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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 141• SESSÃO, 
EM 1° DE SETEMBRO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

-No 172/83 (no 322/83; na oti
gem), submetendo à deliberação do 
Senado o Projeto de Lei do Senado 
nv 220/83-DF, que aprova o Orça
mento Plurianual de Investimentos 
do Distrito Federal para o triénio 
1984/1986. 

-No 173/83 (n' 325/83, na ori
gem), submetendo à deliberação do 
Senado o Projeto de Lei do Senado 
nv 221/83-DF, que estima a Recei
ta e flxa a Despesa do Distrito Fe
deral para o exercício financeiro -de 
1984. 

1.2.2- Pareceres encaminhados 
i Mesa 

1.2.3- Comunicação da Presi
dência 

- Referente às normas a serem 
observadas na tramitação dos Pro-

SUMÁRIO 

jetos de Lei do Senado n9s 220 e 
221/83-DF. l.idO no Expediente. 

1.2.4- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei dQ Senado n'>' 
222/8"3, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo ao·Decreto~le1 n'>' 1.910, 
de 29 de dezembro de 1981, que 
dispõe sobre contribuições para o 
custeio da Previdênciã-Sõciã:4C0in 
vistas a excluir da imposição con
tributiva os proventos e pensões 
nos limites que especifiCa. 

1.2.5- Requerimentos 

- N'>' 768/83, de autoria do Sr. 
Senador João -Calmon, solicitando 
a retirada do Requerimento n'>' 
746/83, de sua autoria. Deferido. 

- N9 769/83, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Franco, solicitan
do informações que especifica aõ 
Ministro da Fazenda. Deferido. 

- N<:> 770/83, de autoria do Sr. 
Senador João Calmon, solicitando 
a criação de Comissão Especial, 
para examinar e avaliar os fatos re
lacionados sobre os acordos entre o 
Governo do Brasil e o da Polônia. 

1.2.6 - Comunicação da Presi
dência 

-Recebimento do A viso n9 
190f83, do Sr. Presidente do Tiibu
nal de Contas da União, encami
nhando ao Senado cópias das atas 
das_ sessões em que foram tomadas 
decisões aplicando sanções aos res-. 
ponsáveis que relaciona, bem com 
! di~riminação dos ~c,trsos provi
dos no período de 31 de maio a 4 de 
agosto de 1983. 

1.2.. 7- Comunicação da Lide
rança do PDS na Câmara dos Depu
tados 

-Substituição de membro em 
comissão mista. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Requerimento aprovado 
pela Câmara Municipal de Miguel 
Pereira- RJ, pleiteando providên
cias do Governadoi Leonel Brizola 
que visem a reabertura e o asfalta
menta da .Estrada do Imperador, li
gando aquela comuna à cidade de 
Petrópolis. Telex recebido do 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 14P Sessão 
Em 19 de setembro de 1983 

1• Sessão Legislativa Ordinária, 

Da 47• legislatura 

Presidência do Srs. Nilo Coelho, 
Raimundo Parente e Almir Pinto 

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente 
- Claudionor Roriz - Alexandre Costa - João Caste
lo - José Sarney - Helvídio Nunes - João Lobo -
Almir Pinto~- José Lins - Virgílio Távora- Carlos 
Alberto - Milton Cabral - Aderbal J urema - Marco 
Maciel - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira - João 
Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival 
Baptista- Jutahy Magalhães- João Calmon- Ama
ral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Henrique San
tíllo- Mauro Borges- Benedito Canelas- José Fra
gelli - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Álvaro 
Dias - Jaison Barreto - Carlos Chiare!Ii - Pedro Si
mon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de40 Srs. Senadores. Ha
vendo Número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr.l'i'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA 

MENSAGEM No 172, DE 1983 
(N<:> 322/83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Fede
ral: 

Na forma do artigo 42, inciso V, combinado com -o 
art. 17, parágrafo 1<:>, da Constituição Federal, tenho a 
honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Oiretor-Gercl do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Direfor- Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

