ou ocupações de 
terceiros", o que é referendado pelo ITERPA. 

Da análise das peças do processado, verifica-se, ainda~-
a juntada dos seguintes documentos: 

-Lei de Terras do Estado; 
-Lei Estadual n<? 4.584/75: 
- Relação das alienações já realizadas, em decorrên-

cia da autorização global contida na aludida Lei n"' 
4.584(75; 

-Parecer do órgão competente do Estado sobre as 
condições ecológicas, agrológicas e climá(icas da área: 
objeto da alienação; 

-Informação do .INCRA de que a área preterÍdida 
não está encravada na faixa de propriedade federal e sob 
jurisdição dessa autarquia; 

- Declaração relativa a outras glebas de propriedade 
da empresa requerente; 

-Informação do DNER quanto ao domínio da 
União na área requerida; 

-Certidão negativa de área indígena. 
Dessa forma, satisfeitas as exigências legais, e tendo 

em vista que o_ projeto irá contrlbuir deciSivamente para 
o desenvolvimento sócio-econômico da região, -opina
mos no sentido do atendimento do pedido do GovernQ 
do Estado do Pará_, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ N•. 74, DE 1983 

Autoriza o Governo do EstadO do Pará a alienar à 
_empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma área 
de terras devolutas do Estado, com aproximadamente 
30.000 ha. (trinta mil hectares). 

O SenadO Feaeral resolve: 

Art. to:> É o Governo çlo Estado do_pará autorizado 
a alienar-terras de sua propriedade, Jocali~adas no Mu
nicípio de Moju, à empresa Maisa-Moju Agroíndustrial 
S.A., até o limite de 30,000 JJ-a (trinta mil hectares_), para 
implantação de projeto Agroindustrial, considerado de 
grande interesse sócio-econômico para a região, aprova
do pelo Instituto de Terras do Parã- ITERPA. 
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Art. 29 A área referida no artigo anterior serã alie
nada nledÍan~e escritura de promessa de compra e venda, 
com cláusula resolutíva condicionada ao fiel cumPri
mento do cronograma físico-fiilancdro·da execução do 
projel"O~ -

Parágrafo único. A cláusula resolutiva poderã, ain
da, se a empresa não iniciar a implantação ·do projeto 
dentro do prazo de um ano, a partir da data da lavratura 
da escritura de proinessa de compra e venda ou se hou~ 
ver paralização nas atividades de execução do projeto, fi
·Ciiido O Governo do Estado do Pará com o direito de ser 
reiÍ1t~gr~do na p-osse da área, e com livre disposição da 
mesma. 

Art. 3" Implantado o projeto, é autorizada a lavra
tura da Escritura de Compra e Venda definitiva. 
Ar~. 4o:> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Comiss-ões, 7 de abril de 1983. -Jutahy Ma

galhães, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Jorge 
Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles - Helvídio 
Nunes. 

PARECERES N's 562 E 563, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n'? 74, de 1983;-d:l 
Comissão de Legislação Social, que .. autoriza o Go
verno do Estado do Pará a alienar à empresa Maisa
MOju Agroindustrial S.A., uma área de terras-deVoiU:. 
tas do Estado, com aproximadamente 30.000 ha. 
(trinta mil_hect!(res)". 

PARECER No 562, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hêlio Gueiros. 

A ConstitUição Federal estª'belece, no seu art. I?J, pa
rágrafo úníCo, o seguinte: 

"ArL 171 ...... , ........... , ........•••. 

Parãgrafo único~ _Salvo para execução de pla
nos de reforma agrária, não se fará, sem prévia 
aprovação do Senado Federal, alienação ou conces
sào de terras públicas com área superior a três mil 
hectares." 

O capffulo IV do Regimento do Senado, que com
preende os arts. 407 f409, se ocupa "da licença para alie
nação ou- corlcessão de terras", não falando em "apro
vaÇão....,_ (ComO determina o texto constitucional) ma,_s em 
"autorização". 

Em qualquer das hipóteses- "aprovação" ou "auto
riÚtção" ...:. está Casã deve limitar-se ao:rna:ndamt::nto -de. 
aprovar (que implica, logicamente, o não aprovar se for 
constatado motiVo) ou autorizar (que também pode 
torn::it-se não aprovar). 

Tais-Considerações ocorrem, ao vir a este Órgão Técni
co o presente projeto de resolução, formalizado pela 
aouta Co_missão_ _de Legislação Social, que "autoriza o 
Governo do Estado do Pará a alienar à empresa Maisa
Moju Agroíndustríaf S.A., uma área de terras devolutas 
do Estado, com aproximadamente 30.000 ha. (trinta mil 
hectil.res)". _ 

O parecer aprovado pela Comissão de Legislação So-
- ci_al consid_era_ "sattsfeitas as exigências legais" e_ que o 

projeto a ser impiãntado pela firma pretendente "irá 
contribujr decisivamente para o desenvolvimento sócio
económico da região". Daí ter concluído pelo atendi
mento do pedido do Governador do Estadq do Parâ. 

Dessa forma, o Úrgào do Senado Federal, competente 
para exB.minar a doçumentação oriunda do Governo es_
tadtiaJ, e que demO-nstra a lisura da transação e o interes
se público em aproveitar terras ímprodutiyas e fomentar 
o desenvolvimento social e económico de áreas ociosas, 
demonstrou que: 

a) a alienação está amparada pela leg:islação estadual; 
b) o Instituto de Desenvolvimento Econ_ómico e So

cial do Pará- IDESP afirma a viabilidade económica 
. do projeto a ser implantado pela empresa pretendente; 
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c) o Governo estadual já decretou a reserva da ãrea 
requerenda e mandou proceder à vistoria da gleba, fican~ 
do confirmadas a existên.Cra de benfeitorias e a ocujjilção 
pela firma. 

As terras de que tmta o presente projeto de resolução 
são propriedade do E!>tado do Pará. Econtram-se em 
zona alheia a qualquer argüição de segurança nacional. 
Portanto, sobre elas, incide a legislação estadual, no que 
se refere ao procedimento de titulacão. 

Por isso mesmo, a Lei estadual n9 4.584, de. 8 de ou
tubro de 1975, que críóu ó ITERPA, regula a matéria. O 
art. 18 desse texto legal estabelece que (sic) "o ITERPA 
poderá promover, a seu critério, as afienacões onerosas". 
E o Decreto n9 7.454, de 19 de fevereiro de 1971, quere
gulamenta o Decreto-lei n9 57, de 22 -de agosto de 1969, 
que dispõe sobre as terras públicas do Estado, traça os li
mites da alienação de terras, desde a doação, à venda, ao 
aforamento, à colonização, permuta, compensação, usu
fruto e reserva. 

Toda a legislação estadual s~ ocupa da titulação, pre
vendo a expedição de Títulos Provisórios ou de Títulos 
Definitivos, conforme o Caso. Isso difere da alienação 
das terras da União, quanto à processualística. 

Quanto ao cumprimento das obrigações, pelo interes
sado, a lei estadual atribui ao ITERPA a retomada das 
terras e o cancelamento do _Título, desde que ocorra o
inadimplcmento. 

Por conseguinte, está claro que o papel do Senado -
essencial, imprescindível- objetiva conhecer, estudar e 
analisar o que praticam os Governos estaduais, no que se 
relaciona -com as alienações de terras_ públicas. _ _D_es~i_e 
que tudo é considerado exato e correto, resta aprovar ou 
não (como prefere o Regimento do Senado) a alien:ição 
ou concessão de terras públicas com área superior a tfês 
mil hectares. 

Diante desse posicionamento, parece extrapolação de 
atribuições, o presente projeto de res_olução indicar o 
modus faciendi ao Governo estadual, num assunto que é 
o Poder Executivo do Estado, jã Previsto em Lei vigente 
e tratado por esta com termirtologia diversa. 

Convém repetir que a douta Comissão de Legislação 
Social encontrou, no processo encaminhado pelo Gover
no do Estado do Pará, plena obediência aos requisitos le
gais. Se assim é, resta ao Senado aprovar a alienação, ou 
autorizá-Ia. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente 
projeto de resolução,_ na forma da se_guinte 

EMENDA N• 1-CCJ 

Exclua-se do Projeto de Resolução apresentado pela 
Comissão- de Legislação-Soda! os seguintes dispositivos: 
"o art. 29 e seu parágrafo único; e, o art. 3Y, 
renumerando~se para art. 29 o seu artigo 49", 

Sala das Comissões, 11 de maio de t 983 . .,..,..: Murilo Ba
daró, Presidente - Hélio Gueiros, Relator ~ Fernando 
Henrique Cardoso - Passos Pôrto - Alfredo CariljJos
Guilherme Palmeira - Helvídio Nunes - Pedro Simon 
-José Ignácio. 

PARECER N• 563, DE 1983 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Martins Filho 

Depois de examinar o processo oriundo do Instituto 
de Terras do Pará, e em atendimento à solicitação do 
Governador do Estado do Parâ- feitã na forma do pa
rágrafo único do art. 171, da Emenda Constitucion_al_n'i' 
1, e nos termos do art. 407 do Regimento Interno do Se
nado Federal - a douta Comissão Social formalizou o 
projeto de resolução que; após modificiÇões--da Comis
são de CQnstituição e Justiça, vem ao estudo deste órgão 
técnico. 

A correspondência encaminhada pelo Governador pa
raense a esta Casa sintetiza, da maneira quê segue, a tna
tériã em exame: 

-Processo n'i': 001547/81 - ITERPA 
Interessado: Maisa·Moju Agroindustrial SA, 
Título Provisório:Fls. 026 - Cadastrado sob o n'i' 

001112- 1TERPA. 

DIÃRrO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

localização: Imóvel situado no Município de Moju, à 
margem esquerda do Rio Cairari, afluente do Río Moju, 
medindo aproximadamente 30.000 ha. (trinta mil hecta
res). 

Autorização da Assembléia Legislativa do Estado: 
Autorização global, decorrente do art. 21, da Lei Esta
dual n9 4.584, de 8 de outubro de 1975. 

Do ponto de vista desta Comissão, a pretendida alie
nação trará vantagens ao Desenvolvimento agrope
cuário do Estado do Pará, ainda mais quando o titular 
do Poder Executivo paraense afi-rma, na Sua· correspon
dência ao Senãdo Federal: 

~·o Estado, na execução de sua política fundiária, 
tem dado empenho e priorídade aos inVestimentoS 
agroindustríais, que trarão beneficieiS para o desen
volvimento agrário da região, motivo --pelo qual, 
considera de grande interesse econômico a atuação 
da firmã Maisa-Moju Agroindustrial S/ A." 

Prossegue_g_ __ Oovernador da referida Unidade âa Fe
deração que, "dada a necessidade que tem de_es_timular a 
propriedade rural, aproveitando suas terras improdutl
vas, pela conservação dos recursos naturais, com a con
seqüente recuperação social e econômica das mesmas, 
compete ao Estado amparar e incentivar a produção 
agrícola, fomentando o aproveitamentQdas áreas ceio-

-- sas"_._ 

Para a administração paraense, a alienação pretendida 
ampliará o mercado de trabalho, "ainda tão escasso, 
prinCiPalmente no interior, como também, se operará a 
ião son"haaa transformação da estrutUra da produção 
agrícola da nossa terra, que passará da fase manual, qua· 
se empírica, para a utilização de__equipamentos agrícolas 
eficientes, chegando até a fase final da industrialização 
dos seus produtos". 

Os órgãos estaduais constataram a viabilidade_do pe
dido de alienação, considerando o empreendi~ento 

como de interesse económico para o Estado. Por outro 
lado, em princípios de dezembro de 1981, a firma interes
sada recolheu aos cofres públicos a importância de CrS 
14.850.000,00 (catorze milhões, oitocentos e cinqUenta 
mil cruzeiros) referentes a trinta por cento do valor da 
terfa nua, com base na tabela de custos em vigor, à épo
ca. 

Ante o exposto, -opinamos pela aprovação do presente 
projeto de resolução. 

Sala da Comissão, 14 de junho de 1983. -João Caste
lo, Presidente- Martins Filho, Relator- Benedito Fer
reira - Benedito Canela. 

Parecer n9 564, de 1983 

Comissão de Reda~ão 

Redação final do Projeto de Resolu~ão n<? 3, de 
1979. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comlssão -apresenta a redai;ão finã.l do Projeto de 
Resolução n'i' 3, de 1979, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Porto Alegre (RS) a realizar operação de crédito 

- no valor de Cr$ 25.000.00Ó,OO (vinte e cinco mÜhões de 
cruzeiros). 

S-ala das Comissões, 15 de junho de 1983. ~João Lo-
bo, Presidente- Jorge Kalume, Relator- José Lins _ 

~ANEXO AO PARECER N• 564, DE 1983 

J.iedação final do Pi-õjeto de Resolução n9 3, de 
~1979. 

Faço s~ber que o Senado Federal ;aprovou, nos termos 
do art~ 42, inciso VI, d~ Constituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio de Grande do Sul, a contratar Ope
rado de crédito no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte 
e c~,nco _milhões de_ cruzeiros). 

O Senado Federal resolve.: 

Art. ]1' E a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fixados pelos itens II e III 
do art. 2~' da Resolução n9 62. de 1975, alterada pela de 
n9 93, de li de outubro de 1976, ambas do Senado Fede
ral, a fim de cjUe possa contratar uma operação de crédi
to no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco· milhões 
de cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, destina
da a financiar a construção de um prédio para instalação 
do Poder Legislativo daquela Municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 565, DE 1983 
(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 104, de 
1982. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
A Comissão aprese-nta a redaçào final do Projeto de 

Resolução n~' 104, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Canoas (RS), a elevar em Cr$ 34.668.015,32 
(trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
qUinze cruzeiros e rrinta e dois centavos) o montante_de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1983.- João Lo
bo, Presidente- Jorge K81ume, Relator -José Uns. 

ANEXO AO PARECER N• 565, DE 1983 

Rcdação final do Projeto de Resolu~ão n9 104, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, -ír1Ciso VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas, Esta
do do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 34.668.015,32 (trinta e quatro 
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze cru
zeiros e trinta c dois centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art._ !9 E a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado 
do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2'1 da Reso
lução nY 93,-de; II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 34.668,015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentos 
e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e trinta e dois cen
tavos), correspondentes a 33.158 UPCs, considerado o 
Valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quaren
ta e cinco cruzeiros e cinqUenta e quatro centavos), vi
géilte em Jl.IÍ'ihO/Sf;}utita: ao Banco dÕ Estado do Rio 
Grande do Sul S/ A, este na qualidade de agente finan
ceiro do BarlCo-Naciona( da HabítaÇàõ...:..: .SN-H, deS"tina
da à execução das Õbras corrlplementares e -aquisição de 
e'r.uipamenfós-pa-ra controle de inundãçôes, ri aquele Mu
nicípiO, obedecidãs as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te !ido vai à publicação. 

So_bre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
!~'-Secretário. 
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São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I45, OE I983-
Complementar 

uAcrcscenta dispositivo à Lei Complementar n~' 

26, de li de setembro de 1975, que unificou os pro
gramas PIS e PASEP, visando possibilitar que os 
seus depósitos sejam utilizados na aquisição de casa 
prôpria." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 :!:. acrescentado ao art. 4~> dª L_ei _Comple
mentar""' 26, de ll de setembro de 1975, o seguinte§ 4~': 

"§ 4~' Aos participantes nas Co_riâjÇões previstas 
no parágrafo anterior ser-á facultado, ainda, utilizar 
os depósitos das respectivas contas para a aqulsíção 
de casa própria através do SFH ou para o pagamen
to das prestações mensais de amortização do finan
ciamento." 

Art. 211 Esta Lei Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3Y Rev~gam-se as disposições em contrário: 

Justificação 

O fundo de participação PIS-PASEP, antes separado 
em programas de benefícios distintos para os trabalha
dores comuns e para os servidores públicos, mas unifica
do através da_ Lei Complementar n'l' 26, de 11 de se
tembro de 1915, visa, como sabemos, construir um patri
mônio em favor do hom_em que trabalha, patrimônio 
esse cuja disponibilidade, entretanto, salvo em virtude de 
casamento, só lhe será deferida por inteiro à ocasião da 
inatiVidade (aposentadoria, transferência para a reserva, 
reforma ou invalidez). 

É, pois, sem qualquer propóSíici ã obstinaÇão do Go
verno em não permitir que os recursos do PIS-PASEP 
possam ser utilizados na aquisição de moradia própria, 
patrimônio por excelência, geralmente mais valorizâvel 
do que as importâncias deixadas em conta individual e 
sujeitas apenas à incidência de juros (baixíssimos) e cof
reção monetária. 

Tal a razão do presente projeto de lei, para cuja apro
vação cOntamos com o apoio de noss_os ilustres pares. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1983. - H~nrique 

Santillo. 

LEGlSLAÇ;jO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 26, DE II OE SE
TEMBRO DE !975 

Altera disposições da legislação que regula o Pro
grama de Integração Social ( PIS) e o Programa de 
Formação do Património do Servidor Público (PA
SEP). 

Art. 4'l' As importâncias creditadas nas contas iridi
viduais dos participantes do PIS-PASEP são inaliená
veis, impenhoráveis e, ress<i.lvado o disposto nos parâ
grafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. 

§ JY Ocorrendo casamento, aposentadoria, trãnsfe
rência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez 
do titular da conta individual, poderâ ele receber o res
pectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus 
dependentes, de acordo com a legislação da Previdência 
Social e com a legislação específica de servidores civis e 
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, 
nos termos da lei cfvil. 

§ 29 Serã fa"cultada, no final de cada exercício finan
ceiro, posterior ao da abertura da conta individual, a re
tirada das parcelas correspondentes aos créditos de que 
tratam as aUneas "b" e ''c" do artigo 3'l'. 

OIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

§ _3'l' _ A_os. e_articipantes cadastrados há pelo menos 5 
(cinco) anos e que percebam salârio meriSaíigual oU ínfe
rior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo reg!o
nal, será facultada, ao final de cada exercido financeiro, 
retirada complementar que permita perfazer valor igual 
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeita
das as disponibilidades de suas contas individuais. 

(~s Comissões de Constituiçao e Justiça, de EcO
nomia (!de Finanças.) 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N• 146, OE 1983 

Disciplina a expedição de atestado médico por ór
gão integrante do sistema previdenciário. 

O Congresso N ac:ional decreta: 

Art. I Y Os atestados médicos emitidos. por órgão in
tegrante do sistema previdenciário oficial serão expedi
dos em 3 (três) vias que terão a seguinte distribuição: 

a) a primeira- via será entregue ao segurado; 
b)- a- seSun-áã-Via 'Será enviada ao empregador; e 
c} a terceira via será arquivada no órgão competente. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese e para todos 
os fins de direito, o atestado a que-se refere o "caput" te
rã preferência sobre o fornecido pelo serviço médico da 
empresa. 

ArL 2Q- Fica o empregado dispensado de comunicar 
à empresa a OcOrrência de _enfermidade que o iinpossibi
lite de comparecer ao serviço, 

Art, 3'l' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4'l' São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A atual sistemática adotada para fazer cheg~r ao co
nhecimento da empresa a impossibilidade de compareci
mento aO -serviÇo por parte do empregado acometido de 
enfermidade padece, pelo menos, de dois graves defeitos. 

Em primeiro lugar, afeta-se ao interessado o encargo 
de efetuar tal comunicação. Isto, entretanto, nem sempre 
ê possível pois há casos que exigem internamento ou 
acarretam impossibilidade de locomoção. Seria mais 
sensato, eficiente e seguro atribuir ao próprio serviço 

- -previdenciârio responsável pela expedição do atestado o 
ônus de semelhante tarefa. Em qualquer caso uma via 
permanece em poder do interessado a fim de que possa 
fazer prova do evento no caso de extravio. 

Em segundo lugar, inexiste qualquer previsão quanto 
ao fornecimento de recibo, pela empresa, comprobatório 
da entrega do atestado médico. Assim é que possibilita

-se a esta_última alegar o total desconhecimento do fato, 
permanecendo o empregado sem qualquer prova en1 seu 

-poder. Com o objetivo de sanar tamanha anomalia 
determina-se a expedição dos certificados em três vias: 
uma destinada ao empregador, outra ao empregado, e a 
terceira para o arquivo da instituição. 

Existe dissídio jurisprudencial quanto à ordem de 
prio~ídade a ser atribuída aos ãtestados médicos na hipó
tese de ocorrer discrepância entre aquele fornecido pelo 
serviço especiaHzado da empresa e aquele outro emana
do do órgão oficial. A matéria estã a merecer uma ine
quívQca disciplina legislativa, de sorte a evitar a perpe
tração do estado de insegurança jurídica ora reinante a 
respeito. OptamQS pela prevalência do 13.udo Oficial jâ 
que goza da presunção de veracidade e regularidade ine
rente aos atas emanados da administração púbítca. 

Finalmente, a proposição explicita que o empregado 
fica disperisado do encargo de' comunicar à empreSa a 
ocorrência de enfermidade _que o impeça de comparecer 
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ao serviço. O preceito visa apenas consubstanciar em 
norma exprc:ssa aquilo que consta do espírito da iniciati
va. 

Sala .das Sessões, t5 de junho de !983. -Itamar_ fran
co. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social~ de Saúd(!.) 

PROJETO OE LEI 00 SENADO N' I47, OE 1983 

Autoriza o desdobramento do período de férias 
para todas as faixas etárias, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f9- Fica revogadO o parágrafo 2'l', do artigo 134, 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 2'l' -Esta Lei e_ntra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'l' São revogadas :is disposições em contrário. 

Justificação 

A possibilidade de desdobramento das férias anuaiS a 
que fa:tem jus os trabalhadores, pode, segundo as dr
cunstâncí3S: favOrecer a einpresa ou o empregado. 

Casos há em que as necessidades do processo produti
vo recomendam um ritmo de trabalho menos acelerado. 
Outras vezes é o próprio obreiro que deseja, por interesse 
próprio ou familiar, dividir o período anual de descanso. 

No nosso entender~ nada justifica a limitação imposta 
pelo artigo 134, da CLT, segundo critérios exclusivamen
te etários. Ocorre mesmo que tanto os mais jovens como 
os mais idosos possam ter particular interesse no parce
lamento das respectivas férias. A restríção que possivel-
mente tenha por objetivo protege_r o ___ economicamente 
mais fraco acaba por funcionar de modo inverso. 

Estas as razõe;s que nos levam a propor o presente pro
jeto de lei com a finalidade de eliminar do campo norma
tívo trabªlhis_!.~ a limitação contida no citado artigo con
solidado. 

Sala das Sessões, _15 de junho de 1983. -Itamar Fran
co. 

{EGlSLAÇÀO ClTADA 
CONSOI.IDA(ÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Da Concessão e da Época das Férias 

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do em
pregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subse
qüentes à data em que o empregado tiver adquirido o di
reito. 

* IY Sorilente-em CaSOs excepcionais serão as fêrias 
concedidas em dois períodos, um dos quais não poderá 
ser inferior a 10 (dez) dias corridos. 

§ 2'l' Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores 
de 50 (cínqüenta) anos de idade, as fêrias são sempre 
concedidas de uma só vez. 

( Ãs Comissões de ConstituiÇão" e Justiça e de Le
- gislacão Social.) 

PROJETO OE LEI 00 SENADO N• I48, DE I983 

Interpreta dispositivo legal esclarecendo que o rea
juste dos beneficifJs previdenciários obedecerá aos 
mesmos critérios. instituídos pela política salarial. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J'l' o disposto no§ 2'l' do artigo 67 da Lei Orgâ
nica da previdência Social deve ser assim entendido: os 
índices e o critério do reajustamento serão os mesmos da 
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política salarial, considerado como mês bâsiCo o da vi
gência do novo salãriO mínimo.-

Art. 2'>' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificatiio 

Desde 1966, quando modificado pelo Decreto-lei n'i> 
66,de 21 de novembro daquele ano, vigora nos seguintes 
termos o § 21' do artigo 67 da Lei Orgãnica da Previdên-
cia Saciar: -- - -

"Art. 67 Os valores dos benefícios em manu
tenção serão reajustados sempre que for alterado o 
salârlo mínimo. 

§ li' O reajustamento de que trata este artigo 
será devido a partir da data em que entrar em vigor 
o novo salário-míniino, arredondado o total obtido 
para a unidade de cruzeiro imediatamente superior. 

§ 2.,. Os índices do reajustamento serão os mes
mos da política salarial estabelecida no art. 1 Q do 
Decreto-lei n'1 15, de 29 de julho de 1966, considerado 
como mês básico o de Yigência do novo salário 
mínimo." 

A política salarial, inicialmente disciplinada pelo 
Decreto-lei n'1 15, de 1966, é hoje, corno se sabe, regulada 
pela Lei n'1 6.708, de 30 de outubro de 1979, que instituiu 
a revisão semestral e automática dos salários. 

Atê o advento da referida legislação, como assinalou 
em expediente dirigido ao Ministério da Previdência e 
A~sístência Social, a operosa Associação dos Eletrici
tãriOs Aposentados de São Paulo, o INPS aplicava, rigo~ 
rasamente, à revisão dos valores das aposentadorias e 
pensões os_mesmos índices e o mesmo critério da poliiica 
salarial mas, por incrível que pareça, a partir da nova le
gislação de política salarial que, convêm assinalar, não 
alterou a legislação previdenciâria, deixou de fazê-lo. 

Passou a considerar, para câlculo dos beneficias previ
denciãrios, a. contar de 1979, não o salârio-mínimo em 
vigor nos meses do reaj1,1_ste (comumente ni.aio e rio
vembro de cada ano) e sim o que vigorava anteriormen
te, inteiramente defasado, com isto reduzindo o percen
tual da majoraÇão das mensalidades devidas aos pensio
nistas e aposentados. 

Interpelado, recentemente, a respeito, o Ministro 
Hélio Beltrão alegou que a legislação previdenciái'íã 
prescreveu a adoção dos mesmos "índices da política sa
larial" mas não, necessariamente do mesmo "critério". 

Ora se o critério não fosse o mesmo, qual seria ele en
tão? Mais ainda: por que anteriormente à promulgaçãO 
da Lei n'~' 6,708, de 1979, tal critério era observado e, a se-
guir, deixou sé-lo se a Lei Orgânica da Previdênc-iã. So
cial, nessa parte não foi modificada? 

Parece-nos, assim, de toda conveniência seja a matéria 
definitivamente esclarecida, como o faz o presente proje
to, que dá a interpretação devida ao texto legal, faculda
de, aliás, já prevista em t:~osso direito positivo como se 
infere do art. 106 da ~i n'1 5.172 de 25 de outubro de 
1966, a saber: 

"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretéri-
to: 

I -em qualquer caso, quando seja expressamen
te interpretativa, exclufda a aplicação de- penalidade 
à infração dos dispositivos interpretados;" 

Garanfir-se-ã, desse modo, a plena e correta aplicação 
da legislação-de amparo aos beneficiãrios da previdência 
social, como nos parece de elementar justiça. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1983.- Fernando 
Henrique Cardoso. • 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de FindnçiiS:} 

O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe-
tentes. 

Sobre a mesa, expediente que vai Ser lido pelo Sr. J9-
Secretário. 

DIÁRIO DO GONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

São lidas as seguintes_ 

RESOLUÇÃO N• 285, DE 1983 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo con
cedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução nQ 52, de 1980, que investiga o funcio
namento do mercado financeiro do País. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É prorrogado por 120 (cento e viõ.te) 
dias, nos termoS do artigO 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão P3.i-tã"ffienta"r- de lnquérit_Õ_ 
criada pela Resolução n9 52, de 1980, que investiga o 
funcionamento do mercado financeiro do País. 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1983.- Jutahy 
Magalhães - Jorge Ka1ume - Altevir Leal - Eunice 
Michiles - Raimundo Parente - Claudlonor Roriz -
Gaivão Modesto- Gabriel Hermes- Helvídlo Nunes
Almir Pinto- José_ Lins- VirgJ1io Távora- Martins 
Filho - Marcondes Gadelba - Milton Cabral- Aderbal 
Jurema - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante -
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior
João Calmon - Moacyr Dalla - Murilo Badaró- Jor
ge Bornhausen - Carlos Chiarelli. 

RESOLUÇÃO N• 286, DE 1983 

Prorroga, por 120 (cento e vinte) dias; o prazo 
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito cria
da pela Resolução n'199, de 1982, que investiga a crise 
na Previdência Social Brasileira. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. ~ prorrogado por 120 (cento e vinte) 
dias, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n9 99, de 1982, que inveStiga a cri
se na Previdência Social Brasileira. 

Sala das Comissões, IS de junho de 1983.- Jutahy 
Magalhães - Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice 
Michiles - Raimundo Parerite - Oaudionor Roriz -
Gaivão Modesto- Gabriel Hermes- Helvídio Nunes
Alnlir Pinto- Josê Lins- Virgílio Távora- Martins 
Filho- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal 
Jurema - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante -
I.:.ourh·al Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior -
João Calmon- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Jor
ge Bornhausen - Carlos Chiarem. 

RESOLUÇÃO N• 287, DE 1983 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo con
_çedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução nl' 1, de 1983 que investiga Problemas 
inculados ao aumento populacional brasileiro. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. 'f: prorrogado por 120 (cento e vinte) 
dias, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n'1 I, de 1983, que investiga 
problemas vínCulados ao aumento populacional brasilei
ro. 

Sãla das Comissões, 15 de junho de 1983, --Jutahy 
Magalhães - Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice 
Michiles - Raimundo Parente - Claudionor Roriz ..:.. 
Gaivão Modesto- Gabriel Hermes- Helvídlo Nunes
Almir Pinto- José Lins- Virgílio Távora- Martins 
Filho - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderba1 
Jurema - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante -
Lourival Baptista -Passos Pôrto - Lomanto Júnior
João Calmon- Moacyr D_alla- Murllo Badaró- Jor
-ge Bornhausen - Carlos Cbiarelli. 
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O SR- PRESIDENTE (Moacyr Da lia) ~Os docu
mentos lidos contéri1 Subscritores eri1 núinero suficienteS 
para constitui rem,_ desde logo, Resoluções do Senado, 
nos termos do art. 170, "a" do Regimento Interno. 

Serão publicados para que produzam os devidos efei
tos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Sobre a me
sa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 19-
Secretário. 

São lidos os seguintes 

.REQUERIMENTO N• 692, DE 1983 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
• C" do Regimento Interno, para a Mensagem n' I 10/83 
que "autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar 
operaçã_o_de crédlto no valor de Cr$ 8.304.089.820,00." 

Sala das Sessões, 16 dejunh,o de 1983.- Aloysio Cha
ves, Líder do Goveno. 

REQUERIMENTO N• 693, DE 1983 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
"C" do Regimento Interno, para o PLC-7/83 que "alte
ra a cQlllposição e organização interna dos Tribunais Re
gionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá ou
tras providências". 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1983.- Aloysio Cha
ves, Líder do Governo. 

O_ SR. PRESID~NTE (Moacyr Da !la) -Os requeri~ 
mentes que vêm de ser tidos serão incluídos na Ordem 
do Dia da sessão seguinte, nos termos do art. 375, III, do 
Regimento Interno. -

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Martins Fi

lho. 

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

O uso do cachimbo, diz o adágio, faz a boca torta. 
E muita boca torta pelo autoritarismo vive a profeti

zar recuos instítucionais, questões militares, golpeS- de 
Estados e toda a sorte de desgraças que caracterizam a 
baderna política, em oposição à ordem democrâtica do 
estado de direito. 

Basta se opor apoio leal, à obediência cega; parcerin 
política, à renúncia de participação, disputa eleitoral, à 
simples nomeação- e a casa vem abaixo! 

No juízo deformado de alguns, o jogo político deve-se 
resumir a uma dança de eunucos e não ser o exercício vi
ril,_ de homens livres, maiores, autônomos, que se reú
nem e se dispersam em função de suas crenças, de suas 
'convicções e de seus interesses_mais altos. 

Não é esse o jogo que sei fazer. 
Em política há voluntários, não conscritos! Há com

panheiros; não comandados! 
Disputa, em política, é crença na democracia. 
Quem não ousa disputar é porque não ousa crer. Tem 

a fé bruxuleante. _Confessa com os lãbios, a Democracia, 
mas guarda o coração infestado do desejo_ ou do temor 
da ditadura. 

Creio na Democracia brasileira. 
Nela creio porque tenho acreditado_, sem reservas, na 

honra do Presidente_ João Baptista de Oliveira Figueire
do! 

Acreditei na anistia, e ela veio! 
Ac~editei nas eleições diretas para Governador, e elas 

se fizeram! 
Acreditei na posse dos eleitos, e todos estão no exercí

cio pleno do mandato! 
Terá perdido vigor seu juramento, depois de avançar o 

tãi11o que avançou? 
Terão minguadas suas convicções democráticas, de

pois de vicejarem tão robustas. em frutos de abertura 
políticã na antes sufocada vida cfvica brasileira? 
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A ninguém é permitido afifmar~isso! 
João Figueiredo empenhou-se com a honra e a vida na 

democratização do País e vem resgatando com honra e 
com vigor o compromisso assumido. 

Podem, por isso, se tranqUilizar as cassandras. 
Podem recolher seus negros augúrios, pois o sol se fãz 

a pino. 

~ meio-dja! 
Hora de trabalhar! 
Hora de vivenciar a democracia para que ela não ve

nha a fenecer por inanição~ nãO reflua por desuso. 
Se alguém é contra a democracia, se alguém não aceita 

eleições, que venha à luz;_que mostre-a face; que arroste 
o Preside_nte Figueiredo e a Nação e lance seu desafio. 

Os democratas, porém, não podem aceitar insinuações 
s_ubversivas, admitindo vetps de sombras que ao meio
dia não existem. 

Coloco tais questões, effi razão da celeuma que se tem 
levantado, pela existêricia de uma chapa alternativa à 
convenção nacional de meu partido, o PDS. 

O que há de estranho nisso? 
Estranho seria a chapa única! 

Deve-se desconfiar dos consensos, quando tão univer
sais: ou revelam irreleváncia de objeto, onde ninguém 
acha valor significativo para opor razões a razões expli
citadas; ou revelam um consórcio fechado de interesses, 
uma ação entre amigos, onde ninguém tem nada a recla
mar porque, a exemplo da camorra siciliana, todos estão 
comprometid_os; ou revelam obediência serv:il à vQntade 
de um autocrata, onde as vozes se calam por corvadia ou 
impotência. 

Nenhuma dessas hipóteses honraria meu Partido. Não 
posso aceitá-las, pois! 

Aceito o PDS vivo; de homens livres, que acalentam 
convicções próprias C, por isso, se alinham em grupos de 
opinião que disputam limpamente os espaços politicas e 
partidários. 

Não há nisso dissidência! 
Não há nisso contestação! 
Não há nisso quebra da unidade partídáría! 
Há, sim, vigor democrático! 
Há vitalidade política! 

Há o anseio de renovar cost1Jmes; de reiterar a crença 
de que o projeto político do Presidente Figueiredo é para 
valer! 

A disputa n'a convenção não- é um· desafio a Figueire
do. É, antes, uma profissão de fé no seu catecism-o políti
co_L 

Não é um gesto de_ desaprovação ao eminente Senador 
José Sarney. t, antes, um reconhecimento à grandeza de 
sua liderança. 

José Sarney, aliás, é líder prov~do nas urnas. Tem a 
exonarlhe a vida política uma carreira alicerçada pelo 
voto popular. Não teme, nem evita disputas eleitorais. 

Não é, ainda, qualquer demonstração_de desçont_enta
mento-com o nobre Deputado Prisco Viana! Quem tem 
prestado mais relevantes serviços ao Partido que esse 
ilustre baiano'! 

É antes um gesto de afírmação- democrática. 
Assim queremos oferecê-la aos companheiros do PDS. 
Assim queremos mostrá-la à classe política brasileira. 
Obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Çoncedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME__(PDS- ~·c. PronunCia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senad01::es: 

Para saudar o 21Q aniversário do Acre-Estado, nada 
mais justo do que apoiar-se em Munford, isto é: 

"Toda a História tem lmportãnciãpor·que-ê Con~ 
temporânea, e nada talvez mais cop.temporâneo do 
_que aquelas partes ocultas do passado, que ainda 
sobrevivem sem que tomemos conhccime:nto de seu 
impacto cotidiano." 

DIÃR!O DO CONGRESSO N AC!ONAL (Seção ll) 

E prosseguirei para repetir Leandro Tocantins: 

"Ou naquele velho conceito de Leibnitz, vendo 
na Histó-ria as o"rigeris das coisas presentes descober
tas_ nas coisas passadas, porque só se pode com~ 
preender uma realidade atual peJo estudo de suas 

-" cãltsas pretéritas." 

Pois. bem, o Acre, depois de enfrentar cobiças de toda 
ordem, consegue afinal encontrar-se conosco, porque 
antes vivia ao léu dos oceanos tempestuosos dos interes
ses que dificultavam a sua identificação brasílica e a súa 
autonomia. Mas, como escrevera Ernest Dimnet, "as 
idéias são a raiz da criação". Aquele minimurlà.o de flo
resta e água, desde que recebeu os pioneiros desbravado
n!s, passou a -ãcalCniar o anseiO- de ãutogovernar-se. E 
cada qual que_assim agia acalentava a idéia de que seria 
imediata a sua materialização. 

Era a utopia por força da vontade geral se cristalizan
do. E em 1899, pouco mais de um século da chegada dos 
primeiros pãtrfcios, foi a idéia posta em prática pelo di~ 
plomata espanhol Luiz Galvez: levado pelo entusiasmo 
dos que o acolheram e pelo impulso de sua próPria raça, 
proclama a República do Acre e se torn_a seu primeiro 
Presidente. Galvez era um estranho à terra, mas se impôs 
pela sua coragem, cultura e ta to diplomático. Admirável 
criatura humana que abandonou o conforto do Rio de 
Janeiro, Belém e Manaus e partiu com destino certo: o 
Acre. Para ele, contudo, era desconhecido, como desco
nhecido era para o Brasil. Sua conduta teve os aplausos 
gerais dos que ali viviam, homens habituados às intem~ 
péries do sertão nordestino que para lá migraram em 
busca de dias melhores proporcionados pelo ouro negro. 

Sua verdadeira intenção era anexar Q Acre ao Brasil, 
coriforme revelara a seus companheiros de luta. Entre
tanto, não foi compreendido, porque a inveja suplantou 
o ideal e por isso a efémera república sucumbiu. Em 1902 
nova tentativa: sob o comando de Plácido de Castro, se 
tOrnou um Estado independente. Se:u gesto político não 
logrou êxito, apesar do triunfo das armas. 

Não obstante o insucesSO, após o reconhecimento do 
domínio brasileiro sobre o Acre, ·com a assinatura do 
Tratado de_ Petrópolis de 1903, ma? teve-se latente a idéia 
emUncipacionista. Várias vOzes se _levantaram em favor 
dos bra!:lileiros que ali viviam: Augusto Meira, natural 
do Rio Grande do Norte, através da imprensa paraense 
nos idos de 1910; e não foram diferentes -a~;- manifes
tações de par!amentares que ~nvidaram esforços em prol 
d-ª sua autonomia como dos Deputa9o~ Germano· Hass
locher (gaúcho) e FranciscO Sá, cearense eleito por Mi
nas Gerais e tantOs Outros. 

O sentimento de brasilidade continuou crescendo e 
contagiando as autoridades dos poderes executivo ele
gislativo, que sentiam justiça na causa esposada pelos 
acreanos e viam a potencialidade polftico-econôniiCa da
quela unidade nascente, em face dos rendosos tr_ibutos 
auferidos pela União em conseqüência da borracha ali 
produzida, tornando o Acre o terceiro maior contribuin
te para o erário federal, depois de São Paulo e Minas Ge
rais. Mesmo assim não recebia a contrapartida em be
neficias os mais elementares. 

O Acre era em verdade o enteado dentro da sua pró
pria Pátria. Mas a chama que inundou o espírito de to
dos que ali viviam-haveria de manter-se acesa até que, 
com a providencial nomeação, no período do saudoso 
Presidente Outra, de José Guiomard dos Santos para 
Governador, no cargo logo se identificou com os anseios 
e as aspirações de seus goyernados, desenvolvendo admi
rável e marcante administração, impulsionando o velho 
Território, dando-lhe melhores condições para alçar-se 
posteriormente a Estado. Em 1950, eleito Deputado Fe
deral~ su<i"bandeira foi a da autonomia; e,_ em 1954, ree
leito, apresenta projeto que, após oito anos de trami
tação, é afinãl transformado na Lei n"' 4.060, de 15-6-62, 
sãn-cionada no Governo parlamentarista, tendo à frente 
o então Primeiro-Ministro Tancredo Neves, sendo Presi
dtntc da República o Sr. João Goulart. 

E õessá tõténsa campanha dentro do Estado e do Con
gresso Nacional, não podemos omitir as figuras de inú-
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meros parlamentares que deram a sua contribuição, 
como Jayme Araújo, do Amazonas, Tarso Outra, do 
Rio Grande do Sul, e tantos outros que, pela ajuda em
prestada, tiveram seus nomes gravados no pensamento e 
nO coração de todos os acrearioS. E na triitcheira, lá -no 
Acre, ficaram Fontenelle de Castro, Jorge Lavocat, Va
léria Magalhães, João Mariano da Silva, Ubaldo Mene
zes, Mâncio Lima, Tupanir Gaudêncio da _Costa, Her
mes Brasileiro, José Soares d.c- Carvalho, Eurico Fonse
ca, Manuel Eugênio Raulino, Galasse Elias Kalume, Pe
dro Vale Pereira, Cel. Pinheiro do Vale, Kairala José 
Kairala, Raimundo Chaar, José Cordeiro Barbosa, Rui 
de Alencar Matos, João Sabino de Paula, José Rodri
gues Leite, Aziz Abucater, Capitão Pedro de Vasconce
los Filho, Virgíti_o Via_na, Alexandre Esteves Filho e tan
tos outros. E o Acre logrou afinal a sua independência 
política no dia 15 de junho de 1962. E o pov0, que na sua 
maioria ansiava por essa oportunidade, teceu loas a seu 
Criador, o saudoso José Guiomard dos Santos, um dos · 
nomes tutelares desta República e que levou para a nossa 
terra o seu talento, a sua cultura, a sua obstinação, o seu 
patriotismo e sua bravura, somados à sua modéstia con
tagiante. 

A herança do seu caráter e da sua personalidade será 
culturada permanentemente pelo Acre como um patri
mónio da sua história, pois, .. Quando a poeira da morte 
amudece a voz de um grande homem, mesmo as mais 
simples palavras por ele proferidas transformam-se num 
oráculo". (Muito bem! Palmas.) 

OSR. PRESID.ENTE.(Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
_Na década de.60_ e nos três primeiros anos da de 70, a 
economia brasileira experimentou um salutar desafogo 
cons_eguindo expandir-se, propiciando o desenvolvimen
to da Nação. 

Obras públicas de larga envergadura foram iniciadas, 
inegavelmente, àquela êpoca suportáveis, mesmo com os 
enormes gastos eXigidos à sua consecussão, 

De_ um momento para outro, após quase 10 anos de re
lativo bem estar econômico, eis que surge - como por 
encanto, o chamado "choque do petróleo", com os ára
bes a quererem recuperar o tempo perdido, com o preço 
baixo do óleo negro, elevando o custo a cifras que, ao 
correr dos anos, foram se tornando quase insuportáveis. 

TaJ medida económica, como não podia deixar de ser, 
enriqueceu com dólares o Oriente Médio e, gerou dificul
dades imensas para o terceiro mundo, envolvendo os 
países subdesenvolvidos e os já em franco desenvolvi
mento, como o Brasil. 

As causa oriundas da alta do petróleo abriram profun
das chagas na economia brasileira, a braços com despe
sas que no mínimo poderiam ser de momento, atenuadas 
em alguns setores, já que em outros, como o-da cons
trução de nada menos 3 irilportantes obras públicas e de 
real alcance económico, não poderiam parar, porque in
discutivelmente, o prejuízo seria bem maior, vez que fi
cariam inconclusas por muitos anos, face à insuportável 
elevação de custos, como já agora vem acontecendo, mas 
que em breve passarão tais construções a auferirem lu-
cros à Nação. - -

Diante da calamitosa situação criada com a elevação 
do preço por barril de petróleo, o Governo teve que re
correr às fontes alternativas de energia, para substitui--
rem os derivados do produto importado, e uma delas foi 
exatamente a estabelecida através do que se passou a 
chamar de programa brasileiro do álcool, o único com
bustível vegetal (extraído da cana-de-açúcar e mandioca) 
que, pelo seu porte, oferecia excelente êxito, como fonte 
alternativa renovável de energia. 

Como este precioso produto - essencialmente brasi
leiro, acrescido ainda de petróleo retirado do nosso sub
solo teríamos ass-egurado - como já em boa parcela a 
temos, uma boa quota de combustível que, em muito já 
vem diminuindO a nossa dependência externa. 

De início a produção do álcool carburente, passou por 
uns dois anos de dificuldades, face a politica pouca clara 
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e indefinida no setor alcooleiro, -que gerou uma certa fal~ 
ta de confiabilidade, esta mais dirigida aos veiculas que 
iriam utilizar o combustível nacional. 

Esta fase passou, e já a essaS alturas dos acontecimen
tos, os consumidores -da indústria autorriõbilística, 
incorpOraram-se ao mOdelo ou melhor dizenáo,- passa
ram a "bancar" o programa do álcool, na esperança de 
melhores dias, quando nada, de consumirem um produ
to nacional de custo razoável. 

Acontece, no entanto, que já denotamos um laivo de 
desencanto por parte dos consurnidors do álcool energé
tico - ou melhor - carburante: é que um novo fator 
vem funcionando como desgaste do programa que nas
ceu sob os melhores auspícios: é o aumento imoderado 
do preço do álcool causado pela indexação com a gasoli~ 
na. Este, n6 górdio que precisa ser desatad<? pelo Gover
no. 

Sabemos que a correção de preço dos derivados de pe
tróleo decorre da supressão de subsídios nele imbutido, 
não tendo o álcool a nosso ver, nada com o fato econó
mico, agora mais agressivo ao bolso do consumidor. 

A tal indexação que viabilizou o álcool estabelecendo 
um teta de custos, nãO deverá funcionar puxando para 
cima o preço do álcool; acredito não ser este o verdadei
ro seritido. 

Se continuar a tal indexação com repasse ao preço do 
álcool o ânus da supressão dos subsídios da gasolina, 
nos parece injusto, por privar o consumidor das benesses 
de um projeto que ele bancou com esforço e resignação 
de auferir menor gasto cCim a utilização de um combustí
vel eminentemente nacional. 

Além do mais, o programa do álcool está entre aqueles 
segmentos que podem ser acionado internaJ:llente, sem 
dependências a insumos importados, 

Daí acreditar que o ilustre Presidente Figueiredo cha
mará os seus auxiliares da área económica, para um estU
do acurado do programa álcool - sob pena de a conti
nuar o preço do produto indexado ao da gasolina, chega
rá a um ponto, de nem gasolina- esta nem se fala- e 
nem o álcool serem comprados pelos consumidores, dia
a-dia, mais exauridos na sua economia. 

E a Nação ficará, então, praticamen-te sem transportes 
automotores, e o pobre motorista de taxi que tanto luta 
para viver, poderá fazer suas, as palavras de Durval Go
lichio: 

"Porque razão, eu não sei 
Tenho a vida agitada ... 
Sei que -um dia morrerei 
E do mundo não levo nada"! 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
-·Aitevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles

Gaivão Modesto- Helvfdio Nunes- Dinarte Mariz
Marcondes GadeJha- _M_arco_Maciel- Carlos Lyra
Luiz Cavalcante - Albano Franco - Passos Pôrto -
João Calmon- José Ignâcio- Itamar Franco- Ama· 
ral Furlan- Benedito Ferreira- Henrique Santillo
Benedito Canelas- Gastão MU_IIer- Roberto Campos 
-José Fragelli- Jorge Bornhausen- CarlOs Chiarelli 
- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, expediente qu~ vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

:E: lido o seguinte 

Oficio do Primeiro-Secretário 
da Câmara dos D~putados 

N'} 327/83, de 14 do corrente, encaminhando, para 
promulgação pelo Presidente do Senado Federal, os au
tógrafos do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 32, de 1981 
(n<:> 110/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Anexo IV (Seguros) ao Convênio sobre Trails~ 
porte Internacional Terrestre, adotado pela X Reunião 
de Ministros de Obras Públicas e Transportes dos Países 
do Cone Sul, realizãda em Brasília, no período de 13 a 17 
de out"bro de 1980. 

DiÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Com refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenârio que já determinou as providências 
necessárías à promulgação do decreto legislativo, nos 
termos do disposto no art. 52, n~> 30, do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

(Em regime de urgência- Art. 371, C, do Regimen
to Interno) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~> 23, de 1983, de au{orià do senador 
Nelson Carneiro, quf: dispõe sObre a atualização e 
reajustamento contínuo do valor do selo a que sere
fere a Lei n"' 909, de 8 de novembro de 1949, destina~ 
do a obter recursos para assistência à pi'ole dos han
senianos, tendo 

PARECERES, sob n~'s 553 e 554, de 1983, das 
Comissões: 

de Constituição e Justiça, pela constitucionalida
de e juridicidade; e 

-de Saúde, favoráveL 
Em discussão o projeto, em primeiro turno~ (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~ lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto em primeiro turno, e estando a 

matéria em regime de urgência, passa-se imediatamente 
à sua apreciação em segundo turno. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discUti-lo, declaro-a encer

rada. __ 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. -

O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 

690, de 1983, de autoria do Senador Humberto Lu
cena, solicitando, nos termos do art. 371, alínea .. c" 
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n"' 35, de 1979 (n"' 1.657/75, na casa 
de origem), que autoriza o Governo Federal a insti~ 
tuir a Fundação Universidade Federal de Campina 
Grande, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pala

vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Humberto Lucena para 
encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB._ 
Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

-Sabe a Casa que venho lutand? pela rápida tramitação 
deste projeto, de autoria do ex-Deputado Octacílio Quei· 
roz, do PMDB da Paraíba, o qual autoriza o Governo 
Federal a instituir a Fundação Universidade Federal de 
Campina Grande, 

O presente requerimento foi apresentado com prévia 
ciência do nobre Uder Aloysio Chaves, da Maioria, que 
lhl! deu pleno apoio após ter-encaminhãdo à Mesa atra~ 
vés -do Senador Virgílio Távora, três emendas que serão 
devidamente apreciadas, pelas comissões e por este ple
nário em regime de urgência. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores eu ape!o à 
CaSa no sentido de acolher a nossa proposição. (Muito 
bem!) 
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O SR. PRESID_~NTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o requerimento. 

Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (PauSa.) · 

Está aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n~' 35/79 será incluído em 

Ordem do Dia, na qu:uta sessão ordinãría sUbseqUente, 
nos termos do artigo 380, incíso II, do Regimento Inter
no. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 
691, de 1983, de autoria do Senador Aloysio Cha
ves, solicitando, nos termos do art. 371, alínea "c" 
do Regimento Interno, urgêncía para o Projeto de 

. Decreto Legislativo n"' 5, de 1983 {nl' 15, de 1983, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo Constitutivo do Banco Africano de Desen
volvimento; celebrado em Cartum, a 4 de agosto de 
1963, emendado pela Resolução nl' 5, de 1979, ado
tada pelo Conselho de Governadores, é:m Abidjan, 
a 17 de maio de 1979. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento a matéria a que se refere fi

gurará na Ordem do Dia da quarta sessão ordinária que 
se seguir à concessão da urgência, nos termos do art.lSO. 
11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Item 4: 

Discussão, em turno ú~ico, do Projeto de Decre
to Legialtivo n~' 4, de 1979 (nl' 1/79, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto da convenção 
dobre a proibição do uso militar ou hOstil de tbcni~ 
cas_ de modificação ambiental, assinado pelo Gover
no brasileiro em Nova Iorque, em 9 de novembro de 
19Tt.- tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 523 e 
524, de 1983, das Comissões: 

-de Relações Exteriores e 
- de Segurança Nacional. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo quem queria discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores_ que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

E. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 
1979 

(N~' 1/79, 1_1a Câmara dos D~p~t_!l_d_os) 

Ratifica o texto da Convenção sobre- a Proibição do 
-Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificaçio 
Ambientai, assinado pelo Governo Brasileiro em 
Nova Iorque, em 9 de novembro de 1977. 

O Congresso __ Nacional decreta: 

Art. i"' Fica fãtiflcado o texio da ConvenÇãO sobre 
Proibição do Uso Militar ou Hostil de TécnicaS de Mo
dificuçào Ambíental, assinado pelo Governo Brasileiro 
em No\ia Iorque, em- 9 de nOveffibro de 1977. 

Art. 2"' Este Decreto Legislativo entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRffi-IDENTE (Moacyr Dalla)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 161, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n9 993, de 1981 -com voto vencido, em separado, 
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do Senador Franco Montara~ e voto vencido do Se
nador Humberto Lucena), que autoriza q Poder 
Executivo a alienar à empresa agropecuária indus
trial e colonizadorl,l_ Rio Candeias Ltda., a área de 
33.000 .. hectares, no Território de Rondônia, para- a 
implantação de projeto de bovinocultura, tendo 

PARECERES, sob n9s 9_94 e 99~, de 1981, das 
Comíssões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
dade e juridicidade; e _ -~ 

-de Agricultura, favorável, com -:.:.ato vencido do 
Senador Leite Ç_haves. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, pe-ço a pala
vra. para discutir a m:atéria. 

O SR. PRESID!'NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-.,. PB. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. P~~sidente, Srs. 
Senadores: 

Se a nobre Liderança da Maioria concordasse, eu en
caminharia à Mesa, novo pedido de adiamento da çti~
cussão matéria, para um exame mais acurado pela San
cada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
de vez que há votos vencidos, na Co111-issão de Legislação 
Social, do ex-Senador Franco Montoro e meu. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a p_alavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- COncedo a 
palavra ao nobre senadpr Aloysio Cha~es. para discutir. 

O SR. ALOYSIO CHAVES lPDS -J'A. Para discu
tir.) - Sr. Presidente e Srs. S~nadores: 

Em atenção ao em_i_n_epJe Líder ~o PrviDB~ tlão tenho 
objeçào ao requerimento, desde que esse Projeto de Re
solução volte à Ordem do Dia na próxiina quinta-feira 
da semana vindoura. 

Devo esclarecer, entretanto, ao Senado, que esta ma
téria foi exaustivamente examinada em vãri3:s COmissões 
técnicas do Senado: n_a Comissão' de Legislação Social, 
onde tive a oportunidade de relatar; na Comissão de 
Constituição e Justiç_a, onde obteve parecer favorãvel, da 
lavra do eminente Senador Raimundo Parente; e tam
bém na Comissão de Agricultura, oride foi Relator o 
nobre Senador Be_n~ito Canelas. __.___ _ 

Recordo que, na apreciação dess_a matéria, no âmbito 
da Comissão de Legislação Social, abrimos um amplo e 
minucioso debate. _Como Relator, fui aõ encontro das 
dúvidas e restrições então suscitadas pelo eminente Sena
dor. franco Montoro, que naquela época honrava a refe
rida Comissão, e c_oru::_ord~i cm que o processo baixasse 
em diligência. Todas as solicitações feitas, foram por nós 
encampadas, e este projeto em diligência foi ao INCRA, 
foi ao Governo de Rondônia. Vieram todas as infói'
mações, mapas atuaHzados, relação da existên~ia ou não 
de indígenas na área, de posseiros e de ocupantes. Cum
pridas todas as diligências solicitadas pelo eminente ex
Senador Franco Montara, voltamos a reexaminá-lo. E, 
num segundo parecer, opinamos pela aprovação. No 
mesmo sentido opinou a egrégia Comissão de Consti
tuição e Justiça e também a egrégia Comjssão de Agri
cultura. Entretanto, como não há nenhuma intenção em 
impedir, mais uma vez, o exame que deseja fazer a L1Cte
rança do PMDB, dou minha inteira aprovação ao reque
rimento do nobre.Senador Humberto Lucena, nas con
dições que mencionei, isto é, de que este Projeto- de Reso
lução volte à Ordem do Dia na quinta·feira ·vrridoura. 
(Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A mesa 
aguarda o requerimento fazendo, entretanto, uma ri:sSa]
va: o projeto só poderá ter o prazo mãximodilatado por 
5 dias. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelO Sr. 
19-Secretário 

Dlt\R.IO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

t! ~ido e_ aprovado o seguinte 

nEQUERIMENTO N• 694, DE 1983 
. . . 
Requeiro, nos tennos do art. 310, alínea "c", do Regi

mento Interno, adiamento da discussão do Projeto de 
Resolução' n9 161, de 198 t, a fim de ser feita na sessão de 
21 do corrente. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1983. -Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
reque.rimento, a matéria sairá da Ordem do Dia parare
tornar na data fixada. 

O SJ!. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
_sa,__r_e_daç~_o _final da matéria em regime de urgência, que 
vai ser lida pelo Sr. 1<:>-Secre.tário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 566, DE 1983 
D~ Comissão de Redação 

Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n9 23, 
de 1983. 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Lei d9 Senado. n9 23~ de 1983, que dispõe sobre a atuali
zação e reajustamento contínuo do valor do selo a que se 
refere a Lei n9 909, de 8 de novembro de 1949, destinado 
a obter recursos para assistência à prole dos hansenia
nos. 
-Sala das Comissões, 15 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- José Lins.~ Relator-- João Lobo. 

ANEXO AO PARECER No 566. DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 23, 
de 1983. D!spõe sobre a atualizaçíio e reajustamento 
contínuo do valor do selo a que se refere a Lei n9 909, 
de 8 de nqvembro de 1949, destinado a obter recUrsos 
para assistência à prole dos hansenianos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 'f'. atualizadoparaCr$lO,OO(dezcruzeiros)o 
valor do seio a que se refere a Lei n~' 909, de 8 de no
vembro de 1949, alterada pela Lei n9 5.620, de 4 de no
vembro de 1970. 

Art. 29 O valor a que se refere o artigo anterior será 
reajustado anualmente, com base na variação nominal 
das- Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, a 
partir da vigência desta lei. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de Sl_la_Qp.bli
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposiÇões ~m contrário.-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia) ...:._ A~hando-se 
a matéria em regime de urgência cuja redação firial acaba 
de ser lida deve esta ser submetida imediatamente à delí
beração do Plená_rio. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
o-s Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados, 

O SR. PRESIDENTE (MoacyrA)alfa)- Estã esgota
da a matéria constante da Ord#m do Dia. (Pausa.) 

A Presidência convoca s•ssão extraordinária a 
reaii'Zar-se hoje, às deZoito horas -e trinta minutO~ desti
nada à apreciação da redação final do Projeto de Reso
lução nQ 51, de 1983 e dos Projetos de Resolução n9s 69 e 
70. de 1983. 

Junho de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fer:nando Henrique Cardoso, 
por cessão do Senador Fábio Lucena. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOso· 
PRONUNCIA DIS_CURSO QUE. ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra a V. Ex•, que falarâ como Líder. 

O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESlDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Gabri~l Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DIS
-cURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Conc~o a pa
lavra ao nobre Senador Altevir LeaL 

S. Ex• não está presente. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB - PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
pleito comum a_o povo brasileiro obter mais e melhores 
serviços de saúde. Entretanto, como em outros setores de 
atendimento social, aí se constata um círculo vicioso; 
não. havendo emprego e não auferindo os grupos mais 

·pobres, renda suficiente sequer para suas necessidades 
alimentares mínimaS, tornam-se seus membros mais en-
fermiços, requerendo mais atenção médico-hospitalar. 

Contudo, essa atenção, até pelo baixo nível médio de 
ganhos da maior parte desses grupos mais vulneráveis, 
só pode ser financiada por mecanismos coletivos, como 
os da Previdência Social. E esta depende, não de m,eios 
próprios de execução, mas de estruturas privadas, em
presariais, Que organizetn os serviços hospitalares e para
médicos; que à sua vez se submetem às regras de merca
do, para aquisição de seus equipamentos, materiais e ser
viços profissionais. E, portanto, às variações de preços 
que aí se dão como, de resto, em toda a atividade econô
mica. 

Diante disso, encontra-se em sérias dificuldades a rede 
hospitalar privada do Paraná. Ocorre que em nosso Es
tado implantou-se, em caráter experimental, um novo 
sísterila de aferição e pagamento de serviços hospitalares. 
Num primeiro mOmento, coirigindo as antigas tabel~s 
de remuneraÇão da Unidades de Serviço para os nfveis 
normais de mercadO. Mas, em seguida, concedendo rea
justes inferiores aos' dos preços, promovendo, natural
mente, uma situação inaceitável para as empresas do se-
io-r. · · 

De acordo com estudos mandados realizar pela ass_o
ciação de classe, os custos hospitalares teriam aumenta
do, em média 296,2% entre julho de 1981- quando foi 
imp13ntado o novO sistema- e março de 198'3. Enquan
to os Valores de Serviços Hospitalares, dentro de uma 
amostra de 96 procedimentos mais comuns, teriam sido 
reajustados em apenas 141,9% no mesmo período. 

Em conseqUência, segundo os próprios termos do Es
tudo, "os hospitais estão apresentando, em média, uma 
perda de 63,8% no seu faturamento, em função de esta
rem sendo ressarcidos pelo TNPS por valores de procedi
Ínentos preestabelecidos, que não refletem a realidade do 
setor hospitalar". 

Diante da mobilização das entidades de classe_ deste 
setor, vãrias reuniões foram realizadas com o INPS vi
sando a sanar estas distorções. E algum progresso jã foi 



Junho de 1983 

feito. No entanto, faríamos um apelo, às autoridades da 
Previdência, no sentido de serem encontradas fórmulas 
mais expeditas e realísticas de estabelecimento da remu
neração hospitalar, de modo a acÕrilpanhar a evolução 
de seus custos~ visto que estes dependem de setores em
presariais notoriamente Oligopólicos - e assegurar a 
preservação -da qualidade do atendimento e eliminar os 
terríveis riscos envolvidos nessa ativídade. 

t preciso qu-e· não se agravem as condições já bastante 
precãrias em que se encontram os serviços de assistência 
médica e hospitalar para os grupos mais carentes da po
pulação. Se o sistema ainda depende da contribuição pri
vada para isso, é ainda mais evidente que a ela se deve 
dar a devida retribuição. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, reconheceu o nobre colega Roberto Campos, reno
mado economista e eX-ministrO do Planejamento, na sua 
estréia nesta tribuna, uma tese que vimos sustentando 
desde o nosso primeiro rriã.iidato, como Deputado: a ne
cessidade de uma refornlã--tributáría, que faça justiça aos 
Municípios brasileiros. 

Mas, enquanto não se obtém esse resultado, é precisO 
que a União e os Estados socorram os Municípios, prin
cipalmente ajudando-os, a realizar obras públicas e de 
desenvolvimento económico. 

Apelo nesse sentido acabamos de receber do Prefeito 
de Xaxim, no Paraná, Sr. Gerson Solgato, que está em
preendendo as obras de canalização dos rios Xaxim e 
Saíc, além do asfaltamento de seis mil metros de vias 
públicas. 

Além dessas obras, torna-se necessária ã melhoria da 
rede de esgotos pluviais, havendo projetosjá aprovados 
pelo BNH e todos os órgãos competentes do Governo, 
enquanto esta Casa aprovou o financiamento delas, por 
via da Resolução n9 54, de 30 de junho de 1981. 

Aprovados os recursos pelo BNH, a Prefeitura passou 
a atacar aquelas obras, tendo sido criada e instalada a 
Companhia de Melhoramentos de Xaxim, COM EX, so
ciedade de economia mista, que ei1tiou imediatamente 
em funcionamento, organizando toda a -documentação, 
preparando o pessoal, publicando editais de licitação, 
efetuando concorrências. 

Entretanto, tudo pronto para o início das atividades 
da empresa •. dentro dos cronogramas tisico e financeiro, 
as verbas não foram oportunamente liberadas. 

Já em 16 de outubro de 1981, através do ofício n9 109, 
a Associação dos Municípios do Alto Irani- AMAI, 
pela unanimidade dos seus prefeitos, pediu a liberação 
dessas verbas, sem obter êxito. 

Daí o nosso apelo ao Banco Nacional da Habitação, 
ao Ministêrío do "lnteriõi-e a Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, no sentido de que sejam li
beradas as verbas destinadas à Prefeitura Municipal de 
Xaxim, para que realize os projetas aprovados da canali
zação dos rios Xaxim e Saic, no centro urbano, da rede 
de esgotos pluviais e da p3.Vl.mentaçào asfáltica, confor
me o projeto da FIDREN e nos termos de convênio com 
o Departamento Nacional de Obras de Saneamento. 

Os recursos já foram aprovados: E, quanto mais tarde 
a sua liberação tanto menos será possível a realização, 
com o mesmo dispêndio, dessas obras inadiáveis. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Resolução n9s 64, de 1983; de autoria_do 
Senador Mário Maia, que cria a Comissão permanente 
de Assuntos Fundiários (CAF); e 65, de 1983, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que determina a submissão 
ao Senado Federal das cláusulas contratuais referentes a 
operações externas realizadas por estados ou municípiOs: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, as 

matérias serão despachadas às Comissões de Consti
tuição e Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais ha
vendo·a tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguite 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu parecer n9 528, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 51, de 1983, que auto
iíiil a Prefeitura Muilidpal de Rio Grande, estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cin
qilenta e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, du
zentos e setenta cruzeiros e oitenta centavos). 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n<:>_ 69, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu parecer n<:>538, de 
1983}, que suspende a execução dos artigos 34 a 38 da 
Lei n9 575, -de 19 de dezembro de 1975, do Município de 
Sales Oliveira, estado de São Paulo. 
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Discussão, em--turno únicõ; do Projeto de Resolução 
n9 70, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu parecer n<:> 539, de 
1983), que suspende a execução da expressão .. ou juci
cial", contida no§ 39 do art. 90 da Lei n9 440, de 24 de se
tembro de 1974, do Estado de .São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.) 

ATA DA 94• SESSÃO, 

EM IS DE JUNHO DE I983 

Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Moacyr Da/la 

ÀS I8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorgê Káluine :.__ AlteVir-Leal- Mário Maia- Euni~ 
ce MiChiles --- Fábío Lucena - Gaivão Modesto __: 
Aloysio Chaves-_:_ Gabriel Hermes- Hélio Guelras
Alexandre Costa- João Castelo-- José Sarney_- Al
berto Silva - Helvídio Nunes -João Lobo - Almir 
Pinto - José Lins - Virgílio Távora- Carlos Alberto 
- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena 
_- Marcondes Gadeiha - Aderbal Jurema - Marco 
Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Carlos 
L_yra :- .Lui.z Cavalcante..:... Albano Fra_pco - Lourival 
Baptista - Passos Pôrto :.._ Jutahy Magalhães - Lo
manto Júnior- João Calmon- José Ignácio- Moa
cyr Dalla- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfre
do_ Campos - Amaral Fur_lan -:- f"ernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen~ 

rique Santillo- Benedito Canelas- Gastão Mi.iller
Roberto Campos - José Fragelli - Álvaro Dias -
Enéas Faria- Jaison Barreto -Jorge Bornhausen
Carlos Chiarelli - Pedro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

SOb a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !9-Secretário irá proceder à leitura do Expedien

te. __ 

1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 62, DE 1983 
(N9-I49/75, na Casa de origem) 

Modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei n9 
2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n.,. 
3.257, de 2 de setembro de t 957, que "dispõe sobre a 
Política Nacional do Petróleo e define as atribul~ôes 
do Conselho Nacional de Petróleo, institui a Socieda
de por Ações Petr~leo Brasileiro Sociedade Anônima, 
e dá outras prolidências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 O art. 27 e seus parágrafos da Lei nY 2.004, 

de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n9 3.257, de 2 
-de setembro de 1957, passam a vigorar com a seguinte re

dação: _ 

~~Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias fi
cam obrigadas a pagar indenização correspondente 
a 4% (quatro por cento) aos Estados ou Territórios, 
e I% {Uili" por cento) aos Municípios, so_b_re o valor 
do ó(eo, do xisto betuminoso e do gâs extraído de 
suas respectivas ãreas, onde se fizer a lavra do pe
tróleo. 

§ I~ Os valores de que trata este artigo serão fi
xados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ ~9 O pagamento da indenização devida serã 
efetuado trimestralm~nte. 

§ J9 _Os Estados, Territórios e Municípios deve
rão aplicar os recursos previstos neste artigo, prefe
rentemente, na produção de energia e na pavimen
tação de rodovias. 

§ 49 _Ê também devida a indenização aos Esta
dos, Territórios e Municfpios confrontantes, na for
ma e nos percentuais fixados no caput deste artigo, 
quando _o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem ex~ 
traídos da plataforma continental. 

§ 59 Os Estados, Territórios e Municípios cen
trais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se 
fizer a extração do petróleo, do xisto betuminoso ou 
de gâs, farão jus à indenização nos termos do caput 
deste artigo." 

Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3<:> Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO PERTINENTE 

DECRETO-LEI N• 523, 
DE 8 DE ABRIL DE 1969 

Acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei n9 2.004, de 
3 de outubro de 1953, com a redação que lhe foi dada 
pt'la Lei nQ 3.257, de 2 de setembro de 1957, e dá o uM 
trils providências. 

O Presidente da_República, no uso da atribuição que 
lhe confere o§ 19 do~ art. 29 do Ato Institucional n9 5, de 
13 de dezembro de 1968, decreta. 

Art. !Y O art. 27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 
1953, com a redaçào que foi dada pela Lei n9 3.257, de 2 
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de setembro de 1957, fica acrescido do seguinte parágra
fo: 

"§ 49 Quando o óleo ou gás forem extraídos da 
plataforma continental, os 5% (cinco por cento) de 
que trata o caput deste artigo serão destinados, em 
partes iguais, ao Departamento Nacional da _Pro
dução_ M_ineral, do Ministério das Minas e Energia, 
para constituição do Fundo Nacional de Mineração 
e ao Ministério da Educação e Cultura, para o in
cremento da pesquisa e do ensino -de nível superior 
no campo das geociências._" 

Art. 2~> O art. 14 da Lei n<~ 4.425, de_8 d~ outtJ_bro_Qe 
1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 14. O Fundo Nacional de Mineração será 
constituído: 

I- da parcela, pertencente à Uniã_o, do imposto 
único de que trata esta Lei, ressalvada a parte desti
nada à Comissão do Plano do Carvão Nacional;_ 

II -da parte que couber ao Departamento Na
cional da Produ_ç_ão Mineral nos pagamentos devi
dos pela Petróleo Brasileiro S.A. _- PETRO~RÃS, 
sobre o valor_dº óleo ou gãs extraído da plataforma 
continental; 

III -de dotações_ cons_ignadas 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, revogadas as disposições em contrãrio.-

DECRETO-LEI N• 1.288, 
DE I• DE NOVEMBRO DE 1973 

Altera o§ 4? do art. 27 da Lei n" 2.004, de 3 de ou
tubro de 1952, acrescentado pelo Decreto-lei n? 523, 
de 8 de abril de 1969. 

O Presidente da República, no uso da ·atribuição que 
lhe confere o_ art. 55, itens I e II, da. Constituição, decre
ta: 

Art. 19 O§ 4'~ do art. 27 da Lei n'-2_:1)04, de 3 de ou
tubro de 1953, acrescenta_do pelo Decreto~ lei n' 523, de 8 
de abril de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 27. 

§ 49 Quando o óleo Ol!_gá,s forem_extraídos da 
plataforma continental, os 5% (cincO por cento), de 
que trata o caput deste artigo serão destinados ao_ 
Conselho Nacional do Petróleo- CNP, do Minis
tério das Min_as e Energia, para form~çãó de esto
ques de combustlveis_destin~dos a garantir a segu
rança e a regularidade de geração de energia elêtri
ca." 

Art. 29 Este Decreto-lei entrará em vigor em 19 de 
janeiro de 1975, revogadas as disposições-em contrário. 

Brasília, 19 de novembro de 1973; 1529-da Independên
cia e 85" da RepübJica. - EM(LIO G. Mf:DJCI - An
tônio Delfim Netto- Jarbas Passarinho- João Paulo 
dos Reis Vclloso - Antônio Dias Leite Júnior. 

LEI W 5.665, DE 21 DE JUNHO DE 1971 

Altera o art. 41 da lei n"' 2.004, de 3 de outubro de 
1953, que dispõe sobre a politica nacional do petróleo 
e define as atribuições do Conselho Nacional do Pe
tróleo Brasileiro Sociedade Anónima, e dá outras pro
'\'idências. 

O Presidente da Repúblíca: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 O art. 41 da Lei n9-2,004, de 3 de outubro de 

1953, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"'Art. 41. A PETROBRÁS, diretamente ou 
por intermédio de suas subsidiárias, associada OtJ 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

não a terceiros e sem as limitações previstas no art. 
39, poderâ exercer, fora do _território nacional~ as 
atividades de que trata o art. 69" 

Art. 29 Esta Lei entra em vigór na data de sua publi
cação. 

Art. 3_9 Revogam-se as disposições em contrârio. 

Brasília, 21 de junho de 1971; 15()9 da Independência e 
839 da República. - EMILIO G. MtDICl - Antônio 
Dias Leite Júnior. 

(À.s Comissões de Minas e Energia, de_ Economia, 
de Municfpios e de Finanças.) 

PROJE;TO DE LEI DA CÁMARA N' 63, DE 1_983 

(N9 1.442/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o llfasta~ento de em_preglldos eleitos 
para ~s Conselhos Federais e Regionais de entldadis 
de fiscalização do exercício profissional. 

O Congresso Nacional dec;re_ta: 

Art. !9 Aos empregados eleitos membros dos Con
selhos Federais e Regionais- dos órgãos de fiscalização do 
exercício profissional ficam asseguradas as mesmas prer
rogativas previstas na Consolidação das Leis do Traba
lhu para os empregados eleitos para cargos de adminis
tração sindicaL 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei n<? 5.452, 

de 19 de maio de 1943) 

TITULO V 

Da Organização Sindical 

CAPITULO V 

Da Instituição Sindical 

SEÇÃO VI 

Dt;:~s D~r~ltos dos Exerce:n~~s de Atividádes 
ou Pwfissões e dos Sindicalizados 

Art. 543. O empregado eleito para cargo de admi
nistração sindical ou representação profissional, inclusi
ve junto a órgão de delíberação coletiva, não poderã ser 
impedido do exercício de suas funções, nem transferido 
para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível 
o desempenho das suas atribuições sindicais. 

§ 19 O empregado perderá o mandato se a transfe
rência fo"r por ele solicitada ou voluntariamente aceita. 

§ 2"' Considera-se de licença não remunerada, salvo 
assentimento da empresa ou clâusula contratual, o tem
po em que o empregado se ausentar do trabalho_ no de
sempenho das funções a que se refere este artigo. 

§ 39 t vedada a dispensa do empregado sindicaliza
do, a partir do momento do registro da sua candidatura 
a cargo de _direção ou representação sindical, até 1 (um) 
ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusi
ve como suplente, salvo se cometer falta grave devida
mente apurada nos termos desta Consolidação. 

(À.s Comi.s.sões de Constituição e Justiça e deLe-
g;sfação Social.) --
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 64, DE 1983 

(Í'~(' 1.003/79, na Casa de origem) 

D~spõe sobre a desaproprlaçio de imóvel no Mu· 
nicípio de Jaboatão, Estado de Pernambuco, para 
atender ao deslocamento das famílias que atualmente 
residem em áreas do Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O Poder Executivo, no prazo de90 (noventa) 
dias a parÜr -da PublicaÇão da presente lei, desapropriará 
imóvel no município de Jaboatão, Estado de Pernambu
co, para atender ao desl~camento das famílias que atual
mente residem em ãreas do- Parque Histórico- Nacional 
dos Guararapes, situado naquele Município. 

Parágrafo único. A desapropriação devet:â recair, 
preferencialmente, sobre imóvel situado no DistrítO de 
Prazeres, do Município de Jaboatão, ou nas suas proxi
midades. 

Art. 29 Após a desapropriação a que se refere o arti
go anterior, o Poder Executivo providenciará o lotea
mento do imóvel é a execução dos serviços básicos para 
sua urbanização. 

Art. J<? Os lotes de terreno do imóvel desapropriado 
serão transferidos, gratuitamente, aos atuais ocupantes 
de habitações existentes na área do Parque Histórico Na
cional dos Guararapes cuja renqa familiar seja insufi
ciente para a aquisição de casa pelo Sistema Financeiro 
de Habitação. 

Parágrafo único. A doaçãO- prevista neste artigo será 
graVada com a Cláusula de inalienabilidade. 

Art. 49 __ O "oder Executivo fica auto('j;zado_a ce
lebrar, com o Estado de Pernambuco-e o Município de 
Jaboatão, os convênios que se façam necessârios para o 
cumprimento desta lei. 

Art. 59 Para atender às despesas com_ a ~xecução da 
presente lei será. utilizado crédito especial aberto na con
formidade do disposto pelo Decreto n9 68.527, de 19 de 
abril de 1971. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

DECRETO-LEi N' 9.760, DE 5 DE SETEMBRO DE 
1946 

n•spõe sobre os bens imóveis da União e dá outras 
providências. - -

TITULO I 

Dos Bens Imóveis da União 

CAPITULO I 

Da Declaração dos Bens 

SEÇÃO I 

Da Enunciação 

Art. 19 Incluem-se entre os bens imóveis da Uniao: 
a) os terrenos de marinha e seus acrescidos; 
b) os terrenos marginais dos rios navegáveis, em Ter

ritórios Federais, se, por qualquer t(tulo legítimo, não 
pertencerem a particular; 

c) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situa
das, na faixa da fronteira do território nacional e nas zo
nas onde se faça sentir a influência das marés; 

d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se 
por qualquer título' legítimo não pertencerem aos Esta
dos, MunicípiOs-Ou particulares; 

e) a porção de terras devolutas que for indispensâvel 
para a defesa -da fronteira, fortificações militares e estra
das de ferro federais; 

f) as terras devolutas situadas nos Territórios Fede
rais; 
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g) as estradas de ferro, instalações portuárias, telêgra
fos, telefones, fâbric;Is, oficinas e fazendas nacionais; 

h) os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e 
das colônias militares, que não tenham passado, legal
mente, para o domínio dos Estados, Municipío"úm par
ticulares; 

i) os arsenais com todo o material de marinha, exérci
to e aviação, as fortalezas, fortificações e construções mi
litares, bem como os terrenos adjacentes, reservados por 
ato imperial. 

j) os que foram do domínio da Coroa; 
k) os bens perdidos pelo criminoso condenado por 

sentença proferida em processo judiCíáiiO federal; 
I) os que tenham sido a algum título, ou em virtude de 

lei, incorporados ao seu património. 

TITULO II 

Da Utilização dos Bens Imóveis da União 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Art. 64. Os bens imóveis da União não utilizados em 
serviço público poderão, qualquer que seja a sua nature· 
za, ser alugados, aforados ou cedidos. 

Art. 68. Os foros, laudêmios, taxaS, cotas, aluguéis e 
multas serão recolhidos na estação arrecadadora da Fa
zenda Nacional com jurisdição na localidade do imóvel. 

Parágrafo úniCO. Excetuam.se dessa disposição os 
pagamentos, que na forma-deste decreto-lei, devam ser 
efetuados mediante desconto em folha. 

CAPITULO IV 

Do Aforamento 

Seção I 

Disposições GeraJs 

Art. 99. A utilização do terreno sob regime de afo
ramento dependerá de prévia autorização do Presidente 
da República, salvo se já permitida em expressa dispo
sição legaL 

Parágrafo único. Em se tratando de_ terreno benefi
ciado com construção constituída de unidades autóno
mas, ou, comprovadamente, para tal fim destinado, o 
aforamento poderá ter por objeto as partes ideais corres
pondentes às mesmas unidades. 

Art. 102. Serã nula de pleno direito a transmissão 
entre vivos de domínio útil de terreno da União sem pré
vio assentimentO do SPU:-- - - -

§ 1~' Nas transmissões onerosas, a União terá direitô 
de opção e, quando não exercer, -cobfará raudêmlO -de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do dom!nio pleno do ter
reno e benfeitorias. 

§ 2~> No caso de terreno da UniãO incorpOrado a de 
outrem de que não possa ser desmembrado, o valor das 
benfeitorias, para o cálculo do lauáêmio, será--tomado 
proporcionalmente aoS valõres dos m"esmos terrenos. 

§ 39 As disposições do parágrafo anterior aplicam-se 
à cessões de direitoS concernentes a terrenos afOrâdos; 
calculado o laudêmio sobre o preço- da transação. 

§ 49 O prazo para opção será de 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentação ao órgão local do 
SPU, do pedido de licença para a transferência, óU da sa
tisfação dis exigências porventura formuladas. 

Art. 103. O aforamento se extinguíi'â por inadimple
mento da cláusula contratual, por acordo entre as partes, 
ou, a critério do Governo, pela remissão do foro e, quan
to às terras de que trata o art. 6_5_ ou quando concedido 
com fundamento nos itens n<?s 89 e 99 e 10 do art. 105, 
quando não estiverem as mesmas sendo utilizadas a pro.: 
priadamente. ' 

DIÃR!O DO CONGRJ;;SSO NACIONAL (Seção 11) 

§ ]9 Constituindo o inadimplemento de c\âusula 
contratual no atraso do pagamento do foro durante 3 
(três) anos consecutivos, é facultado ao foreiro revigorar 
o ~foramento mediante as condições_que lhe forem im
postas·. 

-- -§ 211 A remissão do foro serã facultada, a critério do 
Piesidente da República e por proposta do Ministro da 
Fazenda, nas zonas onde não mais subsistam os inotlvOS 
determinantes da aplicação do regime enfitêutico. 

§ 39 Na consolidação, pela União, do domínio pleno 
de terreno que haja concedido effi aforamentõ, deduzir
se-á do valor do mesmo domínio a importância de 20 
(vinte) foros e I (um) laudêmio, correspondente ao valor 
do domínio direto. 

§ 49 Em caso de extinção pela não utilização apro~ 
priada _d~ terras compreendidas em áreas reservadas a 
fins agrícolas, a União Consolidará o domínio pleno na 
forma do parágrafo anterior. 

SEÇÃO III 

Da Transferência 

Art. 115. As licenças para transferências, pago o 
laudêmio devido, serão dadas por alvará expedido pelo 
ói'gãó-local do SPU, válido por 90 (noventa) dias, de que 
constará: 

a) a declaração do pagamento do laudêmio ou de sua 
isenção; 

b) a descrição do terreno objeto da licença; 
c) a importância do foro; e 
d) outras obr-igações estabelecidas. 

CAPITULO VI 

D~ Ocupaçio 

Art. 127. Os atuais ocupantes de terrenoS da União, 
sem tltulo outorgado por esta, ficam obrigados aO ~paga
mento anual da taxa de ocupação. 

Art. 130. A transferência onerosa dos direitos sobre 
as benfeitorias de terreno ocupado fica condicionada à 
prévia licença do SPU, que cobrará o laudêmio de 5% 
(cinco por &nto) sobre o valor do terreno e das benfeifO
Iias nele existentes, desde que a união não necessite do 
mesmo terreno. 

~~~-TITULO III 

Da Alienação dos Bens Imóveis da União 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Art. 134. A ~Uenação o~orrerá quando não hQuver 
interesse econômi~o em ~anter o imóvel no domínio da 
União, _nem incQnveniente, guant9 à defesa naciona_l, no 
desaparecimento do vínculo da propriedade. 

- Ar1. 135. A alienação_ do imóvel da União, uma vez 
autorizada, se fará em concorrência pública e por preço 
não inferior ao seu valor atualizado, fixado pelo SPU, 

- sarv-o nos cas_os especialmente previstos neste decreto-lei. 
f 19 Só serão tomadas em consideração as propostas 

dos concorrentes que, previamente, tenham caucionado 
em favor -da União importância correspondente a 3% 
(três por--cento) da base de licftação, salvo nas concorrên~ 
cias de que trata o art. 142. 

§ 29 Perderá a caução o proponente que, aceita a sua 
proposta e aprOVãda a cOncorrência, não efetuar o Paia
mento dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, que lhe for 
marcado,_ podendo, a critêrio do_ SPU, transferir-se a 
preferência em escala descendente para a proposta ime~ 
diatamente inferior, atê consumar-se o ato, dentro do 
preço da avaliação. 

Art. 136. O produto da alienação de imóveis da 
União será recolhido na estação arr6Cadado-ra da Fazen
da Nacional com jurisdição na localidade do imóvel. sãl~ 
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voem casos espe_ci~~~.devidamente autorizados pelo Di
reror do SPU. 

Art. 137. A realização de concorrência para alie
nação de ímóVeis da UniãO,_ bem corpo a publicação dos 
editais de convocação, se farão na forma do disposto nos 
arts. 72 e 73. 

Art. 138. Os termos, aJustes ou contratos,_ concer
nentes a alienação de ilTióveis da União poderão ser la
vrados em fívro próprio do órgão tocai do SPU, bem co
mo, quando as circunstâncias aconselharem, na repar;. 
tição arrecadadora da Fazenda Nacional situada na lo
calidade do irn§'{~L 

§ J9 Os atas praticados na forma deste artigo terão, 
para ql:!alquer_ efeit9!_Jorça de escritura pública. __ 

§ 29 - -Nos a tos a qu-e se refere este artigo, a União será 
representada por Procurador da Fazenda Pública, que 
poderá para esse fim delegar competência a outro fun
cionário federal. 

§ J9 Os atas de que trata este ou o artigo anterior, 
quando referentes a imóveis de valor inferior- a Cr$ 
50.000,00 (cinqUenta mil cruzeiros), são isentos de publi
cação, para fins de regiStro pelo Tribunal de Contas. 

Art. 139. O Presidente da República, por proposta 
do Ministro da Fazenda poderá autorizar a alienação de 
terrenos que se encontrem ocupados por terceiros, me
diante as condições Previstas neste decreto-lei. 

Art. 140. A critêrio do Presidente da República po
derão ser doados lotes de terras devolutas discriminadas, 
não maiores de 20 (vinte) hectares, aos respectivos ocu
pantes, desde que brasileiros natoS ou naturalizados, re~ 
conhecidamente pobres, com cultura efetiva e moradia 
habitual, na localidade. 

CAPITULO II 

Dos Imóveis Utilizáveis em Fins Residenciais 

Art. 141. Em se tratando de imóvel utilizável em 
fins residenciais, a concorrência será realizada apenas 
entre servidores da União, não proprietários de imóveis 
na -localidade da situação do bem alienado, admitindo-se 
às subseqUentes, quaisquer interessados, quando à ante
rior não se apresentarem licitantes. 

Art. 142. A alienação a servidor da União se fará 
pelo valor atualizadO do imóvel versando a concorrência 
sobre as qualidades preferenciais dos candidatos, relati
vos ao número de dependentes, remuneração e tempo de 
serviço. 

§ !9 As qualidades preferenciais serão apuradas con
forme tabela que visará ao amparo dos mais necessitados 
organizada pelo SPU e aprovada pelo Ministro da Fa· 
zenda, 

§ 29 O concorrente deverá apresentar com sua pro~ 
posta, os segufntes documentos: 

I- prova de ser servidor da União; 
II -certidão de tempo de serviço público; 
III- prova do _estado civil e do número de dependen-

tes; e 
IV- prova de não possuir imóvel na localidade. 

- § JQ As provas eXigidas nos itens III e [v do P?râgra
fo anterior poderiío ser produzidas por atestado firmado 
por 2 (dOis)"sei-vidores da União. - - · 
- Art. 143_ A alienação a quaisquer interessados se f~· 
rã peiã maior oferta. 

Parágrafo único. Havendo empate, será dada prefe
iêilci<i ao-fldfailie Casado, em relação ao Solteiro ou viú
vo qile não seja arrúno de família, e, entre casados e sol
teiros ou viúvos que sejam arrimo de família, ao que ti
ver maior número de dependentes. 

Art. 144. A importância da aqu(sição poderá ser 
paga em ~restaçôes mensais, até o mâximo de 240 {du
zentos e quarenta), e até 5 (cinco) dias ap6s"à-mêS veri.Ci~ 
do, sob pena de multa de mora de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da prestação devida, sujeita, porêm, a tran
sação às condições seguirites: 
i- ficar o imóvel gravado com cláusula de inalienabi

!Tdade pelo prazo de 10 (dez) anos, quando adquirido na 
forma do <irt. -142; -
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II- ser o imóvel dado em hipoteca à União, em ga
rantia da dívida com a sua aquisição, e no mesmo ato 
desta; e 

III -ser instituído em favor da União seguro do imó
vel contra o risco de fogo, por quantia não inferiOr~ a·õ 
valor _das construções existeiites. 

§ J9 A prestação mensal compreenderá: 
I- cota de juros, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

quando adquifido o inióvel na fQrma -d_o art. l42, ou de 
8% (oito por cento), nos demais casos, e amortização, ein 
total constante e discriminável çonfo_i'me_o_estado real da 
dívida; e 

II- prêmio do seguro contra risco de fogo. 
§ 29 O adquirinfe j)õderá, em qualquer tempo, ante

cipar o pagamento da dívida, bem como fazer amo_rti
zações em_ cotas parciais, não inferiores a CrS l.UOO,OO 
(um mil cruzeiros), pãra o fim de reduzir a importância 
ou o número das prestações, ou ambos. 

CAPITULO I1I 
Dos ImóYeis Utilizáveis em Fins Co.merclais ou Industriais 

Art. 145. Em se tratando de imóvel utilizável em 
fins comerciais ou industriais, a concorrência se fará ei'lw 
tre qualquer interessados. 

Art. 146. A alienação se fará pela maior oferta, po
dendo a União estabelecer previamente condições espe
ciais para a utilização do imóvel. 

Art. 147.- A importância da aquisição poderá, a cri
tério do Governo, ser paga em prestações mensais, atê o 
máximo de 120 (cento e vinte) e até 5 (cinco) dias após o 
mês vencido, sob pena de multa de mora de lO% (dez por 
cento) sobre o valor da prestação devida, ficando nesse 
caso sujeita a transaÇão às condições seguintes: 
I- ser o imóvel dado em hipoteca à União em garan

tia d3. dívida com a sua aquisição, e no mesmo ato desta; 

II- ser instituído em favor da União seguro do imó
vel contra risco de fogo, p<ii"a quantia não irifel-iOi ao ·va-
lor das construções exís[eiites._ 

TITULO III 
Da Allenaçio dos Bens ImóYeis da Uniio 

CAPITULO V 
Dos terrenos Ocupados 

Art. 159. Autorizada, à vista do disposto no ai1. 
139, a alienação dos terrenos ocupados compreendidos 
em determinada zona, o SPU notificará os ocupantes, na 
forma do art. 104, da autorização concedida, 

Parãgrafo único. -Cabe ao Diretor do SPU decidir 
sobre os pedidos de aquisiçãO, que lhe deverão ser dirigi
dos por interm'édio do órgão local do mesmo Serviço, 

Art. 160. Aos que se encontrem nas condições pre
vistas nos itens 1~", 2~>, 3~>, 4~> e 5~> do art. 105, a alienação 
dos terrenos que ocupam se- fará independentemente de 
concorrência. -- -

§ 1"' A alienação será feita por importância Corres
pondente a 20 (vinte) taxas e 1 1/2 (um e melo) laudê
mios, calculado este sobre o valor do domínio pleno do 
terreno e das benfeitorias exiStentes. 

§ 2~> A alienação se fará com redução de 20% (viilt~ _ 
por cento), 15% (quinze por cento), 10% (dez por cento), 
ou 5% (cinco. por cento), Se requerida ·respectivamente, 
no primeiro, segundo, terceiro ou quarto semestre, da: 
data da notificação. 

§ 3~> Perderá direito -ã qualquer das reduções meneio~ 
nadas no parágrafo anterior o requerente que nãO efe
tuar o pagamento devido dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias da expedição da guii de recolhimento. 

Art. 161. Aos d_emais ocupantes de terrenos-- da 
União, fica assegUrado o direito de adjudicação, pelo 
maior preço- oferecido em concorrência pública, que o 
SPU promoverá, com base mínima no ~alo r do domíniQ ~ 
pleno do terreno. 
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- Art. 162. Não requerida a ~aquisição no prazo de 2 
(dois) anos da data da notificação, o ocupante ficará 
ob~igado_ao pagamento em dobro da.taxa de ocupação, 
sem prejuízo -ao direito que, em qualquer tempo, lhe as~ 
sistirâ de adquirir o terreno, por importâilcia correspcin
dent~ a 20 Jvinte) taxás simples e I _l/2 (um e meio) lau-
dêmiii -

Art. 163. Na alienação de terrenos ocupados, serão 
observadas, quanto à constitliíção dos lotes, as posturas 
da Prefeitura local. 

- - - - -- - -
'' ................ "' ··-"~~~~····-~ ........ ~-~ 

TITULO VI 
Disposições Finais e Translt6rlas 

Art. 198. ·A União tem por insubsistentes e nulas 
qua{squer PreritenÇôes sobr-e o d.Ominfo pren-o ·de terre~ 
nos de fnarinha e seus--acrescidos, salvo qUa-ndo orí.Binais 
em tftulos por ela autorgados na forma do presente 
decreto~ lei. 

Art. 199. A partir da data da publicação do Presente 
decreto~lei, cessarão as atribuições cometidas a outros 
órgãos da administração federal, que não o CTU, con

-cernentes ao exame e julgamento, na esfera, administra
tiva, de questões entre a União e terceiros, relativas à 
propriedade ou posse de imóvel. 

§ I~> Os órgãos a que se refere este artigo rerrieterão 
ao CTU, dentro de 30 (trinta),dias, os respectivos proces
sos pendentes de decisão final. 

§ 2~> Poderá, a critério do- Governo, ser concedido 
novo prazo para apresentação ao CTU dos títulos de que 
trata o art. 29 do -decreto-lei n~" 893, de 26 de novembro 
de 1938. 

Art. 200. Os bens imóveis da União, seja qual for a 
sua natureza, não são sujeitas a usucapião. 

Art. 201. São consideradas dívidas atlv.as da União, 
para efeito de cobrança executiva, as provenientes de 
aluguéis, taxas, foros,laudêmios e outros contrições coo
cernentes à utilização de bens imóveis da União. 

{À~ G_omissiJ.es de Constituição e Justiça, de Legis
lgçào SoctaC ae Mu~ic(pios e .4e finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 65, DE 1983 
(N~> 1.916/79, na Casa de origem) 

__,__ Concede aposentadoria especial ao pUoto agricola 
e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> O piloto agrícola, pelas condições de insa

lubridade, penosidade e -pericu!Osid-ade que caracteriza 
sua atividade, farâ jus à- aposentadoria especial desde 
que, contando no mínimo 60 (sessenta) contribuições 
mensais, tenha trabalhado durante 15 (quinze) anos. 

Parágrafo único. Considera-se piloto agrfcola, para 
efeitos desta lei, aquele que exerça função remunerada a 

-- 60ido di! aeronave, nos serviços de proteção à lavoura. 
Art. 29 A aposentadoria especial do piloto agrícola 

consistirá ria renda mensal-correspondente a 1/30 (um 
trinta avos) do salário-de-beneficio por ano de serviço, 

Art. 39 O piloto agrícola, que voluntariamente se te
- nha afastado d:is atividades por período superior a 2 

(dois) anos consecutivos, perderá o direito à aposentado-
ria ·nas condições desta lei. -

Aft 49 Esta lei entra em vigor na data -de sua puhli~ 
cãção. 

Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação de previdência social, e dá ou
tras proYidências. 

Ari. 6~> A apose~tadoria por invalidez será deVida 
ao segurado que, após 12 (doze) contribuições mensais, 
estando ou não em gozo de auxílioMdoença for considera~ 
do .incapaz ou insuscetível de reabilitação para o exerci
cio de ativiçlade que lhe garanta a subsistência. 
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§ 19 A aposentadoria por invalidez, observado o dis-
postO no artigo anterior, Consistirá nuil'iã renda mensal 
correspondente a 70% (setenta por cento) do salãrio~deM 
benefício, maiS 1% (um por cento) desse salário por ario 
corripleto de atiVidade abrangida pela previdência soCial 
ou de contribuição recolhida nos termos do art. 99, da 
Lei n~" 3.807, de 26 de agosto de 1960, até o tiJ.âximO de- -
30% (trinta por cento), aredondado o total obtido para a 
unidade de cruzeiro imediatamente superior. 

Art. 9~> A apo~entadoria especial será co_nCedida a·o 
segurado que, contando no mínimo 5 (cinco) anos de 
contribuição tenha_ trabalhado _durante IS (quinze), 20 
(vinte) ou 2.i_(vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a 
atividade profissiOnal, em serviços que, para esse efeito, 
forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, 
por decreto do Poder Executivo. 

9 19 A aposentadoria especial consistirá numa rendil 
mensal calculada na forma do § I~> do art. 6~" desta lei, 
aplicando-se~lhe ainda o disposto no§ 39, do art. 10. 

§ 29 Reger-se-á pela respectiva legislação especial a 
aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profis
sionais. 

Art_ 10. A aposentadoria por tempo de serviço será 
concedida_ aos trita anos de serviço: 

1- até importância correspondente a lO (dez) vezes o 
maior salário mínimo vigente no País, em valor igual a: 

a) 80% (oitenta por .,cento) do salário-de~banefício, 
ao segurado d_o se~o masculino; 

b) 100% (cem por cento) do salãrio~de-beneficio, ao 
segurado do sexo feminino; 
•••• -.-;.. k ••••••• ~' •• ·-· •••••••••••• ·-···~. ~~~~. ~ ...... 

§ 3~> A aposentadoria por tempo de serviço será cl.evi
da; 

I -a partir da data do desligamento do emprego ou 
da cessaç_ão da atividade, quando requerida até 180 (cen~ 
to e oitenta) dias após o desligamento; 
II- a partir da data da entrada do requerimento, 

quarido solicitada após decorrido o prazo estiPulado no 
item ailt€iior. -

(Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA NO, 66, DE 1983 ~~ 
(N9 1.197/79, na Casa de origem) 

Assegura ao empregado estável que optou pelo 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS o 
recebimento da indenizaçio que lhe correspondia e 
que nio foi paga tempesti'l'amente. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' O art. 17 da Lei n' 5.107, de 13 de setembro 
--de 1966, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágra

fos, numerados como §§ 4~> e 5': 

"Art. 17 .............................•.. 
§]O .................................. . 

§ 20 ........................... - ••••••• 
§ 30 .................................. . 
f 41' o empregado- estável que rescindiu seu 

contrato de trabalho na forma e nas condições pre
_vistas neste artigo e que, desde a data da publicação 
desta lei, tenha permanecido na mesma empresa 
serit recerber a fridenização que lhe correspondia; te~ 
rá direito, ao se aposentar, a um depósito, efetU.ado 
Pila empresa, de valor correspondente a um salário 
por ano de serviço anterior à opção pelo regime do 
FundO de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 

§ 5~> No caso de morte do empregado a que se 
refere o parágrafo anterior, o depósito ali previsto 
reverterá em favor de seus dependentes." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

ArL 3~> Revoga-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. 

Art. 17. Os c_ontratos de trabalho que contarem 
mais de 10 (dez) anos, na data da publicação desta lei, 
poderão ser rescindidos a qualquer tempo, por livre 
acordo entre as partes. E, na ocorrência desta hipótese, o 
empregado receberá, diretamente do empregador, a im
portância que convencionar como índenização. 

§ 1'1' Se o empregado for optante poderá movimentar 
livremente a conta vinculada depositada a partir di!. dãii -
da opção. 

§ 21' Para a validade do pedido de demissão ê essen
cial o cumprimento das formalidades prescritas no art. 
SOO da Consolidação das Leis de Trabalho. 

§ 3~' A importância- iSer conVencionada na forma 
deste artigo, nunca poderã ser inferior a 60% (sessenta 
por cento) do que resultar da multiplicação dos anos de 

, serviços CC?ntados em dobrot pelo maior salãrio menSil 
percebido pelo empregado na empresa. 

(As Comissões de Const#utça_o e Justiça, de Legis~ 
fação Socía/ e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1983 

(N9 939/79, na Casa de origem) 

D~spõe sobre a responsabilidade dos ocupantes de 
cargos de direção de órgãos da administração pública 
federal direta ou indireta. 

O CongressO N8Ciona10eCreta; 

Art. 19 Constituem ciímes de responsabilidades dos 
ocupantes de cargos de direção de órgãos da adminis
trar;ão pública fideral direta ou indireta, sujeitos a julga
mento do Poder Judiciário, independentemente do resul~ 
tado do competente processo administratiVo, -pof- in
fraÇão do disposto nos ã:rtS. 19ó e "197 dã Leili-91.7i I, de 
28 de outubro de 1952: 
1- deixar de ordenar, de efetuar ou retardar dolosa

mente pagamentos autorizados em decisão judicial df: se
gunda instância; 
II- negar execução a lei federal ou deixar de cumprir 

ordemjudiciãl, sem dar o motivo da recusa ou da impos
sibilidade, devidamente justificado por escrito, à autori
dade requerente. 

§ J9 Os crimes definidos neSte artigo, de aÇãCi públi
ca dependente da representação do ofendido, são puni
dos com a pena de detenção de 2 (dois) a 6 (seis) meses, 
ou multa de CrS 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a CrS 
50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros). 

§ 29 A condenação, em qualquer dos casos definidos 
neste artigo, acarreta a perda do cargo _de direção e a ina
bilitação, pelo prazo de 5 (cínco) anos,"Para o exercício 
de cargo ou funçãO;-como agente póblico, em qualquer 
de suas categorias, sem prejulzo da reparaÇão civil do 
dano que resultar da sua ação ou omissão Para ã-Fa.Zcn
da Pública ou a particular. 

Art. 29 O -processo dos crimes definidos no art. 19 
desta lei é o comum do juízo singular. 

Parágrafo único. o· órgão da administração federal 
direta ou indireta, ou a autOridade superior liiteressados 
na apuração da responsabilidade, para fins do disposto 
no§ 29 dos arts. 197 e 200 d"a -Le-i n9 1.711, de 28 de-ou
tubro de 1952, poderâ requerer a instauração da compe
tente ação penal pelo Ministério Público; bem como in
tervir, em qualquer fase do processo, como assistente de 
acusação. 

Art. 39 . Decorridos 30 (trinta) dias da representação, 
sem que tenha o Ministério Público federal oferecido a 
denúncia, o ofendido, mediante queixa, poderá promo
ver a ação, aplicando-se, neste caso, o disposto no art. 
103 do Código Penal. -

Art. _ _49 Esta lei entra em vigor na data de sua pUbli
- cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEG/SLAÇ.J:O CITADA 

LEI No 1.711, DE 18 DE OUTUBRO DE !952 

D~spõe sobre o Estatuto dos funcionários Públicos 
Civis da Uniio. 

················-·-··························-···· 
TITULO IV 

Do Regime Disciplinar 

CAPITULO IV 
D~ Responsabilidade 

Art. _196. Pelo exercício irregular de suas atri
buições, o funcionário responde civt1, penal ~ ~d_minis
trativamente. 

Art. 197. A responsabilidade civil decorre de proce~ 
dimento doloso ou culposo, que importe em prejuiz-ó da 
Fazenda Nacional, ou de _terce_iros. 

_ § !9 A indenização de prejuízo causado _à Fazenda 
Nacional no que exceder as forças da fiança, poderá ser 
liquidada mediante o desconto em prestações mensais 
não excedentes da décima parte do vencimento ou remu~ 
neração, à mingua de outros bens que respondem pela 
indçniz~çã-o. 

§ 29 Tratando~se de dano causado a terceiro, respon
derá o funcionário perante a Fazenda Nacional, em ação 
regressiva, proposta depois de transitar em julgado a de
cisão de última instância que houver condenado _a __ fa
zenda e indenizar o terceiro prejUdicado. 

Art. 198. A resportsabilidade penal abrange os cri
mes e contravenções imputados ao funcíonãrio, nessa 
qualidade. 

Art. 199. A re~ponsal:!_ilidade adqliniStrativa resulta 
de a tos ou omissões praticados no desempenho do cargo 
ou função. 

Art. 200. As comunicações civis, penais e· diséiplina
res poderão cumular-se sendo umas e outras __ indepen~ 
dentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e ad
ministrativa. 

(Às Comissões âé ConstituiçãO e Justiça e de Ser~ 
viço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 68, DE 1983 
(N9 io09/79; na_ Cll!JJl-de origem) · 

Acrescenta dispositivos aos arts. 1l e 12 da Lei n9 
4.380, de 21 de agosto de 1964, que "institui a cor
reçãO monetária nos contratos imobiliários de interes
se social, o Sistema Financeiro para a aquisição da 
Casa Própria, cria o Banco Nacional de Habitação 
- BNH, e Sociedades de Crédito Imobiliário, as le
tras imobiliárias, o Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo e dá outras p-roVidências". 

- O Congresso Nacional decreta~ 

Art. J9 O art. 11 da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 
1964, paSsa a vigorar acrescido -de um inciso nuffierado 
como III, com a seguinte redação: 

"Art.ll. ···~·························~ 
1- ····················'················· 
U- ........ ························· 
III - em habitações de valor unitário inferior a 

100 (cem) vezes o rnaicir salãrio míriimo mensal, vi
gente no País, localizadas na z.ona rural, no mínimo 
10% (dez por cento) dos recursos." 

Art. 2Q O art. 12 da Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 
1964, passa a vigorar acr_escido de um inciso numerado 
como IV, com a seguinte redação: 

~;Art. 12. 

IV- no mínimo !O% (dez porcento) deverão ser 
aplicados na zona rural, em habitações de valor uni
tário inferior a 100 (cem) vezes_ o maior salário iriíni
mo vigente no País." 
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Art. 39 Na aquisição das habitações a que se refere 
os artigos anteriores por trabalhadores rurais, sem 
víõCulo empregatício, terão o mesmo efeito de compro
Vação de rendiméntos os comprovantes de despesas de 
locação ou alimentação no Município. 

A rt. 49 O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, regulamentará a presente lei. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 61' Revogam~s~ as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI No 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964 

Institui a correçio monetária nos contratos imobi
liários de interesse social, o Sistema Financeiro para 
a aquisiçlio da casa própria, cria o Banco nacional da 
Habitação (BNH), e sociedade de crêdito imobi
liário, as Letras Imobiliárias, o Serviço Federal de 
HBbitação e Urbanismo, e dá outras providências. 

CAPITULO 11 
Do Sistema Financeiro de Habitação 

de Interesse Social 

SEÇÃO 11 
Das Aplicações do Sistema 

Financeiro de Habitação 

Art. 11 Os recursos destinados ao setor habitacio
nal pelas entidades estatais, inclusive! sociedades de eco
nomia mista de que o Poder Público seja majoritário, 
distribuir-se~ão, perinanentemente, da segUinte forma: 

I- em habitaçõeS dC valor unitãrio inferior a 100 
(cem) vezes o-maior salário mínimo mensal, vigente no 
País, uma percentagem mínima dos recursos a ser fixada, 
b"ienalmente, pelo- Banco Nacional da Habitação, em 
função das condições do mercado e das regiões, e por 
instituição Ou tipo de instituição; 

I r - em habitações de valor unitário compreendido 
entre 300 (trezentos) e 400 (quatrocentas) vetes o maior 
salário mínimo vigente no País. no máximo, 20% (vinte 
por cento) dos recursos, vedadas as aplicações em habi~ 
tações de valor unitário superior a 400 (quatrocentas) ve
zes o maior salário mínimo citado. * }9 oentfo do limite de recursos obrigatoriamente 
aplicados em habitações de valor unitário inferior a 100 
(cem} vezes o maior salário mínimo do Pafs, o Banco 
Nacional da Habitação fixarã, para cada região ou loca
lidade, a percentagem mínima de recursos que devem ser 
aplicados no financiamento de projetas destinados à eli
minação de favelas, mocambos e outras aglomerações 
em condições subumanas de habitação. 

§ 29 nas aplicações a que se refere o inciso II, a par
cela finanéiada do valõr do imóvel não poderá ultrapas
sar 80% (oitenfa por celito) do mesmo. 

§ 3"' Os recursos aplicados ou com aplicação contra
tada, no setor ha-bitacional, na data da publicação desta 
lei, pelas entidadeS estafais, inclusive sociedades de eco~ 
nomia mista, não serão-Computados nas percentagens de 
aplicação a que se refere este artigo. 

§ 49 O disposto neste artigo não se aplica aos pro-ces
sos das Caixas Econômicas Federais, C:iixas Militares e 
lP ASE, já deferidos pelos órgãos e autoridades compe~ 
tentes, na data da publicação desta lei. 

§ 59 Em função das condições de mercado e das re~ 
giões, o Banco Nacional da Habitação poderá alterar os 
critérios de distribuição das aplicações previstas no inci
so II deste artigo. 

Art. 12, Os recursos aplicados pelas entidades Priva
das integrantes do Sistema Financeiro de Hãbitação se 

-distúbuir.ão permanentemente da seguinte forma: 
I- no mínimo 60% (sessenta por cento) dos recursos 

deverão estar aplicados em habitações de ~JOr unitário 
inferior a 300 (trezentas) vezes o maior salário mínimo 
mensal vigente no País; 
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II - no mâxirno 20% (vinte por cento) dos recursos 
poderão estar aplicados em habitações de valor unitário 
superior a 400_(quatrocentas) vezes o maior salário niírii
mo mensal vigente no Pais; 

III -serão vedadas as aplicações em habitações de 
valor unitário supC:riõr a 50<r(quinhentas) vezes o maior 
salário mínimo mensal vigente no País. 

Parágrafo único .. Nas aplicações a que se refere o in
ciso II, a parcela financiada do valor do imóve_l nãq po
derá ultrapassar de 80% do mesmo. 

(Às Comissões de Economia, de Agricultura e de 
Finanças.) 

PROJETO D.E LEJ D~ CÀM~RA N• 69, DE 1983 
(N'• .. 323/79, ha Casa de origem) · 

Dá nova redaçio ao Inciso VI do art. 43 da Lei nq 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre 
o condomínio em edificações e incorporações Imobi
liárias". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O inciso VI do art. 43 da Lei n9 4591, de 16 
de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

''Art. 43. 

VI- se o incorporador, Sem justa Càusa devida
mente comprovada, paralisar as obras por mais de 
30 (trinta) dias, ou retardar-lhes excessivamente o 
andamento, poderâ o juiz notificâ-lo para que, no 
prazo mínimo de 20 (vinte) dias, as reinicie ou torne 
a dar-lhes o andamento normal._ Desatendida a=noti
ficação, poderá_ o in_corporil.dor ser destituído pela 
maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem 
prejuízo da responsabilidade civil ou penal que cou
ber, sujeito à cobrança executiva das importâncias 
comprovadamente devidas, acrescidas de juros e 
c_orreçào monetária, facultando-se aos interessados 
prosseguir a obra." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data d~ sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 

TITULO II 
D~ Incorporações 

CAPITULO II 
D~s Obrigações e D~reitos ao lncorporador 

Art. 43. Quando o_incorporador contratar a _entrega 
da unidade _a prazo e preços certos, determinados ou de
terminâVeis, meSm-o quando pessoa física, ser-lhe-ão im
postas as seguintes normas; 
I- informar obrfgã.tori<i"mente aos adquirentes, por 

escrito, no miníma- de seis em seis meses, o estado da 
obra; 

II - responder civilmente pela execução da incorpo
ração; devendo indenizar os adquirentes ou comptomis
sários, dos prejuízos qUe-a estes advierem do fato de não 
se concluir a edificação ou de se relardar injuStamente a 
conclusão das obras, cabendo~ lhe ação regressiva contra 
o construtor, se for o caso e se a este couber a culpa; 

III- em caso de falência do incorporador, pessoa 
fiSica ou juridica, e não ser possível à maioria prosseguir 
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na construção das edificaÇões, ou subscritores ou candi
datos à aquisição de unidades serão credores privilegia
dos pelas quantias que houverem pago aoTncorporador, 
respondendo subsidiar~~mente os bens pessoais deste; 

IV:- é vedado ao incorporador alterar o projeto, esM 
pecialmente no que se refere à unidade do adquirente e 
às partes comuns, modificar as especificações, ou 
desviar-se do plano da cdnstrução, salvo autOrização 
unânime dos interessados ou exigência legal; 

V - não poderá modificar as condições de pagamento 
- nem_r_~ustar o preço c:f.ias ullidadês, ainda no caso de ele-
-vação dos preçoS-doS materiais e-da mão:de-obra, salvo 
se tiver sido expressamente ajustada a faculdade de rea
justamento, proceden_do-se, então, nas condições estipu
ladas; 

VI -se ô iftccirPorador, sem justa causa devidamente 
comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias, 01:1 
retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá o 
Juiz notifiCá-lo para que no prazo mínimo de 20 dias as 
reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desa
tendida a notificaÇão, poderã o incorporador ser desti
tuído pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, 
sem pn!juízo da responsabilidade civil ou penal que cou
ber, S!fj_eíto à_ co_brança executiva das importâncias comM 
provadamente ·dêvidas, facultando-se aos interessados 
prosseguir na obra. (Vetado). 

(Às Comissões de Conúituição e Justiça e de Eco
nomia.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 70, -DE 1983 
(N9 4.470f81:na Casa de origem) . 

~evo_ga o_ art. 47 do D~creto-lel n9 3.688, de 3 de 
outubro ·de 1941 - Lei dãs Contravenções Penais, e 
define o crime de exercício ilegal de profissão ou ati'viw 

dade. 

O Congresso Na<;ional decreta: 
Art. !9 Constituí crime: 
Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar 

que a exerce, sem preencher as condições a que por lei es
tâ subordinado o seu exercício. 

Pena: detenção, de três meses a um ano. 
Art. 29 Fica revogado o art. 47 do Decreto-lei n9 

3.688, de 3 de outubro de 1941. 
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data_ de s.ua publi~ 

cação. 
ArL 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DI\CRETO-LEI N• 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 

- 1941 - -
Lei das Contravenções Penais. 

PARTE ESPECIAL_ 

Pena- Prisão simples, de quinze dias a três me
ses, ou multa, de vinte Centavos a dois c~uze_iros. 

CAPITULO V 
DAS CONTRAVENÇõES REFERENTES 

À FE P1JBLICA 

Recusa de moeda de curso legal 
Art. 43. Recusar-se a (ecçber, pelo seu valor, moeda de 

curso legal no País: 

Pena- Multa, de vinte centavos a dois cruzeiros. 
Imitação de moeda para propaganda 

Art. 44. Usar, como propaganda, de impresso ou obje~ 
to que pessoa inexperiente ali rústica possa confundir 
com moeda: 

Pena- Multa, de vinte centavos a dois t::ruzeiros. 
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Simulação da qualidade de funcionário 
Art. 4S. Fingir-se funcionário· público: 
Pena- Prisão. simples, de um a três meses, ou muita, 

de CíriQU~ilta- cert1avOS a três cruzeiros. 

Uso ilegitimo de uniforme ou distintivo 
Art. 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou distinti

vo de fUnçãO públiCá qUe i1ão exerça; usar, indeyidamen
te, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja 
regulado por lei: (S) 

Pena- Multa, de vinte centavos a dois cruzeiros, se o 
fato não ~onstitU.i infração penal mais grave. 

CAPITULO VI 
Das contravenções relativas à 

organiza~o do trabalho 

Exercicio ilegal de 
profissão ou atividade 

Art. 47. Exerc~r_ profissão ou atividade económica ou 
anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que 
por lei está subordinado o seu exercício: 

Pena- Prisão simples, de quinze dias a três meses, ou 
multa, de cinqUenta centavos a cinco cruzeiros. 

Exercício ilegal do comércio 
de coisas antigas e obras de arte 

Art. _4L Exercer, sem observância das prescrições le
gais, coméi-cio de antfgüidades, de obras de arte, ou de 
manuscritos e livros antigos ou raros: 

Pena - Prisão simples, de um a seis meses, ou multa, 
de um a dez cruzeiros. 

Matrícula ou escrituração de Indústria e profissão 

Art. 49. Infringir determinação legal relativa à matri
cula ou à escrituração de indústria, de comércio, ou de 
outra atividade: 

Pena - Multa, de vinte _centavos a cinco cruzeiros. 

CAPITULO VII 
Das contravenções relativas 

à policia de costumes 

Jogo de azar 

Art.-so:-- Estabelecer ou explorar jogo de azar em lu
gar público ou acessível ao público, mediante o pagaM 
menta de eiltrada ou sem ele: (~) 

Pena- PriSão simples, de três meses a um ano, e mul
ta-: de dois a quinze.êruzeircis, esteOdendó-Sé eiS efeitOs da 
condenação à perda dos móveis e objetos de decoração 
do local. 

§ !9 A pena é aumentada de um terço, se existe entre 
os empregados ou participa do jogo pessoa menor de de
zoito anos. 

§ 210 Incorre na pena de multa, de vinte centavos a 
dois cruzeiroS, quem é encontrãdõ a participar do jÓgo, 
como ponteiro ou apostador. 

§ 39 Consideram-se jogos de azar: 
a) o jogo em que o ganho e a perda dependam exclusi

va ou principalmente da sorte; 

CJ Rcdação dada pelo De.:reto-lei n• 6.916. de 2-10-1944. 
{') Prâtica de jogos de J..o!.a-r: V. Decreto-lei n' 9.215, de 30·4·1946. 

(À Comissão de Con~tiluiçào e Justiça) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 71, DE 1983 
(N' 2.156/79, na Casa de origem) 

Altera o art. 459 da Consolidaçio das Leis do Tra
balho, aprovada pelo D~eto-lei n9 5.452, de 1' de 
maio de 1943, que dispõe sobre o pagamento de sa
hí.rios. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i"' O art. 459 da Consolidação d~ Leis <lo Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei"' 5.452, de 19 de maio 
de 1943, passa a vigorar com as s_eguintes modificações: 
I- o atual parâgrafo" único, fenumerado com§ 19, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 459 __:: ........ ~ ••. _ ....• · · · · · • · · ·-• • • 
§ !~> O pagamento deverã ser efetuado atê o úl

timo dia útil de cada mês, quinzena ou semana, con
forme houver sido estipUlado, podendo, nesse pra
zo, ser integralizado em 2 (duas) parcelas." 

II -Acrescente-se ao artigo, como § 2', o se-
guinte dispositivo: 

"Art. 459 ........... -·-·---------.... ,,.-· 
§ [9 .... _,,, ____ ,,_. ___ ,_,_, ... - ....... c·-

§ 29 A empresa que permanecer em débito sala
rial com seus empregados após o prazo previsto no 
parágrafo anterior, responderã, c-om base. no valor 
do débito, pelos juros correspondentes e, amda, pela 
multa de 2% (dois por cento) por c;lia, se o atraso ul
trapassar o décimo dia útil do mês subseqUente ao 
vencido ou o quinto dia útil, se o pagamento houver 
de ser feito por qUfõfena ou semàna." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em Contráriõ. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO-DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de maio de 
!943) 

................. ~- --.-~ . .....,.,.._._,._,._..._ .• ~,·-·. ··-·-~---•,·-~· ~·. 
TITULO IV 

Do Contrato Individual do Trabalho 

CAPITULO l! 
D~ Remuneração 

Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que se
ja, a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado 
por período superior a um mês, salvo no que concerne a 
comissões, percentagens e gratificações. 

Parãgrafo único. quando o pagamento houver sido 
estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, 
até o décimo dia útil do mês subseqUente ao vencido. 
Quando houver sido estipulado por quinzena ou sema
na+ deve ser efetuado até o quinto dia útil. 

(Às Comissões di: Constituição e Justiça e de Le
gi.flação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe~ 
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
528, de 1983), do Projeto de Resolução n' 51, de 
1983, que autoriza a Prefeituri1 IVI unicipal de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
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operação_ de crédito no valor de CrS 
1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqUenta e 
três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzen
tos e setenta cruzeiros e oitenta centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

(rada. 
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 3.59 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

t a segutnte a redação final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 51, de 
1983-

Faço s~ber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operaçio 
·de CréditO' no valor ·de CrS 1.153.986.270.,80 (um bi
ilião, centO é' cinqüenta e três milhões, noVecentos e 
oitenta e seis mll, duzentos e setenta cruzeiros e oiten
ta centa"_OS). 

O Senado Federal resolve: 

ArL J9 É a Prefeitura Municipal de Rio Grande, Es
tado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2"' daRe
SOlUção n"' 93, de ll de outubro -de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lei r àe Cr$ 1:1.53.9-86.270,80 (um bilhão, ~nto e_ cinqíien

. ta e três milhões,_ novecentos e oitenta e seis mi.J, duzen-
tos e seten1ã i::rúZCir-os e Oitenta cerltavosJ, Corresponden
teS"ã 583.880 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis 
cruzeiros e quarenta e um centavos), vigente em ju-

--,Jhoj82,junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Gran
de do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Ban
co- Nacional da Habitação- BNH, dentro do Programa 
de Complementação Urbana- CURA, destinada à exe-

-=cuÇãõ 1megraaa de Obras referentes a projetos específicos 
de Sistema Viários, Esgotos Pluviais, Iluminação Públi
ca, Saúde e Educação e Recreação e Lazer, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 

- Ccilti'ill do Brasil no respectivo processo. 
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 69, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
ConstituiçãO e Justiça como conclusão de seu Pare
cer Q9 !538, de 1983), que suspende a execução dos 
artigos 34 a 38 da Lei n"' 575, de 19 de dezembro de 
1975, do MuniCípio de Sales Oliveira, Estado de São 
Paulo.-

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs_, Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à ComisSão de RedaçãO. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE 1983 

Suspende a execução dos arts. 34 a 38 da Lei n"' 
515, de 19 de dezembro de 1975, do Município de Sa
les: Oliveira, Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por tnconstituciOiiafidaâe, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
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Federai, proferida em Sessão Plenária de 14 de maio de 
1981, nos autos do Recurso Extraordinário número 
93.838-9, do Estado de São Paulo, a execução dos arts. 
34 ~ 38, da Lei n' 575, de 19 de dezembro de 1975, do 
Município de Sales Oliveira, naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto Qe Reso
lução n' 70, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, como conclusão de seu pare
~ n' 539, de 1983), que suspende a execução da ex
pressão "oU judicial", c-ontida no§ J9 do art. 90, da 
Lei n"' 440, de24 de setembro de 1974, do Estado de 
São Paulo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não h~venQo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Fm- votação. 
Os- Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa .. ) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 70, DE 1983 

Suspende a execuçio da expressão "ou judicial", 
contido no§ 39 do art. 90, da Lei n"' 440, de 24 de se
tembro de 1974, do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos term'?s da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 10 de no
vembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinãrio nt 
94.141~0, do Estado de São Paulo, a execução da expres
são "ou judicial''; contida no § 39 do art. 90, da Lei n9 

440, de 24 de setembro de 1974, daquele Estado. 

O SR- PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. Conced_o a palavra 
ao nobre Senador Altevir Leal. 

O SR. ALTEVIR LEAL (PDS- AC. Pronuncia o se
guinte discurso_.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Estado do Acre completa hoje 21 anos de sua eman
cipação política. Ao fazer este registro, quero não só en
dereçar mensagem de congratulações ao governo esta
dual, mas também reafirmar minha fe, nos destinos de 
meus conterrâneos. Descendentes dos bravos que escre
veram a epopêia de nossa ane?'ação ao território nacio

- nal, os acreanos reverenciam, hoje, a memória de Pláci
do de Castro e tributam sua gratidão à figura inesQuecí~ 
vel de JOsé Guiomard, líder e condutor da luta pela nos
sa emancipação. 

A lei que elevou o Acre à condição de Estado, Sr. Pre
sidente, teve no então Deputado José Guiomard a figura 
de um apóstolo, e no acolhimento do Congresso Nacio
nal a exata compreensão do destino que estava reservado 
à nossa gente. Nesses 21 anos, fomos capazes de dar à 
antiga aspiração do Acre o sentido de integração e per
manência que ma·rca:ram sempre a presença do antigo 
Território nã Federação brasileira. 

Implantamos e consolidamos, nesse período, os pode
res que permitiram ao Acre materializar sua autonomia 
política. Participamos com nosso ·esforço da luta pela in
tegração amazônica ·e, graças- aO frilbalho operoso de 
nosso povo, -elevamos senstvelmente nossa participação 
na renda regional. Contamos, sem dúvida, com o apoio e 
o inestimãvel auxílio dos Governos da União, num es
forço em que cumpre destacar, desde logo, a figura 
exemplar do Presidente Figueiredo que deu uma nova di
mensão ao esfOiçO por -nosso desenvolvimento. 

Não posso, por outro lado, deixar de destacar, igual
mentJ.; a participação dos sucessivos govern_os estaduais 
nas transformações econômicas ocorridas nesses 21 
anos. Graças lum trabalho e fecundo das sucessivas Ad
ministrações, preservamos nossa posição de maior pro~ 
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dutor brasileiro de borracha natural, reveladora da vo
cação cxtrativista, e_ abrimos novos horizontes na _diver
sificação de nossa produção econômica. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que o Brasil só tem ra
zões para se oTgulhar de nossa presença no conjunto da 
Federação. Da mesma forma como nós nos sentimos 
honrados em nos oinbrearmos com os brasileiros dos de
mais Estados, na busca e na afirmação de nosso grandio
so destino. Ao Senado Federal, entre cujas atribuições 
constitucionais esfâ_ã._de zelãr pelo equilíbrio federativo, 
devo dizer que, ocupando pela segunda vez um mandato 
de representação política nesta Casa, sinto-me recom
pensado de dizer a Vossas Excelências que esses vinte e 
um anos representam para a classe política de 'meu Esta
do, ·a certeza de que soubemos cumprir nosso dever e que 
jamais deix~mos de_atender à expectativa da Nação que 
recebeu em sua estrutura federativa os seus irmãos que se 
fizeram brasileiros por amor e devoção a esta Pátria. 

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

O SR. PRESIDJlNTE (Moacyr Dalla)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a- presente sessão, desig
nando para a sessão ordináiiifde amanhã, a seguínle-

ORDEM DO DJA 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n~' 692, de 
1983, do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos ter
mos do art. 371, alínea .. c" do Regimento Interno, ur
gência para a Mensagem n"' II O, de 1983, requerendo au
torização do Senado para que o Governo do Distrito Fe
deral possa contratar operação de crêdito no valor de 
Cr$ 8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e quatro 
milhões, oitenfa e nove mil e oitocentos e vinte cruzei
ros). 
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Votação, em turno único do Requerimento n~' 693, de 
1983, do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos ter~
mos do art. 371, alínea "c" do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Lei da Câmara n~' 7, de 1983 (nl' 
80/83, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera a composição e a organi
zação interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que 
menciona, cria cargos; e-dá outras providências. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~> 62, de 1981 _(n~> 422/79, na origem), que altera a 
redação da alínea "f'' do art. 482, da C_onso_(jdação das 
Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n~>s 540 a 542, de 1983, das Comis
sões: 

-de Legislação Social, 111 pronunciamento: solicitan
do seja a matéria exarriinada, previamente, pela Comis
são de Constítuiçãõ e·Justiça;1"'pronunciamento: favorá
vel; e 

-de Constituição e Justiça, favorável. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n"' 64, de 1981 (n~> l.874f79, na origem), que dá 
nova redação ao§ 1~' do __ a.rt. 474 do Decreto-lei nll3.689, 
de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal, 
tendo 

PARECER; sob n~> 543, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, quanto ao mérito, favorável. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~> 42, de 1982 (n"' 1.781/79, na casa de origem), que 

altera dispositivo da Lei n"' 5.772, de 21 de dezembro de 
1971, que instituiu o Código da Propriedade Industrial, 
estabelecendo a competência da Justiça do Trabalho nos 
casos que especifica, tendo 

PARECERES, sob n9s 546 e 547, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla)- está encerra
da a sessão. 

(Levanra-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. RO
BERTO CAMPOS NA SESSÃO DE 8-6-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOll., 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

"A nossa situação atual é crítica: não digo que 
não possamos sair da má posição em que estamos: 
podemos, tendo economia e juízo; mas é um facto 
que isto não pode acontecer senão com o tempo: as 
nossas circunstâncias hão de melhorar ... ao passo 
que se for desenvolvendo a indústria, porém não ra
pidamente." 

"Não nos lembremos, Sr. Presidente, por manei
ra nenhuma de suspender o pagamento da nossa 
divida externa! Não vamos aumentar a desgraçada 
lista das Nações da Amêrica que não gozam do me
nor crédito; e são até olhadas com horror, como 
destituídas de boa fé, se é que na Europa não che
g<im a ser tratadas de bárbaras! Quais se(ão os re
sultados desta __ medida, de não pagar os juros e 
amortização dos nossos emprêstimos? Creio que os 
mais tristes e deploráveis que se podem apresentar à 
consideração humana. •• 

"A Nação brasileira ê talvez a nação mais feliz 
do_ mundo, pela facilidade que tem para pagar as 
suas dívidas, a qual não possue outra nação nenhu
ma, e nãQme intimida por isso o futuro quando estã 
passada a época perigosa. Se tivermos juízo, sere
mos muito felizes. Todos os recursos nacionais se
rão desenvolvidos, teremos indústria e: comércio que 
nos prestarão meios superabundantes para satisfa
zer os nossos ajustes." 

Esse não é o meu discurso, Sr. Presidente. Nem tam
pouco uma arenga do PMDB, ou uma réplica do PDS. 
Tratam-se _de excertos de discursos de Cunha Matos e 
Evaristo da Veiga, em acalorado debate sobre a."Mora
tória", na Câmara dos Deputados da Regência Trina 
Permanente, em 7 de junho de 1831. .. precisamente 152 

-anos atrás! Nossas eructaçõ_es sobre o tema, hoje são 
apenas uma atualização do arcaico. O Brasil~ um País 
grande e belo. Mas não pode ser acusadO de País "origi
nal" ... 

Espero que os nobres Senadores não me dêem o t~ata
mento dado por um velho parlamentar inglês a um nova
to que sofria sua desvirginação oratória em_ Westminster: 

"A fala do novo membro do parlamento contêm 
muita coisa verdadeira e muita coisa nova; mas o 
que é novo não ê Verdadeiro e o que ê verdadeiro 
não ê novo.'' 

Se c-ompativel, Sr. Presidente, com o regimento da Ca
sa, ousaria pedir-lhe que os debates e intervenções aguar
dassem o fim da minha fala de estréia. A razãO é simples, 
Quando se trata de um quadro de Rubens ou uma escul
tura de Michelangelo, pode-se perscrutar um traço e um 
talho, pois encerram uma promessa de perfeição. Quan
do se trata de um debuxo canhestro como o meu, é preci
so vê-lO em sua inteireza, piua se decidir se vale contem
plação, ou se d{!ve passar, sem parança, ao lixo da his
tória ... 
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Prometo voltar depois, Sr. Presidente, à parcimónia 
oratória que me tem caracterizado nesta Casa. 

Meditei muito sobre o perfil de minha postulação, nes
te momento d-e crise. Haveria três posturas possíveis: a 
pOstura histói-ica~- a crítica e li analítica. A simplesmente 
hlStóric8- s-éría~escapismo, face à hora espessa. Não me 
cabe uma postura crítica, pois errei demasiado para gos
tar de criticar. Minhas colocações serão, portanto, pura
mente analíticas, buscando extrair as lições da crise. A 
nossa. crise. Pâís, como bem disse meu prezado amigo, o 
Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, Ministro da Aero
rtâutica - "Governo ê Governo, Oposição é Oposição, 
mas a crise é de nós de todos". 

Acho esporte desinteressante a caça às bruxas. E para 
evitar a hipersensibilidade daqueles que confundem 
anãlise objetiva com crítica agressiva, e se esquecem das 
palavras do Chanceler Adenauer - "o maior dom que 
Deus pode conferir a um estadista é dar-lhe couro de ele
fante" -, declarar-me-ei, de antemão, culpado. Senão 
por crime de comissão, pelo m.enos de omissão. 

Aliás, meus Senhores, o único brasileiro que conheço, 
totalmente isento de culpa, por nos ter advertido deste
midamente, no tempo e na hora, ê o Professor Eugênio 
G udin, com a infinita sabedoria de quase um século de 
vida! 

Aprendamos as lições da história, não aperias porque 
quem não as aprende estã condenado a repeti-la, como 
porque, como dizia Isaac Newton, "sâbio rião é quem 
ensina~~ quem aprende". E tomarei emprestada a intro
dução do filósofo francês: 

"Je ne suppose rien, je ne propose rien; j'expose" ... -
"Eu não suponho nada, eu não proponho nada; eu expo
nho" ... 

Cristalizarei minha fala, em obediência ao preceito 
cartesiano de "idêias claras e distintas", em torno dos se
guintes temas: 

-A displicência demográfica 
-A_ imprevidência energética 
-A sacralização do profano 
-A nova demonologia 
- A gaveta dos sonhÕs 
-A panacêia jurisdicista 
-As lições, e soluções, da crise. 

A DISPLJCENCIA DEMOGRÁFICA 
A Jisplicência demográfica se manifesta em nossa ti

midez, senão mesmo inércia, face à explosão populacio
nal. No último decênio, evoluímos de uma posição de 
antipatía face ao planejamento familiar, para uma postu~ 
ra de apatia simpátiea e, agora, de simpatia apática. O úl
timo Censo, de 1980, ainda consigna uma taxa de cresd
mento populacional de 2,49%, declinante em relação à 
dos Censos de 1960 e 1970, mas ainda assim bastante 
para nos condenar a bolsões de pobreza absoluta. Para 
se· ter urna idêla, nobres Senadores, das dimensões do 
problema, basta lembrar que entre os dois censos de 70 e 
80 a população brasileira cresceu mais que um Canadá, 
quase uma Argentina. E nos últimos quarenta anos, cres
cemos o equivalente a uma França, pafs que levou dois 
mil anos para construir sua infra-estrutura. 

Isso nos coloca frente a duas alternativas: ou sacrifica
mos o investimento diretamente produtivo, a fim de in
vestir na infra-estrutura social - diminuindo a taxa po
tenc:ial de crescimento -. ou sacrificamos a infra
estrutura social, criando uma tremenda e desumana ca
rência em termos de habitação. saúde e educação. A 
poupança interna simplesmente não basta para atender
mos simultaneamente ao objetivo do crescimento rãpido 
e ao de justiça social. Disso deriva nossa propensão a 
conciliações ilusórias e escapistas, através da inflação "in
terna e do endividamento externo. 

Não podemos refugir a algumas evidências cruéis: 
-Todos os países hoje desenvolvidos, com boa quali

dade. de vida, têm taxa de crescimento populacional infe
rior--a -1% ao ano, sem nenhuma exceçào. 
--Tod~s os países subdesenvolvidos têm crescimento 

populacionãl superior a 2% ao ano, e todos os de maior 
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pobreza relativa crescem a mais de 3%, com crónicos 
problemas de pobreza, desnutrição e favelamento urbaw 
no. 

-A região de melhor qualidade de vida no Brasil são 
os Estados do Extremo Sul, onde o crescimento demo
grãficojâ baixou para 1,44% ao ano, segundo o Censo de 
1980. 

Isso não é mera coincidência ou capricho estatístico. 
A conjugação de rãpído crescimento populacional, sa

tisfação social e alta taxa de desenvolvimento, só tem 
ocorrido, historicamente, quando a rapidez do cresci
mento demográfico provém da importação de capital 
humano, através de imigrantes em idade produtiva, que 
permitem ao país hospedeiro ou à região hospedeira eco
nomizar longos anos de investimento na formação do 
agente produtivo. Foi o caso dos Estados Unidos, Aus
trália, Canadá e Argentina, no século XIX, e do Sul do 
Brasil há alguns decênios, e agora, do Centro-Oeste. 

O Nordeste _tipifica O-extremo contrário. ApeSãf da 
deprimente mortalidade infantil e da exportação de tra
balhadores adultos, mantém uma taxa líquida de cresci
mento demográfrcó ainda exagerada, superior a 2% ao 
ano, e uma taxa aLtíssima de fecundidade - 5,9% ao 
ano. Somente no último decênio, a população nordestina 
aumentou 6.7 milhões de pessoas, mais Que uma Suíça, 
quase uma Suécia_ e mais de dois Uruguais. 

Esse panorama é que levou um de nossos jovens eco
nomistas a apeHdar o Brasil de .. Belíndia"- híbrido en
tre a Bélgica e a lndia, podendo tornar-se um ou outro, 
dependendo do complexo de políticas adotadas. 

Há muita coisa que o resto do País deve fazer pelo so
frido Nordeste, até mesmo como retribuição ao capital 
humano que dele recebeu. Mas convém reconhecer que 
as transferênciaS federais não são nada negligfvels. Elas 
superam, como diz o Ministro Delfim Netto, os emprés
timos anuais do .Banco Mundial para todo o Terceiro 
Mundo. E outras regiões, como o Centro-Oeste, co
meçam a reclamar, alegando um paradoxo: estradas sem 
produção no Nordeste, e produção sem estradas no 
Centro-Oeste. Mas se muito resta ao Governo Federal 
fazer em benefício ·de nossos irmãos nordestinos, hã uma 
coisa que o Nordeste tem de fazer por si mesmo: conter 
sua explosão populacional. 

A pergunta que surge é: por que nos recusamos por 
tanto tempo a exorcizar o tabu democrático? As razões 
são várias e, felizmente, cada vez menos convincentes. 
Na classe empresarial, alguns enxergavam na rápida ex
pansão demográfica uma garantia de mão-de-obra bara
ta e ampliação de mercados. Hoje na era da automação e 
incipiente robotização, convenceram-se os empresários 
de que a qualidade é mais imPortante Que ·a quantidade 
da mão-de-obra. E deram-se conta, afinal, de que o mer
cado depende menos da quantidade de bocas do que da 
produtividade das mãos e cérebros. Assim, a Sufça é me
lhor mercado que o Paquistão. Na classe militar, 
imaiirlava-se que a explosão demográfica criaria massa 
de manobra humana, ratar cada vez menos relevante na 
era dos botões, mísSeis e· satélites. Imaginava-se também 
que a dinâmicã demográfica ajudaria a preencher o ecú
meno vazio da Amazôniã." Hoje se percebe que, nas ocu
pações de território, tão ou mais-importante·que a inassa 
humana é a capacidade -de investimento na infra
estrutura. Parcela pequena das massas sobrantes do 
Nordeste se deslocou para o vazio amazónico, às Vezes 
em condições desumanas. A grande maioria fluiu para as 
metrópoles do Nordeste ou as favelas do sul, criando 
megalópoles que parecem dinâmicas e são apenas obe
sas, e gerando um potencial de protesto contra carências 
básicas, que é urri fator de insegurança sõcial. Salvador e 
Fortaleza, no último decênio, cresceram muito mais do 
que o Rio de Janeiro, já em si Uma· cidade inchada. 

As objeções remanescentes se situam no plano étiCo 
religioso. Mas mesmo a Igreja Cat6.lica está hoje funda
mente cindida. Alguns, os mais conservadores, insistem 
deliberadamente em confundir controle populacional 
compulsório com planejamento familiar voluntário e as
sistencial. O Brasil, com sua generosa dotação de recur-

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçjio II) 

SOs, não precisa ainda do controle demográfico~ quase di
tatorial a que tiveram de n::correr China e India. Basta
nos dar à população pobre aquilo que os ricos já têm: 
amplo acesso à educação e a artefatos moderadores da 
nat~lidade. Em outras palavras, não se trata de impedir a 
ninguém ter os filhos que quer. Trata-se de ajudar os 
pobres a não ter os filh.os que não qu.erem. 

Outros setores da Igreja começam a perceber a iiltrin
seca contradição de suas atitudes.. Enunciam uma opção 
preferencial pelos póbres, mas garantem sua perpe
tuação, já que a evidência histórica é que a explosão d~ 
mográfica está universalmente associada à pobreza. Cla
mam por melhor distribuição de renda, mas ignoram que 
se o único fator cuja oferta cresce continuamente é a 
mão-.de~obra - enquanto o capital é escasso e a terra 
fixa - a renda do ratar trabalho sofrerá sempre desvan
tagem comparativa. Pois, infelizmente, nem o Evange
lho, nem Karl Mar~. nem os teólogos da libertação, nem 
o Diário Ofi~ial conseguiram revogar a lei da oferta e da 
procura. Muitos líderes edesiásticos já se convenceram 
da injustiça que se comete em nome da justiça. No Sul do 
País, pelo efeito combinado de educação, crescimento de 
reridã e urbanização, já há um plailejamento familiares
pontâneo. O de que se trata é apenas de dar às classes e 
regiões mais pobres a oportunidade de praticar uma Pa
terpidade responsável, hoje impossível pela desinfor
mação e inacessibilidade de instrumentos preventivos. 

Praza .ao.s céus que o pensamento eclesiástico evolua 
com suficiente rapidez para evitar que continuemos um 
país dos Herodes, com destacada classificação no cam
peonato de abortos e de mortalidade infantil, e péssima 
classificação no campeonato da qualidade de vida. E não 
adiantam soluções escapistas. Uma delas é confiar na 
abolição da pobreza apenas por meio do crescimento 
econômico, desconsiderando-se a variável demográfica. 
O problema é que a explosão demográfica exige que se 
apliquem na infra-estrutura social recursos que teriam de 
ser aplicados na infra-estrutura económica, se quisésse
mos acelerar o cr!,':scimento do produto. Nem o drama se 
resolve por apelos à decência e caridade, ou pregações 
contra o egoismo. A caridade é uma formosa virtude 
quando exercida por indivíduos e grupos. Mas não é um 
método de organização do Estado. Conhecem-se através 
da História tiranias, oligarquias, monarquias, democra
cias e meritocracias. Mas inexistem caritocracias ... 

Uma das .bizarrias de nossa atuat circunstância é que 
todo o mundo discute o desemprego em termos das mais 
variadas causas: .Ps.monetaristas atribuem-no à inflação, 
os estruturalistas à rec_essão, quase todos responsabili
zam a conjunt-ura internacional. E poucos se lembram da 
importância da variável demográfica na persistência do 
subemprego e na geração do desemprego ... 

Dir-se-á, finalmente, que o planejamento fam1Har é ir~ 
relevante para a atual conjuntura, pois só surtirá efeito 
após uma ou duas gerações. b verdade. Mas, como diz o 
provérbio iildu, "uma jornada de mil milhas começa por 
um único passo". 

A IMPREVIDENCIA ENERGÉTICA 

A imprevidência energética responde por uma impor
tante parte de nosso problema de endividamento, aind:i 
que não o explique, pois Outros países, melhor gerencia
dos, sofreram o mesmo imPacto sem as mesmas conse
qUências. No caso brasileiro, a importação líquida de pe
tróleo e derivados, sem contar compras de bens ou ser
viços e aluguel de equipamentos, representou mais.de.53 
bilhões de dólares de 1974 a. 1980," enquanto Os déficits
em conta corrente atingiam -Soma quase idêntica - 54 
bilhões de dólares.. .. Uma coincidência chamada "dívi
da"! 

Se a dimensão da afta de preços foi imprevisível, a 
perspectiva da crise começou a delinear-se em 1967 com 
o embargo árabe, em represália à Guerra dos Seis Dias. 
.O petróleo deixara de ser um bem econômico para 
tornar-se:: instrumento de poder político, desvinculando
se totalmente os preços de venda, do custo de produção. 
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E ãu!fieilta dramaticamente nosso coeficiente de depen
dência e insegurança. Entretanto, o País não se deu con
~a dess<; m_udança da conjuntura, não se iniciou o plane
jamento .de soluções alternativas, não houve aceleração 
dos investimentos em pesquisas e exploração, nem é co-
nhecido qualquer plãno de contingências das autorida
des. âe · plan-ejainento estfãfégico. 

Em realidade, somente em 1978, vários anos ~pós a 
crise do Yom Kippur, a parcela de pesquisa e exploração 
no orçamento global da PETROBRÃS veio a: atirigir 
proporção (37,9%) comparável à de 1969 (37,5%). Não 
surpreendentemente, a produção declinou entre 1974 e 
1979, no intervalo entre os dois choques do petróleo. 
Müâadã. a ·política de investimento, os resultados não se 
fizeram esperar, e a produção dobrou desde então. A 
geologia brasileira não melhorou. Melhorou apenas nos
sa alocação de recursos. Mas não a tempo de evitar evi
tável endividãmento. 

Na década de 1970/80, que abrangeu os dois choques 
de petróleo, a demanda física de derivados do Brasil, es~ 
timulada por subsídios- ao invés de freiada por desin~ 
centivo de preços ou racionamento - mais do que 
dobrou (de 508 para 1.098 mil barris/dia), enquanto a de
manda mundial crescia de apenas 37%. Referida ao ano 
base de 1970, nossa demanda em 1980 havia aumentado 
1 1"6%; .. mais que a de países exportadores como México 
(89%), Venezuela (74%), Peru (33%) e Noruega (4%). 
Coffi raras exceções, cOmo Coréia do Sul, Indonésia e 
Nigéria - estes dois últimos, exportadores - a vasta 
maioria dos países em desenvolvimento logrou refrear 
seu consumo: Argentina (25%), Colômbia (6 I%), India 
(69%), Grécia (83%), Espanha (85%). Nos países indus
trializados, o ajustamento à crise foí muito mais dramá
tico. Na Alemanha Ocidental a demanda cresceu em 
toda a déCãd"a ·ãpemis 12%, na França 19%, no Japão 
34%, na Holanda 4%, na Inglaterra reduziu-se em 21%, 
enquanto que. nos Estados Unidos, que pagam o pe
tróleo com sua própria moeda, o increinento foi de ape-
nas 16%. · 

Ao longo dos anos de subinvestimento em pesquisa e 
exploração, a PETROBRÁS se tornou uma grande em
presa "acima do solo", como diz o professor Eugênio 
Gudin. A vocação substantiva da Lei n9 2.004 se havia 
tornado vocação adjetiva ... 

Nesse interregno, registraram-se duas constantes no 
ComportaJilentO da empresa: 

- a expansão contfrtuá da área de monopólio; e 
-a transformação da função supletiva na petroquími-

ca e outros setores, em papel competitivo. 
Entretanto, o dispositivo constitucional é intergíversâ

vel: 

'·'Art. 163. São facultados a intervenção no 
domínio econômico e o monopólio de determinada 
indústria Ou atividade, mediante lei federal, quando 
indispensável por motivo de Segurança Nacional ou 
para organizar setor que não possa ser desenvolvido 
com eficácia no regime de competição e de liberdade 
de iniciativa, àSsegurados os direitos e garantias in~ 
dividuais." 

Seis monopólios foram criados, desde a Lei n' 2.004 
por vârjos métodos, evitando-se escrupulosamente o óni~ 
co caminho legal -a votação legislativa- que permiti
ria um processo contraditório de audição dos empre
sários, consumidores, competidores, e da sociedade em 
geral, e garantiria maior estabilidade às regras do jogo. 
Curiosafil.~~!_e__ o Congress9 Nacional - este CÕngresso 
- permaneceu em silêncio ensurdecedor perante esta in
vasão de suas prerrogativas ... 

Esses monopólios ilegais, alguns antieconômicos e to~ 
dos mutilador~ da iniciativa privada. são: 
-o monopóliO do gás natural, por simples licença 

hermenêutíci, de Vez que a Lei nQ 2.004 se refere apenas a 
"gases raros" e não ao gãs natural; 
-o monopólio da importação de petróleo e deriva

dos, criado em 1963, por simples decreto (Dec. 53.337, 
de 23-12-63); 
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-o monopólio de facto do transporte marítimo de 
longo curso, de petróleo e derivados, em navios próprios 
ou afretados no exterior, assim como o monopólio da 
grande cabotagem, ambos decorrente_s d?-_ ~·posição de 
foi'ça" criada pelo monopólio de importaçãO; 

- o monopólio da tancagem coletora e de segurança, 
de álcoo~ mediante siniples resolução da Comissão Na
cional do Álcool e do Conselho Nacional do Peii6leo 
(Resoluções CNAL 06/80 e CNP 17 /80); 
-o monopólio da produção de insurnos básicos da 

petroquímica, por simples decisão administrativa e ma
nobras aquisitivas. 

A indagação que surge é para onde foram os investi
mentos da PETROBRÃS estranhos à sua voe;ação básica 
- a busca do PETRÓLEO. Uma parte foi co·n.~umida 
em outras áreas legais do monopólio, como transporte e 
sobretudo refino, setor nitidamente superdimensionado. 

Mas boa parcela dos investimentos nas suas 86 empre
sas (entre subsidiárias, controladas, coligadas, subcoligaw 
das e associadas) transbordou para atividades extracurriM 
colares, valendo citarwse, exemplificativãmente, distriM 
buição, petroquimímica nutrientes, tintas, detergentes, 
mineração, comércio internacion-al, transporte de produ
tos químicos, distribuição de valores, etc.- setores em 
que nem há imperafívos de Segurança Nacional, nem dew 
sinteresse do setor privado. Não é óbvia, por exemplo, a 
conexão entre Segurança Nacional e postos de gasolina 
no Aterro do Flamengo, ou a produção de tintas e arO
máticos._ 

Se em alguns casos - é juStiça reconhecer - a empre
sa simplesmente atendeu a convites dos próprios empre
sários privados, para viabilizar alguns projetas, em mui
tos outros, como na Petroquímica, ela decidiu, sponte 
sua, exigir que sua partiCfiJa-ção nunca fosse inferior à de 
qualquer outro acionista, preferindo-se projetas com 
participação estatal, a outros que a dispensassem. Suple
tivo deveria significar quantum satis e não quantum vOio ... 

Essa a verdade que poucos ousam dizer- pois é"infiM 
midante a capacidade de retaliação do imperialismo bu
rocrático, E, ademais, o fanatismo pseudonacionalista 
sanciona a desordem legal. 

A subversão da .. hierarquia de leis" tornou-se entre 
nós, sob sucessivos governos, tão rotineira, que parece 
constituir uni traço genético. Pergunto-me sempre qual a 
etiologia dessa Disfunção Genética. Só posso atribui-Ia 
ao longo reinado de Vargas, de quem herdamos muitas 
coisas boas e duas_ sío!iromes_ negativas. Uma, o descaso 
pela Hierarquia de Leis, jâ que se considerava que as 
Constituições, como as mulheres, "somente são férteis-
quando violadas". Outra ê o continuismo, que reponta 
esporadicamente, tal qual ••Herpes", reincidiva do cor
po politico. 

Ã luz dessas observações, compreendo e apóio os re
clamos insistentes dos GOvernadores de Estado produto~ 
res, como os GovemadQ(~ Antonio Car!Qs Magalhães, 
Virgflio Távora e agora, Leonel Brizola, por um aumen
to dos magros "Royalties" que lhes cabem, ou pelo re
cebimento de '"Royalties" sobre exploração submarina. 
Pois se o monopólio tem recursos sobrantes para fazer o 
que a iniciativa privada pode fazer, é melhor dar recur
sos aos Estados para fazerem o que os particulares não 
podem fazer, isto é, melhorar sua miserável infra
estrutura social. 

Aliãs os Estados da Federação têm sido grandemente 
prejudicados, em suas receitasAféla ''regressão centralis~ 
ta" que se instaurou desde 1969. Como parte do compãc~ 
to político que viabilizou a ~:eforma tributária, a Consti
tuição de 1967, no art. 24, número II, combinado com o 
art.22, parágrafo 0\ Outorgou ãoS "EStados o direito de 
cobrar: 

.. Imposto sobre a Circula_ção de Mercadorias na 
operação de distribuição. ao consumidor final, dos 
lubrificantes e cotribustlvers- líquidos, utilizados por 
veículos rodoviários, e cuja receita seja aplicada ex
clusivamente em investimentos rodoviários." 
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Se esse dispositivo, sem-cerimoniosamente extirito 
pelo Ato Complementar n9 40, de 30/12/1968, estivesse 
em vigor, os Estados teriam importante fonte de receita 
adicional. 

Os Estados foram também "espoliados" ~para usar 
a expressão preferida dos teólogos da libertação -pelo 
fato de o Imposto Único sobre Combustíveis, a que se 
refere o art.21, número VIII, da Constituição vigente, ter 
deixado de_ser "único", em clara violação do texto_conti~ 
tuicíonal. O Imposto Único; no qual os Estados teriam 
constitucionalmente utila participação de 40%, hoje re
presenta apenas uma pequena fração (15%) da margem 
tributável de gasolina, isto é, da margem que sobraria 
após computados todos os custos de realização, refino e 
contribuições previdenciárias e sociais. O resto ê consu
mido, de um lado, por subvenções a outros derivados, 
distorcendo--se a estrutura de preço (que deixou de cor
responder à estrutura técnica de refino), e 
desencorajando-se o uso de energias alternativas. E, de 
outros, pela subsidização agressiva dos custos de trans::
porte, de tal maneira que se uniformizaram os preços em 
qualquer ponto do território nacional, não só para com
bustíveis de caráter social, mas também para a gasolina 
do transporte individual. Esta anestesia dos custos reais 
de transporte fez com que as áreas interioranas, que há 
muito deveriam ter~se voltado para combustíveis ·alter
nativOS, como o álcool, continuem consumindo o produ
to importado. 

Se o Imposto Único permanecesse realmente único, 
sua receita, que em 1982 foi de apenas Cr$ 118 bilhões, 
poderia alcançar: no ano em curso, com báse iia estrutu
ra de preços vigentes, em março de 1983, cerca de 1,2 triM 
!hão de cruzeiros. Os Estados, que receberam em 1982 
uma participação de Cr$ 47.2 bilhões, passariam a rece
ber quase dez vezes mais. Ou_tra ilustração, talvez mais 
gritante, é que a receita do Imposto único sobre Com~ 
bustíveis, que em 1976 chegara a representar cifra equi
valente a 62% do Imposto de Renda, alcançou, em 1982, 
apenas 5%! 

Eis as conseqüências da Regressão Centralista, que 
tem como contra-quadro a elefantíase das empresas fe
derais. Estas se contavam por cerca de 530 (432, segundo 
O Secretário Executivo do Programa Nacional de Desbu
rocratização), em levantamento da Secretaria de Contro
le das Empresas Estatais, de 1981, 

Releva notar que, a despeito dos esforços da SEST, o 
dispêndio dessas empresas, que em 1979 representava 
24% do PIB (Produto Interno Bruto)passou a quase29% 
em 1981, enquanto que o dispêndio global do setor 
público alcançava, em 1982, quase metade do PIB, e, 
seus investimentos, 60% do fatal investido. 

Dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que, em 
1982;- O Cãpital estatal represenlava 82% do capital con

-ftilftõ--das cinqUenta maiores empresas, e, destas, nada 
menos que 26 eram esiatãis (segundo levantamento de 
setembro de 1981). O êxito do Programa de "Desburo
cratização" será perfunctório sem um esforço de "deses
tatização". Pois a burocracia é filha direta dos controles 
do Estado, e a praga nacional da venda de facilidades é 
antecedida pela criação de dificuldades_. 

Com o objetivo de reduzir o absurdo grau de concen
tração, no Estado, da propriedade das poupanças nacio
nais, estou apresentando um Projeto de Lei Complemen
tar institucionalizando um "Programa de Repartição do 
Capital", destinado a promover a distribuição, entre as 
pessoas que prestam serviços de trabalho, da proprieda
de do capital de empresas formado com recursos federais 
criarfamos um capitalismo do povo. As empresas públi
cas deVem ser do público. 

A atual hipertrofia do Estado Empresârio correspon
deu uma "disfunção social". Conforme assinalado em 
estudo recente da Fundação Getúlio Vargas: 

"O crescimento da ação do Estado em áreas de 
competência privada tem-se processado em prejuízo 
das aplicações nos setores sociais, cuja proporção 
no PIB declinou de 4,46% em 1979 para 2,46% em 
1971, e possivelmente, 1,73% em 1982." 
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Decididamente, o Estado empresário não é, um bom 
samaritano! ficam vazio_s espaços sociais; e são esvazia
dos espaços económicos para que o Estado os ocupe. 

Merece encômios- o Presidente João Figueiredo pela 
iniciativa âe refrear esse Leviatã, através do "Programa 
de Privatização de Empresas Públicas". Já foram privati
zadas 14, e há mais de 30 privatizações em estudo, tímido 
mas saudável começo. O BNDES tem dado um bom 
exemplo em seu esforço de reprivatizar empresas ante
riormente absorvidas. Se a Petrobrás, em obediência às 
diretrizes do Presidente Figueiredo, tomasse a inicí3.tiva 
de privatizar algumas das 86 empresas que controla, ou 
das quais participa - concentrando-se nas tarefas da lei 
nq 2.004 - poderia aplicar os recursos assim hauridos, 
seja para intensificar a pesquisa e exploração, seja para 
aumentar os "royalties" pagos aos Estados. 

. Estou .. oferecendQ hoje, como contribuição ao Poder 
ExecutiVo, um projeto de lei, que visa a atualizar a estru
tura técniCa de preços prevista no Decreto-Lei n9 61, de·. 
1966, voltando Q Imposto único a ser realmente único. 
Isso beneficiaria enormemente os Estados e Municípios. 
Auxiliaria também a ELETROBRÁS, que tem expressi
va participação na receita do Imposto Único. E salvaria, 
pela terceira vez, a PETROBRÁS, que teria correção au
tomática do preço de realização, cuja desatualização está 
na rait do grave déficit atual de suas contas, levando-a a 
uma humilhante plástica contãbil. 

Sei que meus comentáriOs deflagrarão a sanha inconti
da dos patrulheiros ideológicos do "nacionalismo", que 
ainda pensam que "o petróleo é nosso", quando, na rea~ 
!idade, é dos árabes ... 

Tenho prestado suficientes serviços ao País para não 
ter que apresentar minhas credenciais de "nacionalista", 
tal como os jovens na puberdade, que insistem em exibir 
sua virilidade talvez porque nela não confiem ... Aliás, a 
expressão "nacionalismo" tem sido tão deformada por 
demagogos, e prostituída por ide_ologias, escusas que vi
rou um "termo impostor", para usar a frase de Jeremias 
Bentham no '"'Tratado dos Sofismas Políticos". PrefirO 
chamar-me simplesmente patriota. Alguêm que ama seu 
País, sem odiar os demais. Dizia Gilberto Amado que o 
nacionalismo é apenas "uma forma zangada de patriotis
mo". E a esta altura da vida, já vendo caírem as fanadas 
folhas do outuno, não estou zangado com nin~uém ... 

Desde que não é proibido cumprir a Constituição, não 
tenho que pedir desculpas por querer que a PE~ 

TROIÜtÃS volte aos seus parâmetros legais. Que cultive 
os jardins imperiais do monopólio, sem irivadir os ma
gros bosques do mercado privado. E os mais objetivos e 
sinceros Servidores da empresa se lembrarão ·de que, em 
duas crises existenciais, assumi a liderança de medidas 
que a salvaram de estagnação certa, e insolvência prová

-vel. 
-coube.:me:em-1956, juntamente- com o Ministro Lucas 

Lopes, a iniciativa da revisão da lei do Imposto Único 
sobre combustíveis, ao tempo em que era presidente do 
BNDE e acredito que já fosse funcionário, o nobre Sena~ 
dor Saturnino Braga, coube-me essa iniciativa da revisão 
da lei do Iní.pOsto Único sobre combustíveis, visando a 
converter O imposto específico (qUe mima situ.ãção infla
cionária dissoéia rapidamente as receitas da empresa) em 
imposto ad valorem, que acompanhasse a dinâmica dos 
preços externos e da taxa cambial. E em 1966, através do 
Decreto-lei n9 61, juntamente com o Ministro Mauro 
Thibau, o Dr. Benedicto Outra e o saudoso Dr. Heitor 
Lima Rocha, diretor da PETROBRÁS, propus uma re
gulamentação global que, através de ajustes automáticos 
na estrJJW_ra de preços, protegia o upreço de realização" 
da empresa, fundarri.ental para a PETROBRÃS. 

A Hi"~ÍÓria registra que, sem me prostrar como um 
idólatra perante o altar do bezerro de ouro - "ouro ne
~gro" no caso - fiz muito mais pela PETROBRÁS do 
que a maioria dos que a adulam, os quais, conto os fan-á
ticos de que falava o filósofo Santayana, "redobram seus 
esforços depois de perderem de vista seus objetivos". 
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A SACRALIZAÇÃO DO PROFANO: 
Mas a transformação de bens econômicos _em tabu!! 

ideológicos ê apenas uin dos aspectos Sacralização do 
Profano, coisa talvez pior que a profanação do sagrado. 
A Sacralização do Profano tem dois sub-produtos às ve
zes involuntârios, mas nem por isso menos danosos: o In
tervencionismo estatal e, de novo o desrespeito à hierar
quia de leis. 

Aiiâs, a sacralização do profano transborda também 
para o campo político, através do elastecimento imode
rado do conceito de "segu_mo_ça nacional". Citarei ti'ês 
exemplos. Um deles ê o exagerado número de municí
pios subtraídos ao processo político normal, a título de 
"ãreas de segurança". Outro, é a excessiva dimensão da 
faixa de fronteira, a qUal, em seu conjunto, eqUivaleria a 
vârios países europeus, criando desnecessário constran
gimento aos direitos furiQiários dos Estados e ao adensa
menta agroindustrial. Um tercei_ro, são as iiloVaÇões in
trodu~idas em 1969 (admitidamente sob o ~mpacto de 
surtos terroristas), na Lei de Segurança de 1967, 
ampliando-se, além do indispensâvel, a área de arbítrio 
na caracterização_ dos crimes contra a segurança. 

A sacralização do profano pela imantação obsessiva 
da segurança ê um obstáculo ao tratamento racional dos 
problemas. Vários setores económicos têm sido periodi
camente, sob esse pretexto, subtraídos_ ao campo de 
anâlise, entrando no reino da Paranálise, isto é. a "para
lisia da análise". Instaura-se a: "ideocracia", que Ray
mond Aron definiu como no despotismo de um precon
ceito ideológico". 

A doença da Paranálise atacou vários s_etores. Pri_mj:j- __ _ 
ro, o petróleo, de que jâ falei. Depois,- a energia nuclear. 
Agora, a informática, --eletrônica e fibras ópticas. Gra
dualmente, as autoridades incumbidas do planejamento 
estratégico; presumivelmente empenhadas na longa vi-
são e projeção dos objetivos riaCiOna1s, passaram a se 
embrenhar em miiídos exercícios normativos ·e executi
vos. Este Senado talvez não saiba que a importação de 
qualquer medidor de vazão, de máquinas de calcular, de 
mâquinas de escrever para contabilidade, de caixas regis
tradoras, de máquinas ·de emitir bilhetes, assim como 
quaisquer aparelhos médicos, .. desde que eletrônicos", 
está sujeita ã prévia e expreSsa manifestação de uma se
cretária do Conselho de Segurança Nacional! (Comuni
cado n'i' 41 da CACEX). Idêntica burocratização foi apli
cada aos componentes informáticOs da indústria de telew 
comunicações (hoje aliás nacionalizada), criando-se adew 
mais uma discriminação eSdrúxula e inconstitucional en-
tre "empresas nacionais" e "empresas genuinamente na
cionais", àquelas ffihas legítimas, e estas bastardas, de 
nossa ordenação económica. Não é óbvio para o cidadão 
comum porque tais assuntos exorbitam da esfera do Mi
nistério da Indústria e do Comércio e da CACEX, assim 
como do Ministério das Comunicações, que são os ór
gãos legalmente habilitad_o_s. 

Não só o Iocus decislonis foi mudado sem amparo le
gal, como hã reparos a fazer no tocante: 

--.::....-Á Têcnica-de proteção; e 

A hierarquia de leis. 

Todos os países industrializados estimulam, e prote
gem, de algum modo, sua informática, visando a assegu
rar atualização tecnológíca. Tipicamente, como itos ensi-
nam os japoneses, a evolução tecnológica obedece a uma 
lei de três estágios: - tecnOlogia imitadora, depois adap
tadora e finalmente criadora. Criam-se primeiro os técni
cos e, depois, a técriicaL Usam-se mecanismos protecio
nistas, às vezes para queimar etapas, ou mais geralmente, 
para sustentar a indústria nascente durante seu período 
de aprendizado. Mas os economistas, de variadas esco
las, concordam em que a reserva de mercado não é -
comparativamente às alternativas de taxas cambiais rea
listas, tarifas adequadas e incentivoS credit.ícios e fiscais 
para pesquisa e desenvolvimento - a melhor forma de 
proteção, pois se corre o risco de çriar oligopólíos, senão 
mesmo_cartórios industriais. Reserva de Competência é o 
que deve existir, em lugar de Reserva de Mercado, con-

forme recomenda um de nossos mais destacados líderes 
industriais, o empresário Antonio Ermírio de Moraes. 
Ninguém deseja que nossa nascente indOstria se exponha 
a um "vendaval de competição". Mas é convinhâvel 
manterwse pelos menos uma "brisa de competição", a 
fim de que os consumidores e us.uários possam aferir o 
grau de avanço tecnológico do produto, conheçam os 
preços de nossos competidores no comércio internacio
nal, e para que a sociedade possa medir os custos reais da 
proteção, que se quer fimitada no tempo e não ofensiva à 
competitividade: dos usuârios. 

-Meu ieicelro reparo diz com a "hierarquia de leis". 
Por decretos, atas normativos, portarias e resoluções 

- pols nossã tecnocracia passou de "revol~cionãria" a 
resolucionária", como se diz na ONU- têm sido dita

-das normas de composição do capital das empresas, ve~ 
dações de produção, ou restrições à livre associação em
presarial, mesmo quando o objetivo é simplesmente ex
portar. Esta última atitude é patentemente absurda num 
País que necessita dramaticamente de exportações e de 
aparte de divisas. 

Nunca é de"- mais lembrar, e reli:mbrar, que o '"direito 
de fazer e não fazer", assim como o direito de "livre as
sociação", são "garantidos" pela Constituição vigente, 
que asS-im reza: 

'"Art. 153_. § 211 Ninguém serâ obrigado a fa
zer ou deixar de fazer alguma coisa-senão em virtu
de- da lei" ... 

§ 8'i' e; assegurada a liberdade de associação 
para fins lícitos. Nenhuma associação poderã ser 
dissolvida senão em virtude.'tle decisão judicial". 

Mas se violações da Conlftituiçào forem consideradas 
apenas .. pecado venial". resta lembrar que estaríamos 
também ferindo um dos mais basilares princípios do di
reito romano: 

.. Restrictio quae non est in lege, non praesumi
tur" 

A restrição deve ser expressa; não presumida. 
Se for sentida, pelo governo, uma urgência existencial 

de intervir no domínio econômico privado, que se sub
metam ao cOngreSso Nacional os competentes projetas 
de lei. Assim Poderão ser adminiStrados os conflitos que 
surjam entre produtores, interessados no nível da pro
dl..lç_ão, usuários, interessados na produtividade e custos, 
membros da comunidade científica, que julgarão do nível 
factível de desenvolvimento tecnológico, e as Forças Ar
madas, que são importantes u-suários: Todos devem ser 
ouvidos, para evitar decisões írfealistas, como ocorreu 
no programa nuclear. Se quisermos ser uma Democracia, 
precisamOs primeiro ser uma nomocraci~! A pior forma 

- de promover a segU:rança do País é Criar a lnsegurança 
dos cidadãos e d~s empresas, pelq desrespeito às leis ... 

Confesso, a propósitO, que sempre duvidei da sabedo
ria da ampliação arbitrâl-ia do conceito de "segurança 
nacional" llO domíriiõ da economia competiti-Va. Quan
do isso ocorre, surge inconsciente propensã-O a conside
rar iinpatriota ã atitUde dos (iue defendem Soluções ãlter
nativas. E uma espécie de maniqueísmo profano. Assim, 
quem questiona a dimensão do programa nuclear é "'ho
mem de esquerda"; quem receia que a atividade regula
tória do governo mi. eletrônica e informática res-ulte em 
atraso tecnológicO, é .. veridido às multinacionais"; quem 
ousava não considerar a PETROBRAS "intocâvel", era 
acoimado de "entreguista" aos trustes do petróleo (ago
ra felizmente ultrapassados pelos sheiks, com a agravan
te de não se saber o que e a quem entregar, jâ que nosso 
petróleo é caro- e raro ... ). 

De1,1s é injusto. Deus é-muito injustQ, dizia o-Chance
ler Adenauer, pois impôs SérioS limites- à inteligência hu
mana e nenhum à estultice humana. 

O que se espera do Conselho de Segurança é que tllU
nicie o Presidente da República e os Ministros de Estado 
com dados de planejamento estratégico; com a visão de 
cenãrios alternativos da evolução brasileira até o ano 
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2000, e além; com an"âlises atualizadas dos pungentes dé
bitos sociais criados pela explosão demográfica e pela 
massificação urbana; com avaliações das provãveis e 
cambiantes opções energéticas vistas pelo ângulo de se
gurança; com os reflexos psicossociais da .... estagnação"; 
com apreciaÇões dO quadro geopolítico da América Lati
na e do Mundo; com anâlises das probabilidades de esta
bilização Ou dfisestabilização de governos em nossa ãrea 
de interesses. 

Mundialmente, os órgãos de segurança sofrem, mes
mo nas mais sólidas democracias, de uma tendência de 
exorbitação funcioni.I. E São por issO -sujeitoS a algum 
tipo de supervisão legislativa, sem o que se tornam irre
conhecíveis mesmo aos olhos de seus próprios criadores. 

Resta~nos, nobres Senadores, esperar que os organis
mos iC:OnômicOs; asslm-colnO-Os de seguraliça, voltem às 
suas funçõeS bãsilares. E qUe, ex.tínta a sacralização do 
profano, dê-se a César o que é de César e a Deus o que é 
de Deus! 

Repito, enfaticamente, que faço apenas uma análise 
atiiudin_ai e iÕStitu~!~nal, sem qualquer vislum~_re de per
sonalismo. Até porq'ue muitos dos membros das insti
tuições que citei são amigos que prezo e respeito, como 
devotados patriotas. Aliâs, em minha vida pública, ab
sorvi muito mais a tecnologia de "bode expiatório" do 
que a de "promotor de acusação". Alguns dos nobres 
Senadores talvez se lembrem das homéricas varrinas Com 
que, quando coQrdenador da política econômica do Go
verno Castello Br:_ançp, me agraciaram três dos maiores 
atOres d3 televisão política brasileira- os Governadores. 
Carlos Lacerda, Adhemar de Barros e Magalhães Pin
to ... 

Nunca me esqueci da sâtíra elegante de Lacerda, se
gundo quem a política econômica do Gcivefilo Castello 
Branco conseguira a perfeição, pois "matava, imparcia
velmente, os pobres de fome, e os ricos de raiva" ... Adw 
quirimos ambos- Santo Octávio de Bulhões e estepe· 
cador que vos fala- o .. couro de elefante", a que aludiu 
o Chanceler Adenauer. Na luta ante-inflacionâria, Bu~ 
lhões manteve o pulso firme dos que conhecem a proce
la; eu, o coração frio dos_ que não esperam ser amados ... 

A NOVA DEMONOLOGIA 
Dois traços são carac.ter[sticos da psiquê dos países. em 

desenvolvimento: ambivalência e escapismo. Típico da 
ambivalência é querermos investimentos estrangeiros 
sem investidores estrangeiros. E querermos acelerar o 
desenvolvimento tecnológico e insistirmos às vezes em 
redescobrir, orgulhosamente, a roda. Típico do escapis
mo é buscar desculpas externas para evitar reformas in
ternas . .t o complexo de transferência de culpa que nos 
leva a uma superprodução de de;môriíos explicativos e 
boçles _expiatório~. 

No nosso caso, os de[!lônios têm variado no tempo e 
no espaço. Em meus dias de jovem- é cómico recordar 
- os demônios explicativos de nossa pobreza eram os 
trustes do petróleo, a LIGTH, a remessa de lucros e a ex
paliação do comércio internacional por parte dos países 
tieõs, para não falar no ridícülo episódio do tório e 
areias momlzfticas ... Mas os Trustes foram substituídos 
pelos Sheiks. A LIGTH tQrnou-se uma pachorrenta em
presa estatal. A remessa de lucros pelos capitais de risco 
- em média 5% anuais sobre -o capital investido -

• provou~se muito mais barata do que a remessa de juros 
sobre os capitais de empÍ'éstimo, capital de aluguel, que 
merecem, misteriosamente, nossa preferência. E os res
pansâveis pela grande espoliação do comércio internacio
nal - os dois choques do petróleo - não foram os paí
ses_ in!lustrializados e sim os nossos "cupinchas" do ter
ceirO mUndo ... 

O demônio hoje na moda são as empresas multinacio
llais (ah! Esquecia-me- há um demônio de reserva, o 
FMI!). POuco iffiporta qUi:: o estado mais espoliado pelas 
multinacionais seja também o mais rico e menos depen
dente - São Paulo. E que o Piauí, e meu próprio Esta
do, Mato GrossO, por elas intocadO; seja pobre e depen
dente. Esse contraste entre os Estados me fez lembrar o 
que diziã., com a nOtória insuspeição dos marxistas, a 
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Professora Joan Robinson, da Universidade de 
ca:mbridge:- "só há uma coisa piai de que ser explor:i:..
do; é não sê-lo" .. , 

Curiosamente, os sinçljcatos trabalhistás rlorte- _ 
americanos têm percepção mais matizada: ã.cusam sUas 
multinacionais de beneficiar outros paises, pela expor
tação de capitais e empregos! Se, subitanlente, as multi
nacionais nos desertassem- o __ que não é impossfVel se a 
inflação, a crise cambial e a incon&tância d!_l.S ~egra~ do 
jogo passarem a ser nosso estilo de v_ida _-não -c_~:~;ra~~~ 
mos tristezas antigas e criaríamos angústias novas'.-Ape:. 
nas, nossos ideocratas teriam que usar sua ini.aginação 
criadora para fabricar novos bodes expiatÓrios. Aliâs, 
poderia ajridá-los na fabricação de demõniQS, pois tenho 
três demônios favoritos: - explosão demográfíca7 a ex-
plosão inflacionária é o gigantismo estatal. Esses, os de
mônios que insisto em denunciar; esses, os dem6!_li~ que 
quero exorclsar. 

Nossos patrulheiros ideológicos niW mais precisam te
mer uma invação noturna de multínacíonais. A estimati
va do Banco Central de um ingresso este ano de 1,5 bi
lhão de dólares não _é UJna estimatiVa;_ê uiha aspiração_. E 
que ningUém gostá de pôr dinheiro bom em ~cilriàCIO 
mau ... 

Os países em desenVolvimentO -iião-são nlais - se é 
que jamais o foram -_o pa:rl:l.fso das multinacio.nais. Os 
Estados Unidos se ton1_aram O magn_etõ para invest1do
res europeus e japoneses-: Precisameóte porque têm dUas 
coisas que nos faltam- moed8. fofie e-regras de jogO eS~ 
tá veis. Os norte-americanos aprenderam que, melhor do 
que brigar com a eficiência dos competidOres japoi1eseS, 
ê deixá-los produzir na Califórnia, criando empregás -e 
trazendo novas técnicas gerenciais. Na competiçãÕ- co: 
mercíal, como na política de Mato GI"Ossb, vale o "broca
do de um chefe político de Várzea Grande: - "a mão 
que não pode ser cortada, deve ser beijã.da" ... -

Temer esse tigre de papel, as multinacionais; -é- uin 
complexo de banana republie. O Governo controla todos 
os insumos básicos- petróleo, eletricidade, telecomuni~ 
cações, transporte ferroviário, crêdito e importações. 
Três tecnocratas mancomunados - um controlando 
preços no CIP, outro contrÔlando créditO no BaliCo Cen
tral, e um terceiro Controlando a CACEX - pOderiãm 
levar qualquer das grandes empresas a um estado agôni
co em poucas semanas. 

Como mentor -de b_oa parte dos jovens- tecnocratas, e 
cc-autor, com o Professor Octávio Bulhões, da reestru
turação económiCa_ e __ fiscal do País, poderia até dar-lhes 
assistência técnica n~sa opera-ção tnultici~a ~ o genocí~ 
di o das multinacionais - se íne convencerem-de que isso 
enriqueceria o Pa_is_, traria jUstiça social, produZiria ·mais 
empregos e solucionaria nosso impaSse canlbíaCQuoá -
erat demostrandum ... 

E o que dizer do FMI, o demônio de reserva~ Esse 
hospital financeiro, do qual somos cotistas e funda~ores, 
estava, como Inês de Castro, "posto em sossego"; áté 
que fomos bater à sua porta, quase em vésperas de Na~ 
tal. Não quer[anios ir ao FMI, nem ele insistiã ·em- vir a 
nós. Nossos bancq_s g:Ç,_Q.ore~ é que ~tenderam que pre
cisávamos de um programa racional de ausferldade, para 
vivermos dentro de nossos meios, pois desconh_eciam o 
tamanho da "mesada" de que necessitávamos, e por 
quantos anos ainda teri~t:n que desembolsã~ta. Não_ exi
giam mais que isso: - lml programa ra~i(:ma1 ~e Cu;a da 
inflação e contenção de gastos, preparado po-r ~_6~ mes
mos e discutido com o FMI, e por este periodícamCiite 
auditado, jã que temos uma sólida iradição dC: cUmPri
mento das metas financeiras, sob os mais díspares goVer
nos - c_ons~adores, populistas ou milflares. 

Itália, França e Inglaterra jã recorreram ao FMI _sem 
se considerarem feridos em sua sobe_ra:nia. Nós jã o fize
mos onze vezes, e retivemos nossa independência, '~té 
mestllo para repetir a imprudência. 

Os temas vãlidos em nosso relacionamento com o 
F~I são bem diferentes. Um deles é insistirmos em que 
os programas antinflacionãrios levem em conta o .. liÕ'iite 
de tolerância política" (que varia de país para país), Pois 

que o pior meio de estabilizar a moeda é desestabilizar o 
Governo. A Alemanha considera intolerável uma in
flação de 6% ao ano, e resigna-se a ter desempregada 
10% de sua mão-de-obra. O Brasil é o contrário. A socie
-dade ·é iriéTíveJmente -toli!-rante face à inflaç_~o e, por cau
sa da pressão- demoáâtica e da Inadequacídade do segu
ro Social, extremamente alérgica a retnédios austeros. O 
problema conSiSte em- eXtrair da_soc_iedade o máximo 
-possível de austeridade, sem chegar ao ponto de ruptura 
sodaJ. 

Não há peças mais difíceis de engenharia social do que 
a descompresSão política após um período autoritário, e 
a de"sintlaçãO após um período inflaciOnário. No primei
ro caso,jã-atrãvessamos a zona de turbulência, porque 
houve determinação. No segundo, indecisos, perdemos 
tempo à procura de suaves rotas inexistentes. 

Lembro-me que, quando convidado, há poucos anos 
pelo Presidente McNamara, do Banco Mundial, e pelo 
-DifefórWitteveen, do FMI, para fazer parteae uma CoM 
rriissão Internacional para reestruturação" doS salárioS e 
do funciona1ismo de~_as organizações, segeri que as mis
sões do FMI sempre incluíssem um sociólogo oú um po
lítôtõgo exclusivamente para estudar, à luz de análises 
histõ'fíco-iristitucion~l, o "limite da tolerância sociál" 
dos pafses Clientes. A idéia não foi aceita, porqi.ie\Js eco
nomistaS:_ propendem a considerar seus colegas da área 
social mãis Hãrtistas" que "cientistas", pela menor possi
bilidade" de matematização dos teoremas. Mas o que se 
tornou_ convicção, permaneceu como apreensão ... 

Outro tema legítimo é a aspiração de que os progra
mas antiinflacionârios admitam um mínimo de Cresci
mento, pelos motivos acima expostos. Não enxergo di
vergência _de objetivos, conquanto possa haver díferença 
de métodos. O FMI prefere que qualquer margem passi
vei de crescimento ocorra através da expansão do setor 
privado, e não da ingurgitação do setor público. Sim
plesmente porque aquele é mais diretamente ligado ao 
esforço produtivo e mais flexível na resposta à conjuntu
ra. Todos nós sabemos que o Governo tem capacidade 
de criar empregos, porêm não necessariamente ele criar 
trabalho .•• 

Nossa.atual insolvência, conquanto por ela acelerada, 
nã·~ ·e iJ;Tl.Putãvel apenas à- COO juntura interrÚ1.ciÕnal ad
versa nem, muito m__enQs ao ç;hamado "modelO eConômi
co" de 1964. Não. É uma tristeza antiga, Pois jã ratáva
mos de moratória em 1831, quando não existiiim._nem 
multinacionais nem crise de petróleo. E desde então tive~ 
~os ~ada menos_ que cinco moratórias dec1afadas e 
v.árlas não declaradas._ Nem são elas Priyati"".'as de gover
nos elitistas ou militares, porque ocorreram com eXtraor
dinária fapidez em governos populistas. 'E uma ''Novela 
ExC:mplar", como diria Cervantes ... Vargas detém o 
campeonato, pois suspendeu pagamentos externos nada 
menps que quatro vezes ao t-ongo de suas várias encar
nações, que compõem um museu weberiano de -cõ·nfigu
rações de Poder: -O Poder Revolucio_nãrió, o CariSmã~ 
tico, o DitatQrial e º-- Constituc!onal. 

O populismo de João Goulart não quis ficar atrás. 
Dois anos após o reescalonamento de dívjdas sob Jânio 
Quadros- que recebeu a hl!rança de ~ndívídamento do 
Governo Kubitsckek - estávamos novamen~e pedindo 
uma acomodação ão FMI e ao Tesouro Americano. 

-Coube-me pessoalmente ~ tarefa pouco apetitosa de 
negociar nada menos que-três composiÇões dé divida, em 
1961, 1963 e 1964. Etltt961~ sob Jânio Quadros, cuidei 
do reescalonamento na Europa, enquanto o Embaixador 
Moreira Salles fazia o mesmo noli Estados Unidos. Em 
1963, sob João Goulart, auxiliando o saudoso San Tiago 
Qantas, então Ministro da Fazenda L Em. 1964, no GoM 
verno Castello BranCo, quando Santo dclivio Bulhões e 
eu p-rópriO recebeffiõs pesada herança de endividamento 
do &over~no-antCrior, cujã-ietórica de independência rriãs
ca@va uma humilhante dependência externa ... Esperei, 
oh, _sonhO--insano, que essa fosse nosSa última l)umi-
lhilçãoL.. -

t tempo d~ refusarmos o infantil escapismÕ de atri
buif nossa insolvêncii ora aO-Elitismo da República V e-
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lha,_ ora ao Popul_ismo de Vargas ou Goulart, ora ao De
senvolvimentismo diKubitschek, sempre à Espoliação in
fligida por fofÇas eXternas tudo Com retórica inflamada, 
característica dàqudes que, como dizia Gilberto Amado, 
''Nos dardejam c;- 01hir terno dos que se despedem da- ra
zão"! 

A verdade é que -na raiz de tudo estâ nossa ·crõnica e 
''Mui _Tupiniquim" inflação. Um pafs inflacionário é, 
Por definiÇãO,· um país que Vive ácima de seus meios. O 
Brasif é· Uni P..i.iS reüi.cidivo na insolvência porque é um 
país cronicamente inflacionãrió. O~resto--ê arroubo de 
palanque ... 

A GAVETA DOS SONHOS 
Hã quatro inquilinos contumazes em .nossa gaveta de 

sonhos:___ -
- A ilusão da ilha da prosperidade 
- A cura indolor da inflação 
--A ilusão transpositíva 
- A it~são distributiva 

-Em 1974, atiós o--primeiro choque do petróleo, e de
pois eni. 19&0, ãpós o segundo choque, entretivemos a 
ilusão de_que poderíamos ser uma .. ilha de prosperida
de" num mar de recessão. Dessa miragem nasceu o Se
gundo Plã.no Nacional de Desenvolvimento. Enquanto 
outros países faziam doloroso ajustamento, nós preferi
mos recorrer ao financiamento. '~Fin;mciamento em vez 
de ajustamento"- Eis o nosso lema. -Por ter sido poster
gado, o ajustamento tem agora que ser amargurado. O __ 
"Setembro Negro" de 19&2 marcou o "fim da era de fi
nanciamento e o começo da era do ajustamento. 

O s~gundo sonho é o combate indolor à_ inflação. Ou 
seja, a teo"ria do "Contanto Que". É imp~ratívo comba
tei-mos a inflação, Contanto Que isso não prejudique o 
ç_reséimento; Contanto Que não haja desemprego; Con~ 
tanto Que melhore a distribuição de renda. Em suma, 
operação de câncer sem trauma operatório. 

As razões por que isso é impossível são tão fáceis de 
entender como difíceis de aceitar. b que a inflação -dis
torce os preços relativos e deforma a estrutura produti
va. Os setores primeiramente beneficiados pela expansão 
monetâria, aquilo que os antigos gregos chamavam a 
pretória iluinismâtica, esses setor_eif! se hipertrofiam. 
Cría-Se uma demanda especulativa que se superpõe à de
manda normal de reposição e crescimento._Mas a expan

. são monetária não pcrde ser indefinida, sob pena de hipe-

. -rinflaçã.o. Quando a expansão monetária cessa ou regri
-de, esses setores entram em crise. Em teoria, os fatores de 
produção por eles liberados poderiam transferir-se para 
setores deprimidos pela inflação, que voltam a ter opor
tunidades de crescimento. Na prática, existe uma grande 
viscosidade no mercado de trabalho. Coexistem,_ hoje, 
recessão metalúrgica em São Paulo e expansão da fron~ 
teira agrícola no norte de Mato Grosso. Mas não se pode 
esperar que um torneira da Volwswligeri subitamente se 
torne um seringueiro em Aripuanã. Essa defasagem na 
reabsorção de fatores é que os economistas chamam de 
"crise de estabilização", necessária para .. reverter expec-
tativas" e cOt:rigir deformações na estrutura produtiva. 
Para os economistas, isso é uma inevitabilidade técnica; 
para os políticos, um pesadelo; para todos, um drama hu
mano! 

O problema -do Brasil é complicado por não termos 
apenas um desemprego conjuntural e sim estrutural. 
Nosso desemprego não é keynesiatio. É marxiano. No 
desemprego keynesiano hã excesso de poupança em re
lação- às oportunidades- de investimento. No marxiano, 
há escassez de capital para ocupar toda a mão-de-obra._ 
o- desemprego é estruturai, mais que cíclico. As receitaS 
keynesiailas - expansão monetária e investimentos 
públicos - São inaplicãveis como cura do desemprego 
marxiano. 1:: duvidoso mesmo que se apliquem à si~ 
tuação atual dos países industrializados, que não sofrem 
da opressão convenciOnal senão que de uma moléstia 
no"va:;..:..;. á-eSfaSflação --desconhecida_ no universo k,i=_y
nesiano. 
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O Brasil atual tipifica um CaSO -de desemprego marxia
no, o qual, para citar o Professor Marx Blaug: 

"Resulta do cres.cimento _excessivo da população 
ou de níveis de renda demasiado baixos para um 
adequado fluxo de poupanças, tudo isso combinado 
com uma tecnologia piimitiva e rígida. Poupança 
insufiCiente, e -não irisuficíê:UCia de demanda efetiva:, 
impede o crescimento do produto; por esse motivo, 
o investimento público baseado em política mone
tária expansionista, eficaz na cura do desemprego 
keynesiano, apenas produzirá mais inflação sem le
var ao pleno emprego. Os sintoriias são os mesmos 
em ambos os casos, mas a cura exige remédios dife
rentes, pois a natureza da doença é diferente. 

Se a correção de nosso· desemprego .. estrutural" será 
exasperantemente lenta, que fazer em relação às compo
nentes "conjunturais"? 

Temos vacilado na luta contra a inflação com receio 
do desemprego conjuntura_!. Mas isso é confundir o efe~-: 
to com a causa. A bomba de cobalto tem efeitos colate
rais desagradáveis, mas não ê a causa do câncer. O prin
cipal causador do desemprego é a própria inflação. Aci
ma de certo limite, ela estiola os investimentos privados, 
pela explosão de custos. Depois cessam os investimentos 
estrangeiros, amedrontados pela crise cambial. Final
mente, definham os investimentos públicos, que não po
dem resistir à explosão dos orçamentos. Tanto ainflação 
como a desinflação têm custos sociais; inas num caso 
esse custo é permanente, e, noutro, temporário. Receio 
que se vacilarmos no combate à inflação, acabaremos 
garantindo-nos o pior dos dois mundos_:_ - a perpe
tuação da inflação e do desemprego, simultaneamente. 
Há três anos vimos pagando o custo social da recessão, 
sem o benefício social da desinflação. -

Ouço agorã vozes que desejam, reincidivamente, com
bater a inflação pelo crescimento. Isso, como dizia o hu
morista -inglês Muggeridge, referindo-se ao segundo ca
samento, é o "triunfo da esperança sobre a experiência". 
Se essa fórmula existisse, teríamos que denunciar, peran
te a Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Presi
dente Reagan e Madame Thatcher, como sádicos e de
pravados, que impuseram a seus povos o inútil sacrifício 
da recessão, quando o Brasil já tinha achado a pedra fi
losofal: 4 'desinchar e cr.escer". 

A verdade é bem outra._Já tentamos essa fórmula em 
1963 e 1980 e tivemos apenas mais Inflação e mais de
semprego. O que há é uma rudimentar confusão entre 
aumento de produtividade, que realmente auxilia no com
bate à inflaçãa,·e aumento de produção, que exige paga
mentos, hoje, aos fatores de produção, que só amanhã se 
converterão em produto. Antes de crescer a produção, 
cresce a demanda, numa defasagem fatldica. 

Mas, dir·se-á, nossa experiência de 1980 foi um per
verso exercício capitalista. Entretanto, o socialista Mi
terrand fez experiência semelhante na mesma época. No 
seu recei_tuário não faltou sequer a nacionalização dos 
bancos privados, idéia de que tolamente alguns querem 
imitar no Brasil. 

Os resultados da experiência socialista de M iterrand 
sãQ conhecidos. Nem a inflação nem o desemprego fo
ram contidos, o franco se desvalorizou três vezes e agora 
se implantou um programa de austeridade que é "para 
ninguém botar defeito". 

Como as nações não apre-ndem pela experiência e sim 
pela fadiga, continuaremos a buscar soluções mágicas na 
gaveta dos sonhos. Não é pmibido iludii o povo. E ape
nas cruel... 

O terceiro inquilino da gaveta dos sonhos é a ilusão 
transpositiva. Consiste na esperança de que, pela sub
venção a certos preços criticas, se consiga, de um lado, 
proteger o consumidor, e, de outro, conter a onda infla
cionária. Nossa experiência a respeito é um rosário de 
derrotas~·· 

O punctum dolens é a iridisponibilidade de milagres. 
Alguém paga o subsídio. Se a despesa se contém num 
orçamento fiscal equilibrado, inexiste impacto inflado-
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nário, conquanto possam ocorrer distorções na estrutura 
prodUtiva ou encorajar-se demasiado o consumo ou a Im
portação (como no caso do petróleo e do trigo). Se 'o 
subsídio é financiado pela dívida pública, pressiona-se a 
taxa de juros e as empresas buscam prontamente repas
sar os custos financeiros ao usuário Ou- cOnsuinidor. Se o 
financiamento se fa:z pela emissão de papel moeda, o im
PactO--SObre os derri.ais preços ê imediato. Perde-se pela 
inflação o que se ganha pela subvenção. Estã beneficia 
alguns que não precisavam, e aquela pune muitos que 
não mereciam ... 

O quarto inquilino da gaveta dos sonhos é a ilusão dis
tributiva. Muitos no Governõ e no Congresso pensam 
que podem aumentar os salários reaís pOr "ukase" exe

-cutivo ou decrC:to legislativo. Infelizmente, o que POde
mos manipular são apenas os salários nominais. O mer
cadO continuará. indiferente aos nossos discursos e rebel
de às nossas leis ... 

A QUESTÃO SALARIAL 
Consideremos a lei salarial de 1979, que agora se pre

tende reformar. As intenções foram excelentes. Os resul
tados medíocres, senão negativos. Tomemos a "semes-

- tralidade". O intervalo do ajustamento caiu pela metade 
mais a inflação dobrou, sem nenhuma melhoria real para 
o trabalhador. E com aumento do desemprego, particu
larmente nas pequenas e médias empresas, é que o fluxo 
de vendas e receitas não obedece necessariamç_nte ao co
nograma semestral. Se há sazonalidade _nas vendas, a 
empresa só terá três soluções: despedir gente, declarar in
solvência, ou aiilda buscar capital de giro, a juros ruino
sos, no mercado ~ancário, o que significa apenas adiar o 
desfecho. As grandes empresas resistem a essa d~sincro
nização entre o mercado e a lei. As pequenas perecem. 

A lei salarial de 1966 era mais realista. 0--reãJuste de 
salários era anual, mas os sindicatos reclamavam, e as 
fli--ffias-coilcedia_m "abonos provisórios", sempre que po
diam fazê-lo sem ruína financeira ou dispensa de pessoal. 

Consideremos o objetivo da redistribuição de renda. 
Ninguém questiona a urgência social do problema. Para 
um País (rue já atingiU nossO ilível de renda, a persistên
cia de bolsões de pobreza absoluta não é apenaS- utna 
tristeza.

0 

~ também uma indigriidade. Se as soCiedades 
demasiado iguafitárías pefdem. criatividade, as demasia
do desiguais adquirem explosividade. Não existe disputa 
sobre o objefivo. DisCute;se apenas o método. · 

A lei salarial de 1979 teve efeitos peculiares que ainda 
não foram bem analisados. Melhorou realmente a renda 
real do estrato inferior, de 1 a 3 salários mínimos. Mas 
apenas para os que ficaram empregados, pois muitos fo
ram Hdesempregados" e outros se tornaram "inempregá
veis". No estrato superior, onde se situam os emprega
dos 4"vitais" para a empresa, mudou apenas a forma de 
pagamento: o aumento de salários foi suplementado por 
benefícios colaterais, menos visíveis nos estratõs- inter-

--mediárioS, de produtividade também intermediáriã e de 
mão-de-obra um pouco mais oferecida, aumentou o 
rodízio, com queda de níveis salariais. 

Globalmente, o resultado parece ter sido, em relação à 
população economicamente ativa, uma melhoria de ren
da para uma proporção decrescente de empregados, à 
custa de uma proporção crescente de desempregados. 

Isso me leva a crer que num pãís dualista - com Um 
vasto "exército de reserva" de mão-de-obra- a redistri

- buição de renda por Via salarial não é a mais eficaz. A le
gislação de 1965 se baseava em filosofia diferente: are
distribuição de renda deveria ser feita mediante benefí-
cios indiretos, isto é, através do aumento do salário so-
Gial resultante de investimentos sociais - habitação, 
educação, saúde e assistência social. 

A distribuição de renda por via indireta tem as seguin
tes vantagens: 

-não exacerba a remarcação de preços pelo empre-
- s<\rio. pois qUe Os benefícios indirefos Tiõ.8.nci3dos por via 

fiscal não são percebidos como custo direto de pro
dução; 

-não discrimina contra os sindicatos de menor agres-
sividade política e reivindicatória: e · 
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-não exacerba o desemprego resultante da tentativa 
de se aumentar o salário real em descompasso com a 
pi-Õdutividade real da economia. 

A rebeldia da economia de mercado é sem dúvida 
amofinante para o legislador. Quando se legislam sa
lários acima da produtividade, os empresários podem: 

-reduzir seus lucros, o que, após certo limite, leva à 
redução do investimento de hoje e, portanto, do empre
go de amanhã; 

-remarcar preços, o que, se o mercado aceita, anula
rá o ganho real do assalariado; 

-despedir trabalhadores e cancelar novas contra
tações, com o resultado que o aumento de renda real de 
alguns signifiCará perda de renda real de muitos. 

Consideremos agora a questão que hoje ressurge: a es
tabilidade. Quando em 1965 propus ao Presidente Cas
tello Branco a substituição da "estabilidade" pelo 
FGTS, analisei estatisticas de São Paulo que demonstra
vam que apenas 3% do operariado transpunham o limiar 
da estabilidade. Tratava-se de uma "conquista ilusória" 
de nossa legislação trabalhista: o operário ficava escravi
zado à firma, angustiando-se na espera de um benefício 
que nunca chegava._ O patrão, para manter seus custos 
flexíveis, despedia antes dos 10 anos mesmo aqueles tra
balhadores que gostaria de conservar, pelo treinamento 
já adquirido. 
~eio que qualquer tentativa de restaurarmos o esta

tuto da estabilidade- mesma· na forma alemã mais mo
derada- e a_ Alemanha é diferente do Brasil, pois a 
mão-de-obra é mais treinada e os imigrantes podem ser 
devolvidos aos países -de origem- seja um desincentivo 
ao emprego-e-um -estímulo perverso à mecanização e, 
eventualmente, à robOti:zação. É que numa economia de 
mercado é difícil para as empresas admitirem a estabili
dade de emprego, se não tiverem estabilidade de receita 
ou venda, coisa que ninguêm pode garantir. O pior meio 
de estabilizar o emprego é desestabilizar a empresa ... 

Essa, a lógica da economia de mercado. Mas as alter
nativas são piores. Nas economias mirxiStaS, O desem
pregá é invisível, porque os não empregados na indústria 
e no comércio engrossam as fileiras da burocracia, do 
exército ati da polícia secreta; sem desprezar o potencial 
de absorção dos campos de concentração. Desemprega
dos mesmo, só os intelectuais dissidentes ... Certamente. 
não se trata de estilo de vida que queiramos imítar. 
Aliás, quem gosta do marxismo não são os habitantes 
dos países marxistas. Estes arrisCam a- vida para fugir. 
Quem gõsta do. sistema, além do Clube dos Apóstolos de 
Oxford e os filósofos franceseS, anteriormente à Nouvelle 
Vague, são mesmo os intelectuais latino-americanos ... 

O caminho realista para se minorar a crise do desem
prego não é criar constrangimentos e inflexibilidade de 
c_us_tos para as ~mpresas. t diminuir subsídios ao capital 
e tornar mais atraente, e menos onerosa, a contratação 
da mão-ciC:-obra. 

Estou apresentando a este Senado um conjunto de 
projetas de lei que me parecem contribuições factíveis e -
realistas para aliviar o drama humano do desemprego. 
Duas dessas medidas visam a evitar o desemprego, duas 
a melhorar o auxíli_o-desemprego e duas a facilitar a 
criação de empregos. 

-A primeira cria a disponibilidade renumerada nas 
empresas privadas, como alternativa à dispensa. 

-A segunda institucionaliza a redução de horários e, 
em conseqüência, dos cústos salariais, quando necessário 
para evitar dispensa de pessoal. 
-A terceira--autoriza a delegação de at-ividades da 

Previdência Social a empresas privadas, antecipando o 
seguro-desemprego. 

-A quarta reforça o Fundo de Assistência ao Desem
pregado (F AD), criado em 19.65 pela Lei nt:~ 4.923, de 23 
de dezembro de 1965. 

-A q-uíntll cria contratoS de-trabalho, simplificados e 
menos onerosos, para f3cilitar novos empregos. 

- Finalmente, a sexta favorece as aposentadorias, 
dando op?rtunidade à renovação de quadros das empre
sas. 
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Espero ainda coorden8:r~me com o Ministro Hélio Bel
trão para apresentação d~ um projeto de lei coinplemen
tar sobre mini-empresas, com o objetivo de estimular a 
implantação de empresas familiares, totalmente is~ntas 
de exigências cont_â_beis, encargos sociais ou ÔJ;ms fiscais 
de qualquer espécie. Merece também reexame \!IDa pro
posta antiga, e complexa, de se deslocar a incidência dos 
encargos sociais, da folha de pagamento para o fatora
menta das empresas, de modo a não estimular a auto
mação prematura e ma_nter competitividade nas indús
trias intensivas de mão-de-obra .. 

Estou apresentan_do, outrossim, projeto de lei s_olrre a 
distribuição eventual e voluntária de lucros a emprega
dos, hoje desencorajada pelo receio da "habitualidã.de" e 
por encargos previdenciários_ e fiscais. 

A esta altura dos acontecimentos, acredito que o regi
me salarial menos conducente à geração do desempre&o 
seria o de livre negociação entre as partes. Os sindicatos 
defenderiam suas aspirações e os empresários mediriam 
suas possibilidades~ o que é consoante com a nova liber
dade da abertura dem()crática .. A_P~~ um período de ar.
guma turbulência, caminl)aríamos para uma acõlria
daçã_o mais realista, convencendo-se os_ empresárioS de 
que devern praticar aqs_tçddade pessoal, para investir na 
empresa e nos trabalhadores, de que pior que um salário 
insatisfatQrio é o salário-zero do desemprego. A livre ne
gociação salarial ê: consoant~: com as novaS tib~id_ades 
democráticas. As diven;as fórmulas sa~ariais das divers5ls 
decretos refletem as percepções - de variável grau de 
realiSmo ou irrealismo - das tecnocratas e políticos; a 
livre negociação revela as realidades do mercado. 

Visando a pôr fim ao paternalismo estatal -e ã.Q inter
vencionislllo perturbador, estou apresentando, como al
ternativa ao Decreto-lei n11 21024, um Projeto instituindo 
a livre negociação })ara todos os níveis, exceto o s_alârio 
mínimo. Este continuaria a ser_fixado conforme a legis
lação vigente, com o propósito de proteger os trabalha
dores não qualificados, de menor poder de barganha. 
Desde que não es_queçamos que, se esse nível for mal cal
culado, seria dificultada a absorção de desempregados. 
Algumas medidas aparentemente humanifárias. p9dem 
ser cruéis. Hã algozes vestidos de sacristãos!. (! esse o 
caso da equalização dos salários mínimos regÍonais._ Seu 
efeito seria aumentar o desemprego nas regiões -mãis 
pobres, cujo único atrativo_ para os investidores é preci
samente_a mão-de-obra mais barata. 

A recente proposta do Governo ~- o Oe_cretO-lei n~> -
2.0r2....:.. assim cOtpCio texto_se;sultante do acordo entre o 
PDS e o~-- Decreto-lei n~' 2.024- se bem busquem 
reduzir os custos-salariais, ainda contêm eleffi_êntos de ir
realismo e inflexibilidade, Um deles é a "coffiPUISOrleda
de da semestralidade", que as pequenas e médias empre
sas só podem cü-mprir se seu -nuxo de vendas Ob_c::dii:~ a 
esse cronograma; e que muitas entidades estatais só po
dem cumprir cortando _investimentos e agravando, por
tanto, o desemprego. Outro, é o reajustamento-segundo 
o saláiio-p1co, ao invés do salário real médio, que foi 
aquilo que a economia realrriente pôde dar e que, se exce
dido, simplesmente apressará a dramática erosão dos sa
lários nominãts. E, numa conjuntUra adversa:, de_ baixa 
produtividade, a redução compulsória do horário de tra
balho, imposta pelo Governo e não decidida pelo pró
prio empresárfo-·como alternativa à dispensa de pessoal,
constituirá um incentivo perverso à automação, a fim de 
reduzir custos u_nitârios. Ãs vezes os bons samaritanos, 
que pensam as feridas, se dispensam de bem pensar os re
médios ... 

Essas coisas são desagradáveis de pensar, diff~iS-de 
dizer e certamente impopulares politicarriente, ---Mas 
como não sou candida~o a Ministério, nem à Presidên
cia da República -cargo para o qual existem riUmero
sos candidatos- posso dar-me ao luxo de dizer a verda
de ô.ua e crua~ Preferivelmente nua, poit me Coti.Siaero 
mais um esteta que um canibaL. (Risos,) - -

Passemos à PANACt!A JURISDIC!STA. 
Surpreende-me a soteriologia dos que vêem nu-ma 

nova Constituição, 011" numa nova Constituinte, virtudes 

balr;ãmicas! Considero ambas as çoisas úteis exercícios 
de atletismo democrático, porêm -não fórlnulas de sal· 
vação. A reforma das instituições não garante a reforma 
dos homens e os homens podem arruinar as instituições. 
Donde o humano&rama governamental ser mais impor
tante que o- organoS:rama institucional. 

Con_sfderemos a proposta de uma nova Constituição, 
-inteiramente nova, o p-roblema brasileiro nunca foi fabri
car _constituições; sempre foi cumpri-las,_ já demonstra
mos à saciedade, ao longo de nossa História, suficiente 
ta\ento jurtsdicista - pois que produzimos sete consti
tuiç9es, três- outorgadas e quatro votadas -e sufici.ente 
indisciplina para descumpri-las rigorosamente todas! 

Nossa criatividade jurisdicista supera de longe a das 
grandes clemoçracias anglo-saxônicas. Os ingleses não ti
veram talento para fazer sequer uma constituição escrita, 
enquanto os norte-americanos mantêm a mesma há qua
se dois sê:culos, apenas aqui e acolá remendada. Poderfa
mos fabricar constituições elegantes, mas em geral 
fazêmo-las enxundiosas, casuísticas e até mesmo merca
dológicas. Ao que saiba, tivemos, graças a propostas dos 
constituintes de 1967, a _única _constituição mercadplógi
ca do mundo, pois individualiza duas mercadorias - o 
papel de imprensa e o petróleo. Se nossa Carta Magna 
durasse dois séculos, como a norte-a~ericana, gravada 
in aere perenni, seríamos conside~dqs ex,cêntrtcQSJJ.O sa
cralizar um combustível superado, na era_ da fusãp nu
clear, da energia solar, dos raios laser _e da eoesgia_ Qe 
partículas. Seria comO se a Constituição de Filadélfia 
houvesse~ ,Çfiado em 1787 o monopólio da lenha e, as 
constituições euro)Jêias do século XIX;- Q _qo carvão. 

Por essis e outras - embora reconhecendo que o 
atual diploma é uma colcha de retalhos- prefiro à feitu
ra de uma nova Carta Magna, à via humilde de votar 
neste Congresso emendas_ concretas e adelg<~:çantes, 
voltando-se tanto quaf"!tO_posstvel aos lineamentOs origi
nais_da CQns~ituição de 1.967, que me pal-ece a ril_als rea
lista de todas para um país em desenvolvimento. Ao 
abandonar o modelo americano de balanço de poder, ela 
admite, como é a tendência das constituições modernas, 
um Executivo forte, com poder de iniciativa para plane
jamento e coord~nação moderado por um Poder Legisla
tivo revisor e fiscalizador e, po-r um Judiciário com sufi
ciente autonomia para interpretar as leis e dispensar jus
tiça, ainda que lenta. 

Nem esperemos que as Constituintes encerrem uma 
promessa "Soteriológica". Tivemos cinco c-on-Stituintes, 
das quais_ uma dissolvida pelo Imperador. Não foram 
clubes de filósofos de Platão nem Asseinbléias de Pente
c_ostes ... As Constituintes parecem despertar um fanatis
mo por utopias, com mais ênfase sobre direitos inating[
veis do que sobre deveres imprescindíveis! 
.. Seja-me permitido agora tomar posição sobre um 
tema candente, desta hora espessa. Diz o ditado que é 
perigoso profetizar, especialmente sobre o futuro. Mas 
ouso fazer uma profecia melancólica. Se a Const_ituição 
fosse alterada para permitir a reeleição do Presidente, 
Governadores e Prefeitos, estaríamos destruindo nossa 
única vacina imunológica contra o "Continuísmo". To
dos os m;:tndatários se-considerariam diminuído"s e injus
tiçados se não fossem reconduzidos. O primeiro mandato 
passaria a ser um noviciado e não uma missão. A rotiDa da 
eleição vi~aria "a crise de sucessão". E o rodízio demo
crático pre~iSível·e_ ce_ri_o, tão inlportante pafa renovar li
deranças e conter a insidiosa corrupção do poder, seria 
relegad-O aOS"rorões da história como o sonho fugaz de 
u~a democracia impúbere! (Muito bem! Palmas.} 

Bem se houve o Presidente Figueiredõ em declarat-se 
desinteressado na prorrogação de seu mandato, ou em 
sua reeleição. Estará assim seguindo o exemplo do Presi
dente Cãstello Branco -o qual decl~r'?u que o rodízio 
de liderança e a rejeição do culto da personaUd3.de dife
renciariam a Revolução brasileira do caudilhismo latino
ainericanO - assim como o exemplo dos ilustres Presi
dentes militares que lhe antecederam. 

-Cófuó autor dessa difícil peça de engenharia social
a deScompreensão política --=- o Presidente João Figuei-
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redo já marcou, ãntes de terminar seu mandato, seu lu
gar na-hiStór1ii-:-Cãstello Branco fê-lo em três anos; Cam
pos Salles, em quatro, Kubitschek, em cinco. 

Entendo também que promover, e não apenas legiti
mar, o rodízio das lideranças ê função !delegável dos Par
t!dçs Polit_icos. Tão importante como a$ duas outras 
funções medulares- vocalizar protestos. e canalizar as
pirações. A eleição presidencial deve ser um exercício de 
política comparativa e não de disciplina hierárquica. 

Consideremos agora o debate passional sobre as 
elei~;-ões cliretas. São també_m excit\:lntes exercidos de 
p.Uetismo democrático. Mas qu~m nelas vê uma garantia 
de redenção _não leu, ou tresleu~ nossa História. Em pou
co mais de cinqQenta anos tivemos cinco eleições presi
dç_~_ciais pelo voto popular direto, e duas assunções pre
sidimciais de vice-Presidentes, também popularmente 
eleitos. Apenas dois dos ungidos completaram se4 man
dato - Outra e Kubitschek. Dos outros cinco -
Washington Luiz, Vargas em seu retorno constitucional, 
Café Filho, Jânío Quadros e João Goulart- três foram 
depostos, um suicidou-se, outro renunciou. U~a ingé
nua êxtrapolação histórica indicaria a probabilidade es
tatística d~ qUe--.70% dos sagrados pelo voto dire.to sejam 
vitimados por crises institucionais! Somente tiveram al
guma estabilidade Getúlio_ Vargas, em seu pe~íodo dis
cricionário e, os líderes militares, eleitos por eleições in
diretas. Essa, a bárbara tição de nossa História! Suficien.:
te, espero, para moderar o arroubo dos que sonham com 
soluções formais, dispensando-se de viajarem ao âmago 
da coisa: a explosão demográfica, explosão inflacionária, 
o gigantlsmo estatal, a epilepsia das regras do jogo eco
nómico e político - quatro cavaleiros do Apocalipse 
que ameaçam a cidadela do progresso! 

Eis por que preferiria testar por mais algum tempo o 
sistema _de eleições indiretas, preferivelmente em torno 
de um candidato civil, ou pelo menos '-•civilianizado", 
evitand_o-se na medida do possível, o "plebiscito dos de
magogos" que caracteriza nosso jogo eleitoral. Isso não 
implica desconhecer que as eleições diretas, em face da 
frustração económica, podem tornar-se um imperativo 
psicológico; pois se uma sociedade economicamente con
flant<? pode suportar alguma frustração política, a conju
gaÇão-de frustfações pOde- também levar a uma ruptura 
institucional. E sem desconhecer também que as atuais 
reg~~ do jogo tendem a privilegiar o "sistema", ainda 
que tenham também o propósito menós te-ndencioso de 
reforçar o_ Poder de barganha dos es_tados menores. O 
meio termo ideal teria sido manter-se o dis_po~_tO: na 
Constituição ·de 1967, que previa um minimo de 4 repre· 
sentantes estaduais no cplégio eleitoral e, mais um dele
gado para cada SOO mil habitantes, combinando-se assim 
representação mínima com proporcionalidade eleitoral. 

De tudo se conclui, nobres Senadores que se não tiver
mos uma visão histórica de nossa peripê:cia, acabaremos 
tendo uma visão histérica ... 

AS LIÇOES DA -CRISE 

Consideremos agora como reduzir nosso "índice de 
desconforto" -essa angustiosa combinação de Ínflação 
e c)_eseJ?lpre$o. 

- A solução de nossa crise exige mudanças atltudinais, 
estruturais e Institucionais. Não basta o conselho que me 
deu um líder sul-americano": .. El problema dei BrasU es 
muy sencillo: g·anar más que gastar y exportar mãs que 
importar" ... 

A primeira mudança atitudinal ê: darmos ao com 'bate à 
inflaçã_ci uma prioridade existencial, pois que ela deixou 
de ~er "inflação" para ser "inflamação". Isso não é mais 
uma opção e sim uma condicionante de sObt:evivência. 
Sobreviveu -sua hora a "política de acomodação". Soain 
os sinos da "poHtica de convicção". A sociedade precisa 
se convencer de que, sem conter o processo inflaciónârio, 
todos os demais objetivos sociais são inatingíveis: 
~a inflação- provoca o deSemprego pela pã.ralisia de 

investimerttOs; -
- a inflação piora a distribuição de renda, em detri

mentO- -doS ~ssalariados; 
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-a inflação provoca -ou agrava o estrangulamento 
cambial; 
-a inflação inviabiliza um crescimetí.to eCõn6mico 

sustentâvel. 
A segunda mudança atitudinal ~m a ver com a n_c;ces

sidade de estabilidade nas regras do jogo, em dois pl~
nos. 

- a poHtica econômlca não pode sofrer de alternân
cias de expansionismo e contra_cionismo. como disse: o 
apóstolo Paulo na_ Primeira Epístola aos Coríntios: 

"Se a trombeta soa um som .incerto, quem se 
aprestará para a batalha'?" 

-deve ser contida, primeiro, e depois revezada a _sa
nha estatizante, que dificulta a luta antiinflacionâria e re
duz a eficiência global do sistema. 

A terceira mudança atitudinal é descartar os falsos di
lemas, como "exportação versus merCado interno". To
dos temos direito às nossas próprias opiniões, porém 
não, infelizmente, aos nossos.-próprios fatoS ... 

E os fatos são os seguintes:_ 
--a exportação acentua as linhas e maior eficiência, 

permite economia de escala e ocupa fatores ociosos, o 
que reforça o mercado in_terno; 
-a história econ_ôrilica recente comprova qUe os paí

ses de maior dinamismO export ido r são também os que 
mais expandiram seu mercado interno; 
-o endividamento brasileiro torna imperativo e ptio

ritãi"io o esforço de expOrtação, já que mercado interno 
não paga dívidas; 

--O Brasil não é um paíS e"xci!sSiVãm------ente extroVertido; 
as exportações não atiriSCin 10% do PIB. 

A quarta mudança atitudinal é abandonar explicações 
escapistas para a crise, em temias de fatores extc;cnqs. 
Esses fatores externos afetaram com igual ou maior in
tensidade outrQS pa[ses em desenvolvimento sem provo
car nem biperinflação, nem insolvência. ~o caso de Tai
wan, Malásia e Colômbia. 

Não há disputas sobre o diagnóstico da causa irilediata 
da escalada inflacioitãríã --o défiCif do setor público. A 
disputa é sobre as causa~ mediatas, das quais vale citar 
três "causas cooperantes": os dois choques de petr6leo;_a 
errónea aplicação da correção monetária. ctiando um 
efeito r_ealim_entadQr; a estratégia de ajustamento através 
do crescimento substitutivo de importações e da manu
tenção de elevada taxa de crescimento, desapoiada em 
adequada poupança interna. Essa estratégia, que-parecia 
apenas ousada, tornou-se imprudente quando a recessão 
mundial se aprofundou. 

Qualquer contenção do processo inflacionário deve 
passar pela contenção do déficit do setor público. E isso 
exige: 

-a redução ou eliminação dos subsídios 
-o disciplinamento das empresas estatais 
Para o problema dos subsídios três soluções têm sido 

propostas: duas monetaristas e uma estruturalista. As 
monetaristas são O tratamento de choque, que consístiria 
na abrupta elimíriação dos atuais subsídios; e o gradua
lista, que contemplaria iiticíar-s-e OProcessO pela rápida 
eliminação das subvenções ao consumo de produtos im
portados (petróleo e trigo), fazendo ainda com que os 
demais subsídios à produção e à exportação se conte
nham no limite estrito de verbas orçamentárias. O apoio 
à agricultura se faria através da garantia generosa de 
preços mínimos, aperfeiçoamento do seguro agrícola e 
redução de encargos fiscaiS, asSegufando-se ainda com
pleta liberdade de comecialização externa e interna. A 
solução estruturalista consistiria em deslocar para inves
timentos rurais criadores de empregos os recursos ora 
alocados no orçamento monetário ao subvencionamento 
da produç-J.o e da exportação. 

A luta contra a inflação é plena de desapontamentos. 
Se hã preços reprimidos, o primeiro resultado é apenas 
mudar a natureza da inflação, de espiral para corretiva, 
coisa que não enche ninguém de alegria. Depois, há uma 
nauseabunda defasagef!:! entre a aplicação de medidas de 
austeridade e a colheita de resultados. Esse -intervalo 
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para o economista é apenas um entreato. Para o público, 
uma dúvida. E a dúvida interna é' pior que a dívida exter
na ... 

O gigantismo estatal dfficulta extremamente a luta an
t.ün.Íl_acionãr:ia. :t: um dos paradoxos do .. Estado empre
sário". Imaginar-se-ia que o setor priVado fosse mais 
difícil "de disciplinar que o setor público. Mas o contrário 
acontece ... A~mpres=a privada, face aos constrangimentos 
monetáriOs, é forçada a se ajustar pela reQ.ução de c_ustos 
(inclusive sf),lariais) e aumen!o.de produtividade. As e!fl
presas estatais consideram seu custeio inflexível e_reagem 
buscando recursos adicionais, aumentando tarifas e 
preços -administrados, ou sacrificando investimentos. 
8.espostas todas perversas, que garantem a continuação 
da in_flação e_o aumentQ do desemprego. 

Não é por outra razão que existe uma correlação posi
tiva entre a dimensão do setor estatal e a vulnerabilidade 
inflacionária. No nosso caso_ somente o setor público fe
deral d~;-pende-40%- d_o PIB e a correlação entre_ o gigan
tismo do Estado e a.aceleração inflacionária _é de uma 
"refulgê_ncia_ tonitruante",_ como dizia Rui Barbosa. 

O êxito ila lUta antiinflacionária exíge ainda rpudllnças 
estruturais. Essas são: 

---,:.O retorno do Banco Central às sua~ funções excluS:i
vas de autortdade_monetária; 
-a observânciã de um sistema de orçamento consoli

dado, conforme previsto no esquecido art. 62 da Consti-
--tUição Vlge'ilte; - - - - · · 

~-a 'refOrma -ii-lbutária. 
Quando propusemos em 1965- o Professor Bulhões 

e eu -a criação do Banco Central, como controlador e 
guardião da moeda, jamais imaginávamOs_ QUe ele se 
tran~formaria em um grande banco rural, cúmplice ao in
Vés ·ae -disCiplinador dã expaii.são monetária. Teve suas 
funções ampliã-das e sua -independência reduzida. b pre
Ciso retornâ-lo à sua con~pção original. 

Outro exemplo de perversão institucional é o "open 
market", Concebido origirialmente como instrumento de 
controle monetário, tornou-se um grande acelerador da 
velocidade de circulação de vários tipos de quase-moeda. 
A regulação da base monetária perdeu eficácia, porque 
poUcO ã.díanta controlar p estoque de meios de pagamen
to sem controlar a velocidade do fluxo de quase-moeda. 
Os atívos monetários, que em 1978 representavam 36% 
dos ativos totais, hoje representam apenas 18%. Com o 
open market c_onseguimos o feifO singular de criar "um 
mercado secundário sem um mercado primário! 

Já. qUe t:stãmos neste tema; que dizer das excruciantes 
rãxas de jurOs rio -segmento ltvre do mercado, que afli
gem nossãs empresas? Ab initio, descartemos duas so
luções que nad~ solucionam: 

-o tabelamento dos juros 
-a nacionalização dos bancos privados 
A primeira causa dos juros altos é a expectativa de in

flação e de desvalorização cambial, que alimenta a in
flação e dela se realimenta. Em segundo lugar, a bizarra 
coexistência de taxas negativas para dois terços dos em
préstimos e taxas exploshas para o terço restante, pois 
que a isso se limita o segmento livre do mercado. Este 
mercado não é a caldeira, é a válvula de escape da exces
siva pressão da procura. Eliminado o crédito subvencio
nado, descobriffamo_s o milagre-aritmético da média: os 
juios tenderiam a bil.ixar Pela diminuição da procura e 
pela mUdança de expectativas! E _o mercado bancãrio se 
tornaria mais conlpetitívo, pois os bancos-não mais pre
cisariam ser racionados, dado que o governo poderia 
melhor controlar a base monetária. 
E cessaria de pressionar o mercado financeiro, que refle
te fielmente o excesso de demanda e de ricursQs por par
te do setor público, quer federal quer estadual. 

O tabelamento de juros, que já tentamos no passado -
- com resultados tão desapontadores ~orno os da "Lei 
das Doze Tábuas" do Império Romano- muda apenas 
a forma de pagamento. Surgirão exigências dos saldos 
médios, pagamentos por fora, desintermediação por via 
do mercãdo paralelo, operações triangulares, etc. Atê 
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pelo menos que se CQnsiga revogar essa aborrecida lei da 
oferta e da procura. 

A ineficiência do tabelamento de preços - gênero do 
qual os juros são espécie- já foi demonstrada desde o 
Código de Hammurabi, há rriais de quarenta séculos. 
Houve'um repique de estultície cOin os HEditos de Dio
cl~~iano" no ano 301 dei efã-ci-istã, cUjo único efciítO foi a 
escassez de óleo, pão e sal nas províncias. Robespierre, a 
caminho da forca, em _(794, ouviu turbas ululantes pro
testattdo contra a "Lei dos Máximos" da Convençã:o 
Nacional da República Francesa, que fizera o trigo e a 
cevada desaparecerem das feiras. Mas o tabelamento de 
preços é como certas damas balzaquianas que rejuvenes
cem à medida que esquecem as experiências pasSãdas ... 

A nacionalização dos bancos - experiência de que 
França e México começam a ficar arrependidos- além 
de idé_ia tçla é supérflua. O Banco Central já _a_biscoita 
45% dos depósitos privados e dois terços dos mútuos 
provêm de órgãos estatais. A rigor, são os governos- o 
federal e os estaduais - que formam as taxas. 

Se o racionamento do crédito e__ a falta de competição 
irlierba.ncária aumentarem excepcionalmente os lucros, o 
remédio adequado é um imposto sobre os lucros extraor
dinários e não_a nacionalização dos bancos. Como dizem 
os socialistas suecos, se a gente pode socializar o leite, 
que importa a co_r da vaca? ... 

Um terceiro exemplo de perversão institucional é a re
ciclagem atraVés de correção monetária, de choques de 
oferta, desvalorizações-cambiais ou o aumento de impos· 
tos indiretoli, _que deviam ser dele expurgados. De outra 
mane.ira, não se alteram os preços relativos e a correção 
monetária, mal aplicada, se torna uma máquina de reali
mentação inflacionária. 

A REFORMA TRIBUTÁRIA 

O orçamento fiscal - único apreciado pelo Congresso 
- é apenas a ponta do iceberg. Mais importantes são o 
o··ç'=>mento monetário, gerido pelo Banco Central, e o 
urÇãffie"'ntO das estatais, que parece incontrolável. Uma 
visão consolidadà.dos oTçam_éntos é passo rudimentar 
para o controle da inflação. 

O sistema tributário, cuja última grande reforma data 
de 1966, tem de sei- repensado. Em vários sentidos: 

-Redistribuição de rendas, obviamente com realo
cação de funções a fim de fortalecer Estados e municí
pios, pois ocorreu uma "regressão centralista", justifiCa
da esta apenas parcialmente pela necessidade federal de 
trãnsferir -recUrsos para as regiões mais pobres. 

-Aumento da progressividade do Imposto de Renda, 
seja pela cofreção de vazameritos nos incentivos fiscais e 
através de bolding pessoais, seja pela melhor tributação 
de ganhos de' cipital-e hei-ançlis (esta última por coD.side· 
rações sociais antes que pelo seu rendimento fiscal). A 
médio prazo, poder-~e-ia pensar num sistema de tribu
tação integrado da pessoa física e jurídica. E a longo pra
zo numa revolução conceituai e simplificadora, pela qual 
o Imposto de Renda se preocupasse apenas com a renda 
consumida, isentando-se ab initio toda a poupança legíti
ma, pois esta é a mola do crescimento não~inflacionário. 

No tocante ao primeiro aspecto, a Comissão Especial 
de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda 
avançou sugestões construtivas de simplificação do IPI e 
transferência do poder tributário aos Estados, que em 

--"outra ocasião discutirei em pormenor. 
Hã que atentar para a arlemia das receitas municipais, 

pois é no município que naScem, vivem- e sofrem- os 
~cidadãos. No Código Tributário (1966), com base na 

Emenda Constitucional n9 18, de 1965, previa-se que os 
municípios, sob regulação estadual, cobrassem, como re
ceita própria, o ICM, ao invés de simplesmente partici
parem do imposto estadual. A complexidade dessa 
cobrança fez com que esse dispositivo fosse abadonado. 
Uma idéia substitutiva foi proposta por vários parla
mentares em 1980 (Diário do Congresso Nacional, Sessão 
I, de 6.XI.1980), visando a permitir aos municlpios 
cobrarem um imposto sobre vendas a varejo, dentro de 
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alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Agora 
que se cogita de reformas do texto constitucional, seria 
oportuno reabrir-se a matéria. Dessas propostas resulta
ria uma saudável descentralização de receitas. 

O ENDIVIDAMENTO EXTERNO 

Quanto ao end_ivi_damento externo, qualquer bu~ca de 
soluções passa pelo reconhecimentO destas aborrecidª_s 
verdades: 

1. O iilêdito advento da sinistra quadrilha do Apoca
lipse - o choque do petróleo,_ a explosão dos juros, a 
queda dos preços de matérias-primas e o protecionismo 
- responde em parte pela intensidade da crise mundial, 
e sobretudo explica sua gen_eralização. Mas não é expli
cação que nos satisfaça. De um lado, P!líses mais pobres 
que o Brasil, em 'vários continentes, conseguiram ajustar
se, sem humilhação e sem insolvência. De outro lado, o 
Brasil ao longo de sua História teve periódicas insolvên
cias, sob os mais variados governos mesmo sem essa 
agressão _conjunta dos Cavaleiros do Apocalipse. 

2. Os fatores externos-não devem ser desculpas para 
atenuar nossa autocrítica e anestesiar ~ sentido da urgên
cia de reformas internas, atitudinais e institucionaiS. -

3. Nossa capacidade de negociar ou renegociar dívi
das a longo prazo e n_ossa autOridade para reclamar es
quemas internacionais de ree&calon;i.mento --gerieiOSo 
pressupõem que os credores se convençam de 9.1.1:e ~~ão 
sendo tomadaS medidas não só corretivas da crise de ho
je, mas também preventivas das crises de amanhã, _ 

Não hã indiferença mundial em relação às "tensões de 
insolubilidade" criadas pelo altíssimo nível de endiVida
mento do mundo subdesenvolvi_do,_que hoje supera 600 
bilhões de dólares. Ao f!-ÍVel_acadêmico, e mesmo em cer
tos níveis do Executivo norte-ameri_canO, Cresce _a cons
cientização de que ajustes de curto prazo apenas prolon
gam a crise, e que, mesmo se ocorrer uma conjugação de. 
fatores favoráveis - alguma queda de preç-os de pe
tróleo, algum afrouxamento da taxa -d-e-jui-OS e sUbstan
cial retomada econQmica, dos países líderes - ainda as
sim a dívida do Terceiro Mundo teria de ser reestrutura
da a prazos mais longos, com juros suavizados. Não há 
falta de planos: há o plano Lever, o Rohatyn, o plano 
Zambanaki, o plano Bailey, o plano Kenen, o plano 
Kaufman, o plano Bergsten-Klein, o programa do 
.. Committee for Development Plainning" da ONU e, 
mesmo no Brasil, um elenco concreto de interessantes 
sugestões do Deputado Vtrgitdâsio Sena, do PMDB 
baiano. O Ministro Delfim apresentou recentemente em 
Chicago uma sugestão imaginosa, visando à monetarí
zação, por entidade internacional, dos c_rêditos dos Paí
ses em desenvolvimento, resultantes de exportações para 
o Terceiro Mundo. Essa proposta é de aceitação impro
vável. De um lado, o Brasil ê o único pafs em desenvolvi
mento que detém créditos siJ.bstanciai_s. De outro, alguns 
dos devedores não são apetitosos, nem comercial nem 
ideologicamente, para os círculos financeiros ocidentais. 

Planos não faltam ... O que falta são duas coisas: 

1. Vontade política de ação conjunta. Dificilmente o 
Congresso norte-americano se disporia a uma operação 
de salvamento do Terceiro Mundo, sem partilha de ris
cos com a Europa e Japão. Essa cooperação tem sido 
difícil me.o;m_o para exercícios de interesses mais egoíst?S, 
como o relance econômico conjunto. Os vârios e5fOfÇós 
de coordenação internacional - a teoria das locomotivas, 
segundo a qual Estados Un_i_dos, Europa e Japão lidera
riam a retomada -a teoria do comboio, que previa um 
esforço coordenado dos principãis -paíSes indust~iais; 6 

programa conjunto de recuperação, que-ampliava para 
toda a OCDE~ soçobraram todos nos escolhos do indi
vidualismo e na diíerença de percepção de prioridades 
p_e!~~ g_ra':ldes países, privilegiando alguns a retomada do 
desenvOfV'fffietlto, enquanto outros preferiam 
concentrar-se no combate à inflação. 
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2. Con_V_enc:imeiHo, sobretudo da parte do Congresso _ 
norte-ame-ricario, m·as também do_s_ contribuintes, con
gressos e Bancos Cerltrais dos outros p-aíSes credores, de 
que, ao encamparem os titulas de divida para 
reescaloná-los a longo prazo, ilão eStaríam siinplesmente 
ratificando a imprudência dos grandes bancos, ou pre
miando a licenciosidade financeira dos paíSes mUtuários. 
Estariam antes pro"movendo seu próprio comêrcio de ex
portação- pois que ein 1981, o Terceiro Mundo absor
\'eu quase 40% das exportações americanas e 45% das ex
portaÇões japonesas - estariam também garantindo a 
sobrevivência do sistema internacional. Quanto mais 
austeros formos~- maiS .. Iácil -será tranSmifir'rifos-- a CCiil-

- vicÇão de que a história não se repetirá. E mais acolhi veis 
serão para nossos credores-governamentaíse privados
planos bilaterais de reescalonamento a longo prazo, que 
visem a aplainar a "corcova de endividamento" dos pró
ximos quatrOs anos (quando se vence quase metade da 

____ d_ívída superior a do~e meses), abrindo ao país um es
paço respiratório a fiin de recuperar um ritmo prudente 
de creScimento, compatível com a retomada econômica 
que se desenha no mundo ocíde_ntal. 

Todas as soluções internacionais discUtidas para equa
cionamento global da "crise de endividamento" são va
riantes de uma ou outra das três seguíntes concepções: 

1. Aumento dos recursos do FMI, Banco Mundial 
ou Bancos regionais, com o propósitO de "apoiar progra
mas.de estabilização monetária e reestruturação de dívi
das~ 

2. ---Criação de uma entidade especial, associada ou 
não ao )"h! I, envolvendo a r:es}:iolisabilidade doS gõver
nos ou bancos centra[s_ dos países credores, a fim de cOm
prar, cõm desconto, do sistema bancário privado, tftulos 
de dívida dos países em desenvolvimento, e negociar com 
estes um reescalonamento a longo prazo, com juros sua
vizados. 

3. Adoção de um modelo de reescalonamento _flexí
v~l, ajustado_ :à evolução, no tempo, da receita de expor
tação dos devedores, empenhando-se uma parcela dessa 
receita em garantia da dívída. 

OS resuftados desapontadores da Conferência de 
Cume dOs países ricos, em Williamsburg, revela que in
suficiente progresso foi feito quer em vontade política, 
quer na conscientização do problema. Dos quatro tempos 
- consulta, cooperação, harmonização e coordenação 
-que, como diz o Professor Henry WSJ.I!ich, max:_cam o 
relutante reconhecimento, pelas Nações, de que não es
tão sozinhas no mundo, estamos ainda no primeiro está
gio. Nem as propostas do Presidente Míterrand, visando 
à convocação de uma nova conferên_Ciã. Bretton Woods 
para a reforma do sistema financeiro internacional, nem 
os planos de um tratamento global do endividamento 
dos países em desenvolvimento, passaram da concepção 
à: implementação. O que sublinha a imprescindíbilidade 
de nos ajudarmos a nós mesmos, para que nossa postu
lação seja convincente, e nossas soluções, definitivas. 

-PALAVRAS FINAIS 

Eis, riobres Senadores, minha modesta contribuição 
para que o irrealismo do passado não Comj:ltometa o 
idealismo do futuro. 

Espero não ter feito apenas- um «sermão sob_re o dese
jável"; mas não estou certo de ter encontrado a "receita 
do possíVel" ... 

Conta~.s_e,_ Sr. Presidente, que, na desaparecida civili
zação da Ilha da Pâscoa, que produziu gigantes Cie pedra, 
a religião vigente só tinha deuses. Não tinha demônjos. _ 
Porque os demónios estavam nos _Rrópríos homens. E ve
ramente estavam. 

Brigas tribais dizimaram os ílhêus e depois, com a de
predação da$ florestal>, e_xauriu-se a madeira para cons
truir barCos. Não podiam mais navegar. Os ilhéus d~fi
ilharam, prisioneiros de seus próprios ódios .•. 
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_ ~e_ continua~mos a bus_car soluções na gaveta dos so
nhos, combatendo Sempre os falsos inimigos, não sobra
rá madeira para navegar. E navegar ê preciso ... Se não, 
não alcançaremosjaniais a visão pisgah da Terra Prome
tida, onde os bons encontrarão recompensa, os maus 
não 'filais poderão fazer o mal, e os cansados encontrarão 
descanso, afinaL .. 

Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas. O orador ê cumprimentado.) 

DOCUMEPiTOS A QUE SE REFERE O SR. SEN,t
DOR ROBERTO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

_1. Texto do discurso do Senador Roberto Campos, no 
Senado Federal, em 8-6-1983. 

Il. Apêiidices estatísticos e outros 

A. Densidade demográfica e taxa mêdia geométrica de 
crescim~nt_o anual do período 1970j80, por região--;-

B. Va;iaÇão absÓtuta e ielativa-da pó{>ulação das re
giões metropolitanas. 

C. Crescimento- demOgrâfico de outros países. 
D. Crescimento do consumo do petróleo no Brasil 

(1970/82). 

E. Demanda de produtos refinados de petróleo ~m 
patses selecionados (1970/80). 

F~ lnvestim~ntos consolidados __ da PETROBRÁS 
(1970/82). 

G. Produção de petróleo bruto no BrasiL 
H. Participação estatal na distribuição de deriyados de 

p~tróleo. 

L As empresas do Grupo PETROBRÁS. 
J. Cadastro Qas Empresas Estatais - SEPLAN. 

J<., Comu,qicado da CACEX n<:> 41. 
L _Composição dos dispêndios da União. 

m. Ane~os L;gi~Iativos (Projitos a serem· apresenta
dos ao -Senado Federal). 

l. Projeto de Lei regulando o Imposto Único sobre 
combustiveis líquidos e gasosos e lubrificantes. 

-2-. Projeto de Lei Complementar que institui .. Progra
ma de Repartição do Capital" de empresas estatais . 

3. Projeto de Lei sobre_ a distribuição_eventu~l de lu-
cros aos empregados. -

4. ApreSentaÇão do Conjunto de sc::ís leis sobre _o 
problema do desemprego. 

5. Projeto de Lei regulandQ a disponibilidade remune
rada. 

6. Projeto de Lei visando a regular a redução de ho-
rário- de trabalho, em caso de conjuntun_l. econômiCa ~d
versa. 

7. P""rojeto- de Lei dando contribuições técnicas ao -se
gUro Social de desemprego e permitindo sua entrada em 
vigor; sob forma delegada. 

8. Projeto de Lei que reforça o Fundo deAssitência ao 
Oêsempregado, criado peta Lei n\' 4.923, de 23-12-1965 
(FAD). 

9. Projeto de Lei estabelecendo condições para favore
cer a complementação da aposentadoria pelas próprias 
empresas. 

10. Projeto de Lei facu~tando o contrato de emprega
dos em regime especial. 

11: Projeto alternativo ao Decreto-Lei n<:> 2.024, insti
tuindo a livre negociação-salarial. 

II APtNDICES ESTATISTICOS E OUTROS 
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APllNDICE A 

VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE, 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA E TAXA Ml'.DIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO 

ANUAL NO PERIODO 1970/1980, POR GRANDES REGI0ES 

Variação Densidade Taxa Média 
Grandes Regiões Pemográfica Geométrica e 

Absoluta Relativa Em 1980 crescimento 
(%) (hab/Km') Anual(%) 

BRASIL ... 25.883.681 27,8 14,08 2,49 
Região Norte ... 2.290.965 63,6 1,66 5,03 
Região Nordeste 6.711.829 23,8 22,60 2,17 
Região Sudeste , .. , ... ,_, . . _11.880.026 29,8 56,33 2,65 
Região Sul 2.525.944. 15,3 33,87 1,44 
Região Centro-Oeste 2.474.917 48,7 4,02 4,05 

Fonte: IBGE. 

APllNDICE B 

VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIV-A DA POPÚLAÇÃO RESIDENTE NAS 
REGIOES METROPOLITANAS, DENSIDADE DEMOGRÁFICA E 

TAXA MI'.DIA GEOMI'.TRICA DE CRESCIMENTO ANUAL 

Regiões 

Metropolitanas 

Belém '''' •' • r_,,-,~·~'''' 

Fortaleza ............... 
Recife .-._ ... , .. ·-~; .. 
Salvador .................. 
Belo Horizonte .......... 
Rio de Janeiro ........... 
São Paulo ............... 
Curitiba ..... 
Porto Alegre .. 

Fonte: IBGE. 

Variação 

A-bsoluta Relativa 
(%) 

343.998 52,41 
543.547 52,36 
555.674 31,00 
62l.l90 54,25 
93o:125 58,30 

1.936.233 27,34 
4.451.038 54,70-

620.977 . 75,66 
701.202 . 45,80 

TABELA RET. 058 

APllNDICE C 

Densidade 
:Oemogrãfica 

em 1980 crescimento 
(hab/kmZ) anual(%) 

819,29 4,30 
454,09 4,30 

1.066,95 2,74 
800,73 4,43 
692,59 4,70 

1.395,2) 2,45 
1.583,25 4,46 

164,53 5,80 
384,49 3,84 

TAXA ANUAL DE CRES'CIMENTO DEMOGRÁFICO DE PA1SES SELECIONADOS 

~3% -~2% ~I% 0,1% 

Algéria 19,3 3,2 Mauritânia 1,7 2,5 Israel 3,9 1,3 Japão 117,8 0,8 
Egito 43,5 3,0 Senegal 5,8 2,6 China 985,0 1,2 Canadá 24,1 0,8 
Líbia 3,! 3,5 Moçambique 10,7 2,6 'Argentina 28,2' 1,6 USA 229,8 U,7 
Marrocos 21,8 3,0 AngOla 6,7 2,4 Chile 11,2 1,5 Cuba 9,8 J,9 
Gana 12,0 3,4 Congo 1,6 2,6 ~uai 2,9 1,0 Damasco 5,1 0,1 
Nigéria 79,7 3,2 Turquia 46,8 J.r2' 1r1anda 3,4 1,0 Finlândia_ 4,8 0,4 
Togo 2,6 3,0 India 688~/ 2,1 Polônia 36,0 1,0 Noruega 4,1 0,3 
Kenya 16,5 3,9 Costa Rica- - 2;3 2,8 Suécia 8,3 0,1 
Uganda 14,1 3,0 México 69,3 2,5 Inglaterra 55,9 0,1 
Iraque 13,6 3,4 Panamá 1,9 2,2 Áustria 7,5 0,1 
Síria 9,3 

31 
R. Dominicana 5,6 2,8 Bélgica 9,8 0,1 

El Salvador 4,9 3, Haiti 6,0 2,6 França 53,g 0,4 
Guatemala 7,5 3,\ Bolívia 5,5 2,5 Alemanha _W. 61,3 0,2 
Honduras 3,9 3,5_ Brasil 119,0 2,4 Suissa 6,3- 0,3 
Nicarágua 2,5 3,4 Colômbia 27,8 2,1 BiJ.lgár1a 8;9 0,5 
Equador 8,2 3,1 Paraguai 3,3 2,6 Hungria 10,7 0,2 
Venezuela 15,5 3,0 Peru 18,1 2,7 Grécia 9,6 0,7 

Itália 57,2 0,2 
Portugal 10,0 0,7 
Espanha 37,8 o;8 
Iugoslávia 22,5 0,9 
Austrália 14,8 0,9 

Fonte: IBGE. 
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APENDICE D 
CRESCIMENTO DO CONSUMO DE PETRÓLEO 

NO BRASIL 

Crescimento 
Anos D~manda Anual Anual 

(emMBD) (%) 

1970 518 
1971 585 13,0 
1972 629 7,5 
1973 .. 776 23,4 
1974 816 5,0 
1975 887 8,7 
1976 941 6,1 
1977 960 2,0 
1978 1.121 16,8 
1979 1.113 0,7 
1980 1.088 2,0 
1981 I.Ooo 8,8 
1982 1.002 0,2 

Fonte: Relatórios da PETROBRÃS 

API'.NDICE E 
VARIAÇÃO DA DEMANDA DE 

PRODUJ:OS REFINADOS DE PETRÓLEO 

Variação da demanda 
(Base 1970 ~ 100) 

Países 1970 1975 
América 
Canadá 100 114 
México 100 146 
Estados Unidos 100 111 
Porto Rico 100 !04 
Antilhas Holandesas 100 153 
Argentina 100 108 
Brasil 100 171 
Colômbia 100 146 
Perú 100 120 
Veriezllela 100 123 

Europa 
Alemanha Ocidental 100 103 
Áustria 100 119 
Bélgica e Luxemburgo 100 94 
Dinamarca 100 90 
Espanha 100 149 
França 100 113 
Grã Bretanha 100 90 
Grecia 100 155 
Holanda 100 94 
Itália 100 48 
Noruega 100 99 
Suécia 100 94 

--suíça 100. 102 

África 
-Áfricã: do Sul 
Algêria 100 184 
Egito 100 128 
Libia 100 278 
Nigêria 100 216 

Ásia e Oceania 
Austrália 100 109 
Corêia do Su_i 100 156 
Filipinas 100 111 
lndia 100 136 
Indonésia 100 161 
Japão 100 117 

~IJ-ited States Dept. of Energy 

1978 1980 

117 127 
183 189 
128 116 
143 IÍJ 
232 221 
112 125 
208 216 
163 161 
121 133 
151 174 

125 112 
140 129 
101 - 94 
98 75 

168 185 
115 119 
91 79 

175 183 
85 104 

119 108 
95 104 
88 83 

115 103 

193 
197 217 
522 
468 

118 122 
242 269 
125 121 
168 169 
204 271 
114 134 
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APENDICE F 

INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS DA PETROBRÁS 

Atividades 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Exploração e Produção . 76,8 75,2 62,0 50,7 37,9 32,2 32,5 27,4 27,0 29,5 
Refinação .......... ~-· 3,0 3,2 7,8 15,2 13,6 16,5 25,7 42,3 37,0 24,0 
Transporte Marítimo .. 3,3 3,3 4,2 5,2 5,6 12,2 5,3 3,8 7,0 7,8 
Terminais e Oleodutos . 1,5 1,1 1,8 4,8 10,9 7,5 12,6 15,9 13,0 14,0 
Industrialização do Xisto. 0,2 0,2 0,8 0,9 -~ o;7 0,5 0,6 0,57 1,8 1,0 
Petroquímica ......... - 4,9 7,9 10,0 6,2 15,2 ~ 13,9 15,2 5,8 5,7 
Fertilizantes ...... ,_,_ .. 6,2 4,3 6,6 8,4 9,1 11,9 
Coligadas .........•.•• 0,6 1~,6 1,6 3,7 1,0 1,8 1,3 5,43 0,5 5,2 
Comercialização ...... 0,7 0,5 1,3 1,0 1,5 0,7 1,2 3,7 3,0 
Diversos (*) ......•... 2,8 2,7 3,9 3,9 4,5 2;8 5,6 4,47 4,2 9,5 

(*) .Principalmentê: pai-ticipação em oUtras emPresaS e alternativas energéticas. 
Nota: Valores obtidos nos relatórios anuais da PETROBRÁS. 

APENDICE G 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO BRUT<JNO BRASIL 
(MILM') 

1973- 9.876 
1974 -- 10.295 
1975- 9.979 
1976- 9.702 
1977- 9.332 
1978- 9.304 
1979- 9.608 
1980- 10.562 
!981 - 12.384 
1982 - 15.082 
1983 (média janjfev. anualizada) 17.482 

Fonte: COnjuritura Econômica e Fundação Getúlio Varw 
gas. 

APENDICE H 
PARTICIPAÇÃO DA PETROBRÁS NA ~ 

. DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

ANOS % 

1970 19,6 
1971 25,0 
1972 26,3 
1973 32,0 
1974 32,8 
1975 33,2 
1976 33,9 
1977 34,8 
1978 35,4 
1979 35,7 
1980 36,0* 
!981 36,3* 
1982 36.6* 

Fonte: Relatório da PETROBRÃS 
Nota: A participação da PET_RQBRÁS no mercado de 

óleo combustível alcançou 57,8%, 59,9% e 61,2%, 
respectivamente, em 1980, 1981 e 1982. 

APEND.ICE I 

PETROBRÁS E SUAS EMPRESAS*A0!5 
Petróleo Br:Jsileiro S/ A - PETROBRÃS 

Subsidiárias 

I) Petrobrâs Química S/ A- PETROQUISA 
2) Petrobrás Distribuidora S/ A ~ BR 
3) Petrobrâs Internacional Sj A - BASPETRO 

4) Petrobrâs Comércio Internacional S/A - IN
TERBRÁS 

5) Petrobrás Fertilizantes S/ A - Petrofértil 
6) Petrobrás Mineração S/ A --;-- PETROMI~!). _ 

,. Coligadas 

_ 7_) PETROCOQUE SJ A - Indústria e Comércio 
__ _A Petroço_que S/ A- Indústria e Comércio participa 
no capital da 

8) PETROCOQUE NORTI;S/ A -Indústria eCo
-mércio 

9) Empresa Brasileira de Reparos Navais SfA -
RENAVE 

A Empresa Brasileira de-Reparos Navais S/ A-RE
NAVE 

iem como subsidiária integral a 

10) JATONAVE- Jateamento, Tratamento e Pin
tura S/ A 

Petrobrás Química S/ A- PETROQUIS~ 

Colitrola~as 

1.1) ÇÇ>mpanhia Pernambucana De Borracha Sinté-
tica - COPERBO 1.2) Petroquímica União S/ A 

1.3) NITRIFLEX S/ A - Indústria e Comêrcio 
1.4) CQPESUL_- Companhia Petroquímica do Sul 
1.5) PETROFLEX - Indústria e Comércio Sf A 

Coligadas 

-1.6) COPENE- Petroquímica do Nordeste S/ A 
I. 7) CoinJ)anhia Brasileira de Estireno ----
1.8)_ Poliolefinas. S/ A 
1.9) -CIQUINE - Companhia Petroquímica 
1.10) OXITENO S/ A- Indústria e Comércio 
1.11) Isodanatos do Brasil SfA (incorporado pela 

PRONOR 
1.12) CPC - Companhia Petroquímica Camaçari 
1.13) EDN - Estirenq do Nordeste S/ A 
1.14) ACRINOR- Acrilonitrila do Nordeste S/ A 
Ll5) PRONOR -_Produtos Orgânicos SfA 
I.I6) METANOR S/ A- Metanol do Nordeste 

. 1.17) Nitrocarbono S/ A 

no 

1.18) Polibrasil S/ A- Indústria e Comércio 
1.19) Polialden Petroquímica S/ A 
1.20) Polipropileno S f A 
1.21) POLITENO - Indústria e Comêrcio S/ A 
1.22) SALGEMA- Indústrias Químicas SJA 
1.23) DETEN - Detergentes do Nordeste S/ A 
1.24) Polisul Petroquimica S/ A 
1.25) PPH - Companhia Industrial de Polipropile-
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1.26) Petroquímica Triunfo S/ A 
- Nítrocolor - Produtos Químicos LTDA. 

As Controladas e Coligadas da Petroquisa participam 
no capital das seguintes empresas:_ 

1.27) CEMAN - Central de Manutenção de Ca
maçari S/ A 

1.28) Polidina indúStria e Comércio Ltda. 
1.29) CIQUINE - Companhia de Indústrias Quí-

micas do Nordeste 
1.30) PLABATÉ- Plastificantes Taubaté S/ A 
1.31) OXICAP- Indústria de Gases LTDA. 
1.32) Oxiteno Nordeste SJ A --Indústria e Comér

cio 
1.33) Salgema Mineração LTDA. 
1.34) COP.ENOR - Companhia Petroquímica do 

Nordeste 
1.35) Colorthene Indústria e Comércio LTDA. 

·1.36) Plastintas S.A. 
1.37) Terrilinal Químico Ue Aratu S/ A - Tequimar 
1.38) FISIBA - Fibras Sintéticas da Bahia S/ A 
1.39) COPENER- Copene Energética: S/ A 
1.40) CBE - Comercial e Distribuidora LTDA. 
lAl) Companhia Química do Recôncavo- CQR 
1.42) PESCON Pesquisa do Recôncavo LTDA. 
Oxileno Alagoas S.A. 
CPC- Companhia Petroquímica São Paulo LTDA. 
CPC -~ Companhia Petroquímica Alagoas 
NORDESQ- Equipamentos Industriais do Nordeste 

S(A ~ . . ~ 
CONSIP - Engenhaiia S.A. 
PN- Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

LTDA. 

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/ A- BR 

Subsidiária Integral 

2.1) Participação em Empreendimentos e Transpor
tes S/ A - PETRASA 

A participação em Empreendimentos e Transportes 
S/ A 

participa no capital das seguintes empresas: 
2.2) S/ A Transporte ltaipava 
2.3) PETROTEC Transportes S/ A 
2.4) CEMAPE Tran_sportes S/ A 
2.5) RODÕVIARib LIDERBRÁS S/ A 
2.6) TRANSULTRA S/ A - Armazenamento e 

Transporte Especializado 
2.7) Companhia de Navegação da Amazônia 
2.8) Constelação Transportes S/ A 

Coligada 

2.9) Empresa Brasileira de Álcool S/ A- BRASÃL
COOL 

PETROBRÁS INTERNACIONAL S/ A- BRASPE
TRO 

Controladas 

3.1) BRASPETRO ALGERIE S/ A 
3.2) Braspetro Oil Services Company -- BRASOIL 

Collzada 

3.3) Hormoz. Petroleum CO. - HOPECO 

PETROBRÁS COMI>RCIO INTERNACIONAL S/ A 
- lnterbrãs 

Controladas 

4.1) INTERBRÁS FRANCE S/ A 
4.2)INTERBRÁS CAYMAN CO. 
4.3) SEAGULL TRADING CO. 
4.4) INTERNOR TRADE INCORPORATED 

PETROBRÁS FERTILIZANTES SfA - PETRO
Fl>RTIL. 
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Controladas 

5.1) Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/ A
NITROFÉRTIL 

5.2) ULTRAFI::RTIL SfA- Indústria e ComérCio 
de Fertilizantes 

5.3) Indústria Carboqufmica Catarinense S/ A -
!CC 

5.4) Goiãs Fertilizantes S/ A- GOIASFÉRTIL 

Coligadas 

5.5) Fertilizantes Fosfatados S/ A- FOSFE:~TIL 
5.6) Companhia Rio Grandense de Nitrogenados -

CRN 
5.7) ARAXÃ Sj A - Fertilizantes e Produtos Quími

cos Arafértil 

5.8) Norfértil S/ A- Mineração,_ Indústria e Comêr
cio 

PETROBRÁS MINERAÇÃO SjA- PETROMISA 

(Não tem controladas, nem coligadas) 

API!:NDICEJ 
SEPLAN - SECRETARIA DE CONTROLE DAS 

EMPRESAS ESTATAIS 
Cadastro das Empresas Estatais-Set. 1981 

Notas Explicativas 

Nesta primeira publicação do Cadastro das Empresas 
Estatais, cabe esclarecer alguns aspectos: 

a) Definição do Universo -Nesta publicação estão 
incluídas as empresas estatais conforme a definição do 
Decreto n'i' 84.128, de 29-10-79; que estabelece seu artigo 
29 e seu parágrafo único, o seguinte: 

"Consideram-se empresas estatais, para os fins 
deste Decreto: 

I -empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiãriãS e todas as empresas contro
ladas, direta ou indiretamente, pela União; 

II -autarquias e funções inStituídas ou mantidas 
pelo Poder Público; 

III- órgãos autónomos da Administração Dire
ta (Decreto-lei n9 200(67, art. 1 72.) 

Parágrafo único. Poderão ser equiparadas às 
empresas estatais, para efeito do controle governa
mental de que trata o presente decreto, as entidades 
e organizações de direito privado, que recebam con
tribuições parafiscais ou tránsferências do Orça
mento da União e pristaril serviços de interesse 
público ou social, observado o disposto no artigo 
I 83 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 
1979, e no Decreto-lei n'i' 772, de 19 de agosto de 
1969." 

Contudo, por se tratar de um Cadastro o mais atuali
zado possível, procederam-se as seguintes alterações no 
universo de 560 _empresas originalmente cadastradas. 
Primeiro, estão excluídas 43 empresas que no exercício 
de 1980 foram incorporadas (4), privatizadas (6), encer
raram as atividades (I), ainda não instaladas (4), ou, as 
que se tratam, de fato, de coligadas das estatais (28), tais 
como: Amazônia Mineração S.A. (incorporada pela 
CVRD); VALEP e VALEFERTIL (incorporadas pela 
FOSFERTIL); CEM --Centrais Elétricas de Manaus 
(incorporada pela ELETRONORTE); Cia. Editora Na
cional, Salgema Indústrias Qufrnicas S.A., ABlCO -
Cia, de Investimento Árabe e Brasileiro, (privatizadas); 
NITROCARBONO, ACRINOR, PETROCOQUE, 
RENAVE, COMODAL (coligadas). Segundo, foram 
mantidas neste Cadastro, empresas que constavam do 
universo original, como a ITAIPU Binacional, conces
sionárias estaduais de energia elétrica, Companhias do 
Metropolitano d_o Rio de Janeiro e São Paulo, e outras 
com acordo atípico de acionistas, como Hispanobrãs, 
ltabrasco, Nibrasco e outras nas quais a participação di
reta ou indireta da União é superior a 50%. Por último, 
foram inclu[das 13 entidades, tais como: FUNCEP-
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Fundação Centro de Formação do Servidor Público; 
PROLOGO S.A. - Produtos Eletrônicos; ELETRO
PAULO_ ~ Eletricidade de São Paulo S.A., CODESP
Cia. Docas do Estado de São_ Paulo; Fundação Petrônio 
Portella; NUCON - Nuclebrás Construtora de Cen
trais Elétricas S/ A. 

Em decorrência. o Ul)ivers_o abrangido neste cadastro é 
de 530 empresas. 

b) Fontes de Informações - As informações aqui 
contidas foram fornecidas pelas empresas estatais, em 
meados de 1979 e atualizadas em maio de 1981, através 
de formulários padronizados, excetuando-se os dados re
fÚeniei ao ob]etivo e principais Produtos e_5erv'iços, le~ 
vantados a partir de documentos disponíveis na SEST. 

c) Período de _A-brangência - Os dados contábeis 
cobrem, respectivamente, os e:rc.erc(ci_os de 1978 a 1980 
para fundações, autarquias, órgãos autônomos e entida
des privadas que recebem contribuições parafiscais, e os 
anos de I 977 a 1980 para as demais empresas. 

d) Principais Participaçio Socletárlas -.As infor
mações sobre is principais participações societárias fo
ram limitadas pelo espaço físico atê o máximo de nove 
entidades. As empresas foram relacionadas em função 
do percentual da participação no capital votante, 
buscando-se com isso listar, em primeiro lugar, as subsi
diárias integrais e as controladas, para as quais foram in
dicados o respectivo capital e a página em que se encon
tra o detalhamento. 

e) D~tdos de Balanço- As informações dos Balanços 
aqui apr~entados podem conter eventuais distorções ge
radas pela padronização das contas, embora tenha sido 
feito o máximo esforÇo para se evitar esta ocorrência. 
Além disso, face ao não recebimento das informações em 
tempo hábil, algumas empresas não apresentam os da
dos referentes ao e:rc.ercício de 1980. 

f) Organizaçilo do Cadastro- O Cadastro está orga
nizado em dois grupos de empresas, em função da forma 
de apresentação dos dados contãbeis, estando listadas na 
primeira parte as- empresas qUe apresentam as demons
trações financeiras conforme a lei n~ 6.404(76 e na se
gunda parte as empresas sujeitas às normas da lei n~' 

4.320/64-. Em ambos os casos, contudo, adotou-se ames
ma seqUência, por ordem de Ministério de vinculação, 

- - com os correspondentes agrupamentos das empresas se
gundo a sua natureza jurídica em cada Ministério. Ao fi
nal da publicação encontra-se um índice em ordem alfa
bética. 

g) D~retoria- Algumas Empresas tiveram relacio
nadas as Diretorias sem os respectivos titUlares, 
explicitando-se somente os da Presidência e da Vice
Presidência, por limitação do espaço destinado a estas 
informações. 

API!:l'IDICE K 

BANCO DO BRASIL S.A. 

Carteira de Comércio Exterior 
Comunicado n9 41 

A Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco 
do Brasil S. A. torna público que, em face de recomen
dações da Secretaria Especial de Informática (SEI) com 
base nos Decretos ntts 84.067, de 8-10-79, 85.790, de 6-3-
81, no item II da Resolução n~' 121, de 7~12-79, do Con
selho Nacional do Comércio Exterior (CONCEX) e no 
Ato Normativo SEI/CDI n~'OOl/82, de 17-2-82,publica
do nÇ> Diário Oficial da União, de 18-2-82, a emissão de 
guia p~fra imporfação das mercadorias abaix.o relaciona
das está sujeítã à prévia e expressa manifestação daquela 
Secretaria, na forma e procedimentos indicados no item 
133 do Comunicado CAXEC ntt 7, de4-3-82, e no item I 
do Comunicado CACEX n9 13, de 4-6-82: 

Tab Mercadorias 

38.19.45.00 Cristais -impurificados ("dopés") para uso 
em eletrônica, apfesCritados em discos, pe
quenas placas ou formas semelhantes. 

, 84.34.01.02 Máquinas de compor caracteres de impren
sa, desde que eletrônicas. 
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Tab Mercadorias 
84.34.90.00 Partes e peças separadas para as máquinas 

de compor caracteres de imprensa, desde 
que eletrônicas, da subposição 84.34.01. 

84.51.00.00 Máquinas de escrever sem dispositivo totali
zador e máquinas de autenticar cheques, 
desde que eletrônicas. 

84.52.00.00 Máquinas de c3lcuiar, máquinas de escrever 
para contabilidade, caixas registradoras, 
máquinas de franquear, de emitir bilhetes e 
máquinas semelhantes, com dispositivo to~ 
talizador, desde que eletrônicas. 

84.53.00.00 Máquinas automáticas de tratamento da in
fonnaçã.o e suas unidades, leitoras magnéti
cas ou óticas,- máquinas de registrar infor
mações em suporte sob fo_rma codificada e 
máquinas de tratamento dessas inforM 
mações, não especificadas nem compreendi
das em outras posições. _.> ": 

84.55.00.00 Peças separadas e acessóri,Qs (com exceção 
dos estojos, capas e semelhciiltes) que-se pos~ 
sam reconhecer como e:rc.clusiva ou princi
palmente destinados às máquinas e aparõ
l_hos eletrônicos das p-osições 84.51 a 85.43. 

85.01.20:00 Ret~ficadores (conversores estáticos) do tipo 
metâlicO. 

85.01.98.00 Outras partes e peças separadas, exceto os 
núcleos de pó ferromagnético do item~ 

85.01.98.04. 
85.13.01.02 Centro telefônico _automático, desde que 
eletr_ônico e controlado por programa armazenado. 
85.13.01.99 Multiplex eletrôníco. 
85.13.03.00 Aparelhos de tele-impressão, tele-fac-símile 

e semelhantes, desde que eletrônicos. 
85.13.90.03 Registro, seletor ou qualquer outra peça, 

para centro automático eletrônico controla
do por programa armazenado. 

85.13.90.99 Qualquer outra, desde que destinada aos 
aparelhos dos itens 85.13.01.02 e 85.13.01.99 
85.13.92.00- Partes e peças separadas para aparelhos de 

tele-impressão, tele-fac-símile e semelhan
tes, desde que eletrônicos. 

85.15.03.04 Aparelhos de tele-impressão, tele-fac-simíle 
e semelhantes, desde que eletrônicos. 
85.15.91.00 Partes e peças separadas para aparelhos de 

tele-impressão, tele-fac-símile e semelhan
tes, desde que eletrônicos. 

85.19.06.00 Resistências (resistores) não lineares semi~ 
condutoras. 

85.19.08.00 Circuitos impressos. 
85.19.09.00 Mesa, cabina, painel ou quadro de coman~ 

do, controle, distribuição, regulação, medi
da, verificação ou semelhante com instru~ 
mento_o_u com distribuição elétrica. 

85.19.98.00 Partes e peças separadas para as mercado
rias do item 85.19.09.00. 

85.21.10.00 Células fotoelétricas. 
85.21.12.00 Diodos, transistores e dispositivos semicon~ 

dutores semelhantes. 
85.21.13.00 Diodos emissores de luz. 
85.21.14.00 Microestruturas eletrônicas. 
85.21.15.00 Placa de circuito (placa de circuito impresso 
montado com componentes elétricos efou eletrônicos). 
85.21.16.00 Painéis de células soares. 
85.21.92.00 Partes e peças separadas de cêluas fotoelétri

cas: 
85.21.94.00 Partes e peças separadas de ci:iodos, transis

tores e dispositivos semicondutores seme
lhantes, de diodos emissores de luz e de mi
croestruturas eletrônicas. 

90.07.01.99 Aparelho fotográfico de foco fi:rc.o, para mi~ 
crofilmagem direta como meio de saída de 
dados de computadores, conhecido pela si
gla COM. 

90.07.04.99 Aparelho fotográfico de foco ajustável, para 
microfilmagem direta como meio de saída 
de dados de computadores, conhecido pela 
sigla COM.-

90.17 .36.0Õ Eletrocardiõgrafos. 
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Tob Mercadorlu 

90. 17.37.00 Eletroencefalógrafos. 
90.17.88.00 Aparelho de ultra-sonografia. 
90.17.99.00 -Aparelhos eletromédicos, desde que eletrô-

nicos. _ _ 
90.20.00.00 Aparelhos de raios-X e aparelhos que utili

zam as radiações de substâncias radialivas, 
desde que incorporem sistemas eletrônícos 
de comando e suas partes e peças. 

90.23.09.00 Pirômetro_s._ óticos. 
90.23.10.00 Pirômetros, ex.ceto óticos. 
90.24.01.00 Indicadores de nível. 
90.24.05.02 Medidor de vazão. 
90.24.05.99 Qualquer outro medidor de vazão. 
90.24.06.00 Pressostatos. 

90.24.99.00 Outros aparelhos e instrumentos para medi
da, controle ou regulação de fluídos gasosos 
ou Uquidos, ou para controle automático de 
temperatura, com exclusão dos aparelos e 
instrumentos da posição 90. 14. 

90.25.01.00 Analisadores de gâs. 

Tab Mercadorias 
90.28.0Q)l():_Instrumentos e aparelhos de medida, de ve-

- rificaçãO, de controle, de regulação ou de
.iriâiise, desde qui eletrõnicOs. 

'90.29.01.03 Partes e peç~s separadas de pirómetro não 
registrador (exceto ótiCo). 

90.29.01.99 Quaisquer outras partes e peças destinadas 
_ ao~ _pirô~etros óticos. do itein -90:23._09:00. 

90.29.02.03 Pãctes e- J>'eÇas séparã-das de indicadores de 
_níveL 

9029.02.99 Quaisquer outras partes e peças separadas 
de instrumentos e aparelhos da posiÇãO 
90.24. 

90.29,05.00 Partes, piçãS-Separadas -e acessórios -de ínsw 
trumentos ou aparelhos da posíção 90.28. 

92.12.07.00 Disc-os magnéticos próprios-para computaw 
dores eletrônicos, 

92.12.08.00 Fitas magnéticas próprias para computado
res_ eletrônicos. 

2. .Sujeitam-se ainda à prévia e expressa_anuência da 
SEI as importações de máquinas, equipãrrleiltOs, ·apa:rew 
lhos e instrumentos, isolados ou constituindo sistemas, 

APllNDICE L 
Tabela I - Composirão dos dispêndios da União - valores em Cri 
milhões. 

1977 1978 1979 

Discriminação 

Valor % Valor % Valor % 

I -Transferências 118.504 47,9 179.884 50,4 190.471 36,6 

I. Ao orçamento monetário 12.447 5,0 16.435 4,6 55.271 10,6 
LI- Encargos de ORTN 3.650 1,5 3.130 0,9 4.741 0,9 
1.2- Reserva monetária 8.797 3,5 13.305 3,7 13.720 2,6 
1.3 - Outrosl- 36.810 7,1 

2. Ãs empresas3 106.057 42,9 163.449 45,8 135.200 26,0 

II- Programas sociiis4 114.372 46,2 171.204 48,0 278.837 53,5 

III -Outros dispêndios 14.591 5,9 5.512 1,6 51,828 9,9 

Total 247.467 100,0 356.600 100,0 521.136 100,0 

1980 1981 1982 
Discriminação 

Valor % Valor % Valor % 

I- Transferência. 682.646 51,3 . 1.205.345 53,4 1.896.800 43,1 
L Ao orçamento monetário 316.346 26,6 249.845 11,1 440.200 10,0 
1.1 - Encargos de O RTN 35.114 2,9 37.460 1,7 53.500 1,2 
1.2- Reserva Monetária1 12.270 1,1 100 o 200.00 4,5 
1.3 - Outros2 268.962 ll,6 212.285 9,4 186.700 4,3 
2. Às empresas3 366.300 30,7 955.600 4.2,3 1.456.600 33,1 
II - Programas sociais~ 256c6BI _21,6 657.994 29,2 896.179 20,3 
lll - Outros dispêndios 25L667 .21,1 391.557 17,4 1.613.021 36,6 
Total \.190.994 100,0 2.254.996 100,0 4.406.000 100,0 

(I) Em 1977 e 1978, receita do IOF e I exp. A partir de 1979, dotações orçamentárias específicas. (2) Subsídios 
diretos. (l) Em 1977 e 1978, engloba::.!-. "receita vinculada às empresas"; a "constituição/formação de capital das 
.empresas" especifiCadas nos Balanços da União; e a~. ''transferên_cia&- correntes e de capital- a autarquias". A 
partir de 1979, informações da Sest. (~) Educação, saúde, trabalho, previdência e assistência. Fonte: Balanço Ge
ral da União;SestJSeplan e CPPG, 1982. Elaboraçãodo autor. 
Fonte: Conjuntura, Vol. 37, n"' 4, Abril 1983, Fundação Getúlio Vargas. 
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T•b !\ofertado riu 

que, embora enquadráveis em classifkação tarifária não
prevista para a análise da SEI, ou não possuindo classifi
caçã:o tarifária especifica, contenham, incorporado ou 
em apêndice, comandos, controles ou outros sistemas 
com circuitos de lógica digital, do tipo comando numéri
co, controlador lógico programável e assemelhados. 

1.1 As guias de importação relativas aos produtos 
listados neste item deverão especificar, em destaque, o(s) 
módulo(s) eletrônico(s) nele(s) incorporado(s) e o(s) res
pi!ct!Vo(s)' Valor(es). 

3. A lista acima substitui a constante do item I da 
Resolução- n9 til, de 17-'l-79, do Conselho Nacional do 
Comércio Exterior (CONCEX). 

4. Fica cancelado o Comunicado CACEX n9 10, de 
13-4-82. 

Rio de Janeiro, RJ, 24 de janeiro de 1983. -Benedlcto 
Fonseca Moreira~ Diretor. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. JOS!t 
UNS NA SESSÃO DE /3-6-83 E QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLl· 
CADO POSTERIORMENTE: 

' O SR. JOSt UNS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos dias comentei no Senado, o decreto que o 
Presidente da República assinou sobre o reajustamento 
a.as- prestaçõeS menSais dos m.uiuál-iOs do SiStema Fedi:· 
ral de Habitação. Este é um dos assuntos_ mais atuais, 
mais polêmicos, sêrios e m-ais sofr1dos deste País. A-So· 
II.Jção daô.a pelo Governo para aliviar a situação desses 
mutuários, não rOi a ideal ou perfeita, mas ela mostra,Sr. 
Presidente, o esforço de imaginação que tem sido posto à 
disposição dessa ~rH;nnentosa questão. 

De uru lado estão mais de quatro milhões de. mu
tuários, devedores da cas~ própria, dos quais mais de 
dois milhões as_ adquiriram, agora, durinte o Goverriõ 
do PresidenteJoãQ_Figueiredo. De outro lado estão mais 
de quarenta e cinco milhões de contribuintes, seja do 
Fundo de- Garantia _por Tempo de Serviço, seja das ca
dernetas dc;.poupança. O problema, a grande questão, se 
resume itum fato fundamen,tal: o dinheiro desses quaren
ta e cinco milhões de contribuintes, normalmente 
pobres, pequenos poupadores ou assalariados deve ser 
considerado sagrado e, portanto, não deve sofrer nenhu
ma deterioração de seu valor através do tempo. 

Se esses recursos se desgastam, estaremos sendo injus
tos e desvirtuando o sentido da lei que criou o fundo de 
Gax:antia. Por outro lado, é evidente que aqueles que 
compram casas, se não tiverem Um reajustamentO sala
rial adequado, não poderão fazer face, sem gfande sa
crifíCio, aos compromissos assumidos. 

Os recursos do Fundo de Garantia e das cadernetas de 
poupança são, por natureza, caros. A contradição estã, 
pórtaniO, em querermos resolver um problema social, 
que ê o da construçãtl de habitação para famílias pobres, 

- cOm esse dinheiro caro. Eis aí a contrac:jiçào do sistema e 
a origem das dificuldades de uma solução justa. 

Durante o período de março de 1982, a março de 1983, 
o tnaior salário mínimo sofreu um acréscimo nominal de 
l09%. Não descontada a inflação -todo o acréscimo fói 
de 100%. Para os que ganham 15 salários mínrmos, o 
acréscimo foi um pouco superior a I 00%. Para os de 20 
sa1áríos míriímos o acréscimo nominal foi da ordem de 
99%,-oU um pouco' menos. Durante esse perfodo os alu
guéis subiram 98%; houve uma pequena diferença em fa
vor dos mutuários do SFH. No entanto, assim mesmo, o 
crescimento das prestações da casa própria criou proble
mas sociais ·quase _intransponíveis. 
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Mas agora, Sr. Presidente, em função de várias medi
das económicas e de carâter corretivo, adotadas pelo 
Governo, a inflação elevou-se ainda m3.is e a prestação 
da casa própria chegou à perspectiva de subir cerca de 
125%, com base na variação da UPC, que por sua vez 
leva em conta a variação das ORTNs. Esse comprometi
mento de 125% a mais torna praticamente impossível, a 
muitOs, cui:npfirCril. as suas obrigações contratuais. 

Tornou-se urgetlti:" urrnr medida que minimizasse o 
peso desse encargo decorrente da inflação. Foi nesse sen
tido que o Ministro Mário Andreazza propôs ao Presi
dente Figueiredo o Decreto de fl\> 88.371, que sugere uma 
solução - que eu digo provisória - para ameriíiar a si
tuação desses proprietários. Esse decreto ajusta o au
mento da prestação da casa ao aumento do salário. 
Quando o mutuário adquiriu a sua habitação, ele ganha
va um determinado vencimento e comprometeu um per
centual desse vencimento; se esse percentual se mantiver 
constante ao longo do tempo é evidente que a situação 
do comprador não se agravará. A perspectiva do Decre~ 
to é que esse percentual não se altere nesse momento. 
Diz o seu art. 19 que o percentual de aumento da pres
tação da casa própria não será superior ao aumento do 
ordenado, correspondente aos últimos 12 meses. Aliás o 
texto diz que o aumento não excederá ao reajustamento 
percentual nominal "dos limites superiores das respecti
vas faixas salariais". Isso significa que, para aqueles, cu
jos ganhos se Situam entre dois limites consecutivos das 
faixas salariais, o aumento da prestação da casa será ain-
da menor do que o do vencimento. ·-

Esses limites, evidentemente, são os mesmos da legis
lação atual, ou seja, do Decreto n9 2.024. O artigo 29 diz: 

'!Os reajustamentos das prestações para os mu
tuários que se encontrarem na faixa de salários men
cionados no item 49, do art. 2'1, da Lei n'? 6.708, com 
a redação dada pelo Decreto n9 2.024, será de 98%." 

Nesse caso, como se vê, foí necessário fixar· O limite do 
aumento. É que seria impossível, dos 20 salários mimi
nos em diante, prever a variação dos ordenados. O nível 
de 98% passa a ser o aumento m'áximo'lias prestações da 
casa própria. O decreto prevê que as modificações só po
derão ser feita para aqueles que pedirem. Não serão fei
tas arbitrariamente. O mutuário deve requerê-laL 

O art. 39 oferece uma solução alternativa diferente: fa
culta.ao mutuário optar pela adoção isolada ou comula
tivamente, seja pela conversão do sistema de pagamento 
previsto no contrato com o BNH, pelo sistema ou Tabe
la Price, seja pela ampliação do prazo de pagamento. No 
caso-da conversão do sistema para a Tabela Price- Isso 
representará de início, uma queda de cerca de 15% na 
prestação, mas mantém o seu valor constante ao longo 
de todo o resto do prazo do contrato, ao passo que, no 
sistema atual do BNH, a prestação real é decrescente. De 
modo que haverá, de qualquer modo, a reposição pelo 
mutuário desses 15% que ele economizará de início. 

O Sr. Hélio Guelras- V. Ex• me permite um aparte'? 

O SR. JOS:I!: UNS- Com muito prazer, um momen
to apenas. 

E, quanto ao aumento do prazo, evidentemente só po
derá ser usado por aqueles que ainda não estão na faixa 
máxima, que é de 30 anos. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Hélio- Gueiros. 

O Sr. Hélio Cueiros- Eminente Senador José Lins, 
estou ouvindo com muita atenção as explicações de V. 
Ex•, reproduzindo a nova orientação do Ministério do 
Interior sobre os empréstimos do BNH e me permito 
ap~nas discordar de V. Ex•, quando V. Ex• achou muito 
ériativa a solução dada pelo MiniStro do Interior. Eu 

··creio, Sr. Senador José Lins, que não hã nada de criatiVi-
dade nessa solução; a verdade é que o aumento é de 
130%. 130%.; eminente Senador José Lins, 90% dos mu
tuários do BNH não vão consegUir pagar. Então, o Go
verno faz uma espécie de, eu não digo chantagem, que é 
um termo duro, e eu não quero de maneira alguma ser 
duro, mas, ele imprensa na parede o pobre do mutuário, 
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dizendo que ele pode pagar 98%. O mutuário OuVe isso, 
que pode pagar 98%, é claro que entre 130 e 98%, ele pre
fere os 98%. Mas aí, o Governo bota a faca no peito: ele 
paga 98%, mas o- reajustamento da Prestação da Casa 
própria paSsa :a sér feitã- em -6 em 6 meses. Quer dizer, o 
mutuário não está ganhando nada nessa luta contra o 
Governo. Por outro lado, eminente Senador José Lins, 
V. Ex• acabou de dizer que há cerca de4 milhões de mu-
tuários do BNH. - -

0 SR. JOS.t!: LINS - Mais de 4 milhões. 

O Sr. Hélio Gue.iros- Mais de 4 milhões, e eles esta
riam, de certo modo, protegidos por outro artigo aí, do 
decreto, que estabelece uma quota correspondente ao sa
lái-íOde cada um, quer dizer, ele só vai pagar a prestação 
até um determinado limite do seu salário, um certo per
centual. 

O SR. JOSE: LINS ~Um certo percentual do salário, 
é verdade. 

O Sr. Hélio Cueiros- Isso, Senador José Lins, pode 
estar muito certo no papel, mas já imaginou, V. Ex•, 4 
milhões de mutuários a requererem essa coincidência de 
percentual nos se_us salários? Isso vai ser um nunca aca
bar. Acontece que, enquanto o BNH vai examinando 
caso por caso, as prestações estão sendo vencidas e, de
pois de um certo tempo, elas vão para a execução. De 
modo, Sr. Sena®r José Lins, que eu acho, na prática, 
essa medida do Ministério do Interior não vai alterar na
da. Pode, quando muito, prorrogar um pouco mais a 
agonia dos mutuários, mas não representa, em absoluto, 
uma solução razoável, justa para o problema, porque 
não há- podem dizer o que quiserem- mutuário que 
agaent~ prestação de 130% e nem mesmo de 98%. V. Ex~ 
diz que os dinheiros do BNH são dinheiros dos trabalha
-dores, que têm de ser recompensados. 

O SR. JOS!: LINS - V. Ex• acha que não são? 

O Sr. Hélio Gueiros- Vou prosseguir. V. Ex•, no co
meço, tem razão; os dinheiros são dos trabalhadores que 
têm direito ao FGTS, de acordo com as correçôes da Lei. 
Mas no meio desse mecanismo do BNH, eminente Sena
dor José Uns, tem os tais atravessadores, desgraça do 
Brasil até mesmo para alimentação e, também, no BNH. 
O que tem de incorporadoras, construtoras e agentes fi
nanceiros ganhando à custa de construções do BNH, é 
uma coisa fabulosa. Quero crer que a maioria das ativi
dades dessas incorporadoras e construtoras são às custas 
do dinheiro do BNH. Então, o mecanismo do BNH, é 
um mecanismo que favorece a muita gente estar ganhan
do dinheiro às custas do trabalhador. Então, antes se de~ 
veria tentar uma fórmula, uma maneira de se eliminar 
tanto atravessadOr, nessa transaçãõ eritre o BNH e o mu
tuário, porque o BNH se colocou numa posição de 
Olimpo que não_ quer saber de nada; fica lá em cima e, 
então, delega para um, delega para outro, e assim suces
sivamente. Então, fica uma cadeia de gente ganhando di
nheiro às custas das construções do BNH. De modo que 

-haveria criatividade de imaginação, eminente Senador 
José Uns, se o Governo eliminasse um pouco essa cor
rente, essa cadela de atravessadores- de modo a baratear 
mats·o preço da casa" própria. Quero dizer a v. Ex•, e eu 
li há poucos dias nos jornais que, a rigor, oS inadimplen
tes do BNH, atingem a 70, 80% dos mutuários, apenas o 
Governo condescendentemente, caridosamente, não está 
autorizando a execução desses contratos. Mas se o Go
verno, porventura, fosse cumprir a lei ao pé da letra, pos
so garantir a V.~·. pelo menos com relação ao meu Es
tado, o Pará, que cerca de 80% dos mutuários do BNH 
estavam devolvendo a sua casa, não expontaneamente, 
mas por força de execuções judiciais. Muitõ obrigado ao 
aparte que V. Ex• me concedeu. 

- O SR. JOS.It LINS- Eu ê que agradeço, nobre Sena
dor, o aparte de V, Ex• Mas há alguns reparos a fazer. 
Em Priffi-eiro lugar, mencionei, de início, que essa era 
uma solução provisória. Afirmei que se trata de um es-
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forço de iinaginação para uma saída momentânea. V. 
Ex• verá que, no fim, o Governo designa, pelo próprio 
de_creto, uma comissão para reestudar o problema. 

Mas, V. Ex• se torna redundante quando diz que o 
mutuário vai pagar os 130% da inflação. Ele vãí pagar o 
custo da casa de qualquer modo, para poder repor o di
nheiro que recebeu, dinheiro que não é do Govenro mas 
do Fundo de Garantia e das cadernetas de poupança. 

O que o Governo eStá buscando é um meio de it.liviai, 
n_o __ momento em que a inflação se torna muito alta, a 
despesa dos mutuários. 

V. Ex• se engana quando diz que a solicitação da mo-
dificação vai exigir um tempo enorme, o cjue.:. -

O Sr. Hélio Gueiros- Não tem Ministro HéliO Bel
trão que dê jeito. 

O SR. JOSE: UNS- ... afinal de contas, acabará le
vando o devedor ao protesto bancário. Ora, V. Ex• diz 
também que há já inadimplentes e que só não há protes
tos porque o Governo é complacente. V. Ex• assim se 
contradiz, ... 

O Sr. Hêiio Cueiros - Imagina aumentando para 
100%, 

O SR. JOSt LINS- .. ao que dizer que esse mesmo 
Governo vai protestar essas faltas de pagamento. Não 
vai. V. Ex• sabe disso. 

Quanto à _demora, não vai haver. V. Ex• não levou em 
conta que os processos não vão para o BNH. Há uma in
finid:ade, centenas de instituições, através das quais o 
BNH descentraliza a sua ação: sãO as COHABs, são as 
INOCOOPs, são as financeiras através das quais esses 
processos estão distribuídos. 

O Sr. Hélio Gueiros- Todas ganhando dinheiro, to~ 
das tendo lucro. 

O SR. JOS:I!: UNS~ ... e V. Ex• sabe disso. 
Quanto à última observação de V. Ex.• de que há inter

mediários, eu concordo com V. Ex'. Há. Agora, nobre 
Senador, o que não devemos ê ser contraditórios. Quere
mos o que há de melhor sem saber bem o que queremos. 
Tenho ouvido ntuita crítica ao Governo porque, dizem, 
estatiza tudo. Que devemos minimizar as empresas 
públicas que estão desagregando a economia do País. 

Se retirarmos esses.intrnoediários o Governo terá que 
executar essas construções, isto é, terá que criar mais em
presas públicas para executar tarefas hoje privatizadas. 

Há, realmente, uma infinidade de empresas privadas 
trabalhando para construir portas, fechaduras, louças, 
em suma, todos os materiais de construção que-são utili
zados nas habitações. O desdobramento da construção 
civil envolve centenas de entidades privadas. 

Estou de acordo com V. Ex' quanto a tirada dos inter
mediários inefiCientes para baratear o cus-to-da casa
nesse- sentido eu estaria de pleno acordo com V. Ex' 

Mas continuo, Sr. Presidente, Porque o meu objetivo, 
hoje, é informar. O art. 49, do decreto, oferece uma outra 
alternativa: 

O mutuário que não quiser se beneficiar dos arti
gos a_nter-ióres,_ Poderá optar pelO ajustamento de 
98%, 

mas, evidentemente, terá que pagar a diferençã cOm urria 
~arê_ncia de 6 meses e com juros. 

Finalmente, o decreto concede aos servidores públicos 
um ajustamento de 82% se aceitarem -a conversão para a 
tabela price, e o aumento do prazo atê 30 anos. 

Da aplicaÇão desse decreto, algum prejuízo poderá-ad
vir para o sistema. E como o Governo não quer sobre
carr~gar o Fundo de Garantia e nem as cadernetas de 
poupança, manda que o BNH cubra esses prejuízos com 
dividendos da União, ou com lucros próprios, ou com 
outros recursos não exigíVeis. 

Eu reconheço, Sr. Presidente que o decreto não é per
feito. Ao contrãrio, é uma solução proVisória. Mais cedo 
ou mais tarde, se a inflação continuar no liffiite a que 
chegou, evidentemente, o problema se tornará cada vez 
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mais difícil. Não podemos sempre jogar para a frente au
mentos cada vez maiores das prestações dos mutuários, 
Por isso se justifica O apelo ~eítO pelo Governo a uma co
missão que designa para estudar, com mais profundida
de., esse problema. 

Não quer o Governo, de um lado, prejudicar aqueles 
que põem seu dinheiro na poupança ou no Fundo de Ga
rantia, e nem tão pouco inviabilizar um programa da. 
maior envergadura e do maior significado social, como o 
da casa própria. Essa comissão deve apresentar, no pra
zo de 90 dias, uma sugestão nova. É o caso de se pergun
tar: quem daria uma sugestão? Na minha opinião, tendo 
em: conta que os recursos são caros e devem ser aplicados 
na solução de um problema social que exige recursos ba
ratos, a solução seria o sacrificio de uma parte da ~ficiên
cia do sistema, relativa a quantidade das construções, em 
benefício do custo. uma parte do dinheiro seria aplicado 
em atividades rentáveis, as mais rentáveis possíveis, e o 
lucro obtido com esta parte seria destinado a subvencio
nar a faixa dos mutuários de menor renda. As famílias 
mais pobres deveriam ser subsidiadas, à custa da renda 
de parte do dinheiro aplicada em ativídades econômícas 
mais rentãveis. 

Entreta.nto, esta é uma questão delicada e dificil. 
Sr. Presidente, espero desse decreto, primeiro, que 

realmente ele ajude a ultrapassar, neste momento, as 'tli
ficiJldades dos mutuários; segundo, espero que a comis
são nele prevista possa encontrar uma solução mais ade
quada, mais eficiente e ·mais justa para o financiameilto 
da casa própria hoje tão dificultado pela inflação. 

Era o que tinha a dize~, Sr. President~, (~uito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO P!!.LO~ SR.~ 

AD!!.RBAL JUREM A NA SESSÃO DE 14-6-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O !>R. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Embora discordando dos posicionamentos do ilustre 
Senador e brilhante advogado Hélio Gueiros. que soube 
conservar no seu discurso o senso de humor na crítica 
que fez, reiteradamente, a um problema que considero 
de economia interna do meu Partido, qual seja o apoio 
que demos, e que reafirmamos e que vimos dando ao 
Presidente João Figueiredo, pela Casa do Senado e pela 
outra C3.sa da Câmara dos Deputados, não posso deixar 
de assinalar, nesta tarde, numa imitação ao senso de hu
mor do Senador Hélio Guei!os, de que jâ houve alguma 
evolução, no sentido dos posicionamentos políticos. An
tigamente, dizia-se: "vá-se queixar ao bispo". Hoje, no 
Pará, o Governador, em vez de se queixar, vai pedirdes
culpas ao bispo. De maneira que essa ·mudariça de po
sição nos traz um conforto, Senador Hélio Gueiros, para 
dizer a V. Ex• e aos seus companheiros de Partido que es
tamos, sim, diante de uma crise não apenas poHtica, mas 
de uma crise que envolve o complexo político social bra
sileiro e que não podemos nos posicionar como avestru
zes do terral. Nós temos que dizer, alto e bom som, que, 
na hora em que se critica a atuação do Governo na área 
mais sensível à opiníão -pública, que ê sem dúvida a área 
da inflação, do custo de vida, dos empréstimos junto ao 
Fundo Monetário Internacional, temos que dizer, repito, 
ao Presidente da República: Presidente, o seu Partido es
tâ presente nas suas decisões e o apóia, transmitindo à 
Nação as nossas palavras de ordem, que é a de reconhe
cerno Presidente João Figueiiedo o condutor e o orien
tador político do Partido Democrático Social. 

São estas as palavras que desejaria pronunciar, inicial
mente, neste discurso de improviso, estimulado pela se
riedade e pelo humor sadio do meu c-olega não de Parti
do. mas do Partido adversário~ Senador Hélio Gueiros. 

O Sr.Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. ADERBAL JUREMA- Não poderia faltar ao 
meu discurs~. neste instante, a voz das Minas Gerais, 
porque só assim as minhas palavras sairão da solidão 
deste planalto e irão ganhar uma ressonância nacional. 
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O Sr. Itamar Franco- Agradeço a V. Ex• a .. resso
nância das montanhas de Minas Gerais". 

O SR. ADEirnAL JUREMA - As montanhas das 
Minas Gerais. sempre foram. na História política deste 
País o eco da Nação. 

O Sr. Itamar Franco- Esperamos que continue as
sim. V. Ex• me despertou uma curiosidade, quando falou 
num problema de econoffiia interna, no apoio do Partido 
de V. E~• ao Presider1le Figueiredo, Realment'? não te
mos nada com isso, mas gostaria de saber de V.Ex• por 
que esse apoio _não foi traduzido, também, quando da 
apresentação da pretendida reeleição do Presidente Fi
gueiredo. Será que se des.eja apenas apoiar o Presidente 
Figueiredo nesse finalzinho do "seu mandato'? Será que o 
Partido de V. Ex• já está cansado do Presidente Figueire
d9,_ ou a tese da reeleição _presidencial, defendida pelo 
Ministro César Cais, que a defende de peito aberto, não 
encontra ressonâtJ.cia por parte de V. Ex•s'? Seria o 
princípio democrático de não reeleger o Presidente'? Af 
teríamos que cair no processo da eleição direta. Era a in
dag~ção que, respeitosamente, fatia a V. Ex.• Neste mo
mento, quando se pretende dar apoio aO Presidente da 
República, face à crise que ai está na ordem económica, 
na ordem social, uma crise que as Oposições não tiveram 
a mín"ima participaçãO, ao COntrário, elas têm mostrado 
ao País que esta é uma ordem injUsta, eu consultaria a V. 
Ex'-_ por que não ouvimOs, de parte dos Senadores e De
putados dos PDS. com raríssimas exceções, o apoio à 
tese da reeleição presidencial? 

O SR. ADERBAL JUREMA - A indagação de V. 
Ex• está resPondida nas minhas palavras anteriores, 
quando disse qUe reafirmarmos, perante o povo brasilei
ro, como parlamentares do Partido sob _a orientação 
política do eminente Presidente da República João Fi
gueiredo, a nossa solidariedade, neste momento diffcil 
em que a Nação atravessa. Por reafirmarmos está solida
riedade, nós .não podíamos discordar de Sua Excelência 
quando, inicialmente, disse a todos os órgãós de comuni
cação deste País, ao Ministro que lhe foi sondar a opi
nião sobre a sua reeleição, que achava natural uma 
emenda constitucional ne:sse l!e_ntido, porque não apenas 
o Brasil mas outras nações civilizadas tinham o instituto 
da reeleição, Iilas não para ele. Então; -não podfam6s 
contrariar Sua Excelência que dizia, claramente, que era 
a favor do princípio, mas não em causa própria. Fiéis ao 
seu comando político, não aceitamos a sua reeleição, 
porque Sua Excelência é o primeiro a discordar dessa so
lução. 

- _O Sr. Itamar Franco- Quer dizer que não é o cansaço 
do Governo Figueiredo. É apenas porque o Presidente 
Figueiredo não quer. 

O SR. ADERBAL JUREMA - O Presiderite Figuei
redo é um homem que traz nos seus atas públicos ajo
vialidade de um cidadão que dorme tranqUilo todas as 
noites, pOrque a sUa preocupação é, Sem dúvida, a preo
cupação de V. Ex•, a minha e a de todos os brasileiros 
pãtriotas: a de conduzir a nau do Estado a porto seguro. 
O Presidente não tem nenhum problema ·de cansaço; o 
que o Presidente Figueiredo tem é a vontade de conse
guir que atrayessemos essa tempestade, como ele ainda 
ontem, à noite, dizia na televisão, e cheguemos a porto 
seguro. 

Sr. Presidente, vim a esta tribuna, inicialmente, para 
ler um telegrama do Governador do meu Estado, Rober
to Magalhães. Não pude, no entanto, fugir ao comen
tário, ao discurso do meu colega do Pará, Senador Hélio 
Guiirós. Daí essas cOnsiderações que forairi enriqueci
das, como sempre, pela palavra pronta a nos surpreender 
do Senador Itamar Franco. Conheço a sua habilidade 
verbal, conheço a sua argúcia política; o Senador Itamar 
Franco, nesta Casa, não é um mineiro. é um florentino 
travestido de mineiro, nas suas críticas. 
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sr. Presidente, quero -ler, para conhecimento da 
Nação, o telegrama que recebi hoje do Governador de 
Pernambuco, professor Roberto Magalhães: 

Exm'i' Sr. 
Senador Aderbal Jurema 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Tive conhecimento ho]e existência documento 
elaborado e assinado por parlamentares do Senado 
e da Câmara dos Deputados manifestando expressa 
solidariedade política eminente Presidente João Fi
gueiredo neste grave momento da vida nacional. 
Sendo e:!te o meu posicionamento reiterado através 
declarações públicas, inclusive registradas pela im
prensa, levo ao ilustre parlamentar e caro amigo a 
minha palavra de incentivo referido movimento de 
apoio ao Presidente de honra e Líder maior do nos
so partido segundo a tradição republican·a e presi
dencialista. Com os protestos- de confiança e de alto 
apreço pessoal, apresento cordiais saudações. 
Roberto Magalhães 
Gover:nador do Estado de Pernambuco 

Era o telegrama que eu queria trazer ao- conhecimento 
desta Casa e da Nação. 

Nós, em Pernambuco, estamos unidos, as Bancadas 
do Senado e da Câmara dos Deputados - à mensagem 
que o Partido, em boa hora, através dos seus Senadores e 
Deputados dirigiu ao Presidente João Figueiredo, reite
rando a confiança na çondu.ção da política nacional. 

·O Sr. Huinberto Wcena - Permite-me V. Ext- um 
aparte'? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Com muita honra. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, sei que V. 
Ex• está terminando, mas queria dizer a V. Ex•, neste ins
tante, que a maior injúria que se poderia fazer ao PDS 
seria duvidar da sua permanente, constante, e inabalável 
solidariedade ao Presídente da República e ao Governo. 
Estou estarrecido! Acho que a opinião pública, a esta al
tura, não está entendendo esse movimento, porque se há 
um partido umbilicalmente ligado ao Presidente Figuei
redo e ao Palácio do_ Planalto é o Partido de V. Ex• 

O SR. ADERBAL JUREMA- Sim, mas V. EX:• há 
de convir que política é coisa séria, e por ser coisa s~ria 
nós enfrentamos os nosSos problemas intel-nos sem ir
mos por linhas curvas, porque continuamos a achar que 
o caminho mais curto é uma linha reta. V. Ex• sabe que 
dentro do meu Partido, como dentro do Partido de_V. 
Ex•, que são os dois maiores Partidos deste Pais, ocor
rem sempre divergências. V. Ex• sabe disso. Agora mes
mo, no meu Estado, há uma d~vergência para a esc.olha 
do candidato à presidência do Partido de V. Ex• E. um 
problema interno de sua agremiação. No nosso Partido 
também há divergências, e essas divergências estão nos 
jornais. EntãO; era natural que as representaçõ~ no Se
nado e na Cãmªr-ª dos Deputados, para que o povo com
preendesse que essas divergências internas não alteram a 
nossa sOiiâariedade ao Presidente, na hora exata, procla
mássemos a nossa união. 

O Sr. Humberto Lucena - Qual o objetivo desse do
cumento'? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Dizer à opinião 
pública que não se deixe-embair pelas especulações natu
rais ao clima de abertura. 

O Sr. Humberto- Lucena - Não são especulações. 

O SR. ADERBAL JUREMA - São especulações fei
tas a propósito das nossas divergências. 

O Sr. Humberto Lucena _--Mas veja V. Ex'-. houve 
uma pesquisa, por exemplo, sobre sucessão, na bancada 
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do PDS na Câmara dos Deputados, feita pelo J ornai do 
Brasil. O resultado foi aamplamentc divulgado. Não é 
uma especulação, é um fato palpável, que a imprensa di
vulgou. 

O SR. ADERBAL JUREMA ~A pesquisa não ,é uma 
especulação? 

O Sr. Humberto Lucena - Não. 

O SR .. ADERBAL JUREMA - Eu acho que é. 

O Sr. Humberto Lucena - Quando não hâ um fato, 
especula-se sobre ele, mas se o fato existe, ... 

O SR. ADERBAL JUREMA- Depende do ponto de 
vista. h uma especulação, e o fato pode ser especulado. 
Eu aprendi isso em ftlosofia. 

O Sr. Humberto Lucena - Mas no caso não é, nobre 
Senador, é um fato conc.ietõ. Agora, o que me parece 
que está acontecendo é uma coisa muito grave: é que-o 
PDS, que a Princípio julgava que ia participar efetiva
mente do problema sucessório, em nome da ãrea políti~ 
ca. e escolher o seu candidato sem nenhuma ingerência 
do sistema dominante do poder, de repente estã procu~ 
rando unir~se, não mais parã. escolher candidatos, mas 
para receber amanhã uma ordem emanada do Palãcio do 
Planalto, do Senhor Presidente da República, que vai; do 
alto da sua autoridade, dizer: .. 0 meu candidato é fulano 
de tal." 

O SR. ADERBAL JUREMA- Respondo a V. Ex•, 
sem me preocupar com falsa modéstia. Nós somos o po~ 
der. V. Ex• falou em poder dominante. Saiba V. Ex• que 
o PDS ê o poder dominante desta Nação, porque nós so~ 
mos maioçia, e o Presidente da República é o Chefe do 
PDS. Logo, não me acanho de dizer desta tribuna: .. Nós 
somos o poder." 

O Sr. Humberto Lucena - A v alie se não fosse. 

O SR. ADERBAL JUREMA - E como poder, nós 
devemos dizer a esta Nação que estamos unidos em tor
no do nosso Chefe, o Presidente João Figueiredo. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA- Com prazer, Senador 
Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador Aderbal Jure
ma, V. Ex• leu, para conhecimento do Senado,· um te
legrma do eminente Governador do Estado de Pernam~ 
buco, como nosso correligionãriO; sobre assunto do inte
resse do PDS. Causa-me, de certa maneira, perplexidade 
o PMDB suscitar dúvidas e procurar tirar ilações ou in
terpretações de um documento cuja clareza é meridiana. 
Os assuntos internos do PMDB são assuntos do PMDB, 
os assuntos do PDS _são do PDS. A imprensa noticia, 
com alarde, as divergências, as discrepâncias, as dissi
dências que ocorrem dentro do PMDB, e nós jamais 
trouxemos este assunto para tentar explorar ou tirar dele 
outras conclusões que não aquelas que estão evidentes. 
No caso, o nobre Senador AderbalJurema manifesta um 
pensamento, que é o da sua bancada, o pensamento do 

· PDS, que apenas enfatiza o apoio de nosso Partido ao 
Presidente da República, no momento em que esse pro
cesso sussessório tem um natural desdobramento. S um 
processo eminentemente dinâmico, cti.ja aceleração de
pende das forças que atuam dentro dele. E eu jâ tive a 
oportunidade de dizer mais de uma vez que é justamente 
da própria convivência democrâtica, do exercício da ati~ 
vidade democrãtica essa busca de unidade dentro da di
versidade. O nosso partido pode ter diferentes pontos de 
vista, pode ter orientação discrepante em relação a certos 
assuntos, como é natural dentro de todos os partidos 
políticos, mas ele mantém uma unidade em torno do seu 
programa, em torno da pessoa do eminente Presidente 
da República, que conduz esse processo com acerto, com 
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clarividência, auscultando as tendências de nosso Parti
do, e vai concretizar, numa etapa decisiva, o seu grande c 
admirãvel processo de abertura democrática. Eu me con
gratulo, portanto, com o Governador do Estado de V. 
Ex•, por esse pronunciamento, porque ele estã numa li
nha de absolufa coerência do PDS. 

O SR. ADERBAL JUREM A- Agradeço o apoio do 
Senador Aloysio Chaves, nosso Líder nesta Casa. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREM A - );: sempre com prazer 
_que ouço o nobre Senador Humberto Lucena, meu con
terrâneo e Líder do PMD B. 

O Sr. Humberto Lucena- Em face da intervenção do 
Líder -Aloysio Chaves, lembro que este assunto jamais 
pode ser qualificado de assunto de economia interna do 
PDS. A sucessão presidencial é matéria de alto interesse 
nacional e, por conseguinte, merece de todos nós acom
pa"i"Lflarriento e debate. 

O SR. ADERBAL JUREMA - V. Ex• tem razão ~m 
dizer o óbvio, que a sucessão é Um assunto .n®ional. 
Agora, o nosso_apoio ao·Presidenle da RéPública é um 
gesto nosso, de economia interna do nosso partido. Não 
fomos consultar nenhum outro partido sobre esse apoio, 
como também amanhã, quandO V. Ex•s fizerem um-ma
nifesto de apoio ao Presidente do seu partido, estarão 
agindo de uma fÓrma absolutamente partidária. e isso 
que nós queríamos dizer. Nesta Casa, malgrado o clima 
de tensão nacional, venho sempre observando que os Se
nadores do Governo e de Oposição têm conseguido 
manter elegância no diãlogo, um alto nível na polémica 
política. 

Ainda há pouco se referia o Senador do Parâ ao 
problema do Parlamentarismo, do qual nós havíamos 
tido uma experiência que fracassou. Eu fui Uril dos atares 
e autores dessa experiência, como foi também o Líder 
Humberto Lucena, na Câmara dos Deputados. Temos 
até um documento que assinamos juntos naquela oca
sião, dando o nosso voto ao Parlamentarismo. S. Ex• o 
Senador Hélio Gueiro-s disse que hã Ministros se pro
nunciando em favor do Parlamentarismo. Sim, hã. São 
pontos de vista ideológicos, convicções políticas, especu
lações naturais que alimentam a imprensa, porque a im
prensa precisa, justamente, desse alimento para poder 
funcionar diariamente. Então, a imprensa ouve os parla
mentares e os Ministros e, cada um dâ a sua opinião 
sobre o Parlamentarismo. E diria, por exemplo, neste 
instante, que acho uma especulação um tanto futurista, 
por quanto tivemos uma experiência que não foi boa 
com o Parlamentarismo. Não quero examinar, aqui, 
quais os motivos, porque iria alongar-me nesta tribuna. 
Mas digo a V. Ex• que se nós estamos lutando pela con
solidação - essa é a realidade - da democracia presi
dencialista, como vamos mudar as regras do jogo? Como 
vamos tirar o time de campo, ou os times de campo e, 
transformar os times presidencialistas em times parla
mentaristas? Isso pode acontecer com o Flamengo, que 
perde o Zico, mas não perde o élan de ser campeão do 
Rio de Janeiro. Nós não. Devemos- ter o cuidado, Srs. 
Senadores, de não cairmos em especulações e, o Parla
mentarismo é apenas uma mera especulação. Em verda
de, nós possuímos, como o Senador Hélio G ueirõs dei
xou antever nas suas palavras, uma tradição mais presi
dencialista do que parlamentarista, mesmo que tenha
mos passado pela fase parlamentarista do Império. 
Quan_do muito, hoje, com a formação dos partidos, re
duzidos a quatro ou cinco, hã pel~s d~pendências do 
Congresso aquilo que nos Estados Unidos chamam de 
"parlamentarismo dos corredores". Este não afeta, no 
entanto, a estrutura presidencialista, que nós levará a es
colher, através de convenções, os nossos candidatos, o 
candidato do PDS e o candidato do PMDB à Pri!sidên
cia da República. 1:: isso que nós esperamos para que es

··tejam completas as facções que irão disputar a sucessão 
r,residencial, em 1985. 
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O Sr. José lgnácio -V. Ex'" permitc!~me um. aparte? 

0 SR. ADERBAL JUREMA - Está bem. O Sr. Pre
sidente ainda consente. Se V. Ex' foi generoso com o Se
nador Hélio Gueiros, irá também ser generoso com o seu 
colega. 

O Sr. José Ignácio -Senador Aderbal Jurema, eu es
tou ouvindu com atenção o pronunciamento de V. Ex•, 
assim como ouvir os apartes do nobre Líder do Gover
no, do nobre Líder da Oposição, e V. Ex.!. Agora no pon
to em que toca na existência de especulações aqui e ali, e 
que são só especulações. Entretanto, a preocupação que 
assalta a Oposição - só. é que eu apreendi por inteiro o 
pensamento da nossa grei - não estã exatarnente nem 
D.o Pirlamentarismo especulado, nem na reeleição espe
culada mas está num ponto que parece deva merecer um 
foco de luz, que é o de que esses fatos todos estão ocor~ 
rendo num momento de crise, revelando uma insegu
rança na autoridade do Presidente da República. Veja V. 
Ex•, o processo foi deflagrado à revelia e até com obsti
nada preocupação do Presidente e de todos aqueles mais 
próximos, no sentido de que não fosse .deflagrada. Quer 
dizer, houve alguns homens dentro do partido de V. Ex• 
que empolgaram o processo, à testa dessa situação. Um 
dos candidatos à sucessão presidencial, do seu partido, 
esse homem empolgou o processo, seguido de outros 
tantos, adensou as suas fileiras. O Presidente da Repúbli
ca - é isso a qUe a Nação toda está assistirido - diante 
desse fato, partiu a reboque dele, sem condição de domi
nar a dinâmica de fatos que Sua Excelência não provo
cou e contra Sua Excelência foram provocados e agora 
segue diante das cãmeras de televisão como se fosse Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República que esti
vesse comandando o processo. Na realidade, o que pare~ 
ceclaro é que dentro do Partido de V. Ex• háalguem que 
estã comandando a dinâmica desses fatos, está instigan
do os fatos novos, a cada momento, inclusive, o próprio 
comportamento do Senhor Presidente da República. 
Esse fato é imj:IOrtante para o Partido de V. Ex•, é impor
tante para nós da Oposição que somos levados a uma lu
ta, no sentido de abrandar os efeitos da ação do Partido 
de V. Ext-, ou de segmentos do Partido de V. Ex• e inte
ressa à Nação toda, no momento em que nada disso pre
cisava estar havendo. Parece claro que o que se revela, o 
que ressai nítido da crise toda é uma evidente perda ou 
redução forte de autoridade do Senhor Presidente daRe
pública, em todo esse momentoso evento. O Presidente 
da República precisa, realmente, a todo transe, buscar 
recompor a sua autoridade, dentro do seu Partido, num 
processo que está éoordenando a pulso, quase. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a inter
venção de V. Ex•, dizendo que o seu posicionamemnto 
está dentro de um ângulo relativo dos acontecimentos. 
Enquanto qUe V. Ex•, -como homem da Oposição, acha 
que o Presidente está com a sua autorida._de um tanto 
exaurida, segundo depreendi das palavras de V. Ex•, 
para conduzir o processo sucessório, n6s pelo contrário, 
achamos isto sim, "que O Presidente da República, sem 
usar de excessos no seu .comando partidário, procurare
novar as suas energias porque, Senador José Ignãcio, V. 
Ex', como político, hã de convir que não se faz, não se 
conduz uma sucessão presidencial numa abertura políti
ca, depois de uma revolução como foi a de 1964, como se 
estivéssemos navegando num mar de rosas; muito pelo 
contrãrio, é um mar proceloso, reconheço, mas o Presi
dente até agora outra coisa não tem feito senão haurir no 
seu Partido novas forçãs para continuar a sua luta pela 
implantação da derriocracia, como afirmou, certa vez, 
num dos seus pronunciamentos. 

Por isto, Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras, 
quero dizer a esta Casa e à Nação, que todos nós do PDS 
estamos unidos, ombro a ombro, com um único objeti
vo: fazer com que as instituições democráticas deste País 
sobrevivam. (Muito bem! Palmas.) 