Secretârio-Geral do Conselho Fe- 1.3- ORDEM DO DIA 
deral da Ordem dos Advogados do 
Brasil, contendo apreciaÇõeS Sobre - -Projeto' de Lei do Senado n9 
o aspecto jurídico do Decreto-lei n<:> 203/82, de autoria do Senador Nel-
2.045/83. Apelo à Comissão de son Carneiro, revOgiridO dfSpositi
Constituição e JustiÇa do Senado, vos da Lei n9 7.016, de 23 de agosto 
em favor da brevidade da apre- de 1982, que dispõe sobre a rever
dação de projeto de lei _de autoria são para cargos integrantes do Pia
de S. Ex!-, que dispõe sobre o rece- no de_ Ç!assificação instituldQpela 
bimento, pela companheira de se- Lei n9 5.645, de 1970. Votação_adia
gurado da Pr<Nidência- Social, da da para a sessão do próximo dia 14, 
pensão e do salário-Tãriiiliã_ - nos termos do requerimento n~> 

771/83, tendo usado da palavra os 
SENADOR ALMIR PINTO - Srs. Nelson Carneiro, José Uns, 

Proposta apresentada pelo Minis
tro Cesar Cais, referenté à criaçãO 
de programa especial visando à 
produção de 500 mil barris diários 
de álcool destinados à exportação. 

SENADOR MAURO BORGES 
- Apresentação de sugestões que 
viabilizem a adoção de uma poUti
ca racional de ocupação do espaço 
físico no País. 

SENADOR JOSE SARNEY, 
por delegação da Liderança do 
PDS- Idéias esposadas pelo Par
tido Democrático Social com vistas 
à saída da crise política-econômica
sociai que atravessa o País, em res
posta a recente pronunciamento do 
Presidente do PMDB, sobre o as
sunto. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder- Anunciando 
para breve resposta da Liderança 
do PMDB ao discurso do Sr. José 
Sarney. 

1.2.9- Comunicação da Presi
dência 

Çonvocação de sessão extraõrdi
nâria a realizar-se hoje, às 18 hoias 
e 30 minutos, com Orderll do Dia 
que designa. 

Humberto Lucena e Hélio Gueiros. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 

5/82- (n~> 976/75, na Casa de ori
~rem) ·que dispõe sobre a unificação 
progressiva do salário mínimo em 
todo território nacional, prescreve 
a forma de sua execução, e dâ ou
tras providências~ Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n" 
280/80, de autoria do Senador Ita
mar Franco~ determinando qu__e a 
Ordem _dos _Adv_ggados do Brasil 
opine sobre a escolha de Magístra
dos que devam integrar tribunais 
com jurisdição em todo territóiio 
nacional. Discussão adiada para a 
sessão do próximo dia 14, nos ter
mos do ReqUerimento n~' 767 (83. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Falecimento do jornalista Dir~ 
ceu Torres Nascimento. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Reformulação do siStema de 
atendimento médico prestado pelo 
FUNRURAL. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - ~esempenho do Secre-
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tário de Saúde, do Governo do 
Distrito Federal, Dr. Jofran Frejat. 

SENADOR RAIMUNDO PA
RENTE - Visita de comitiva de 
prefeitos de municípios intàiora
nos do Amazonas ao Presidente 
João Figueiredo. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 142• SESSÃO, 
EM I' DE SETEMBRO DE 1983 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado nQ 
223/83, de autoria do Sr. Senador _ 
Álvaro Dhi.S, Ctlle dispõe sobre as 
emissões de papel moeda, de Letras 
de Tesouro Nacional _e de Obri
gações __ Reajustáveis do Tesouro 
Nacional. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

224/83, de auturia do Sr. Senador 
Mário Maia, que altera a Lei n<:> 
5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
que regula os direitos autorais, e dá 
outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n<:> 
225/83, de ~utoria do Sr. Senador 
Murilo Badaró, que cria, e regula a 
aplicação pela Censura Federal, o 
Certificado de Liberação Restrita, 
e dá outras providências. 

2.3- ORDEM DO DIA 

....:...._Requerimento n~' 770/83, soliw 
citando a criação de uma Comissão 
Especial, composta de 5 membros, 
para, no prazo de 90 diaS, examinar 

_e avaliar os fatos relacionados com _ 
3s graves denúncias do Jornal "O 

acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Go
vernador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do 
Distrito Federal para o triênio 1984/1986." 

Brasília, em 30 de agosto de 1983. 

João Figuiredo 

E.M. n" 06/83-GAG Brasília, 26 de agosto de 1983. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Tenho a elevada honra de submeter à superior consi
deração de Vossa Excelência a proposta do Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o 
triênio 1984/86, na forma estabelecida no Ato Comple-
mentar n~' 43, de 29.1.1969-

O presente documento foi elaborado em estrita obser
vância às normas traçadas por Vossa Excelência, através 
da Secretaria de. Planejamento da Presidência da Re-
pública e tem por objetivo assegurar ao Distrito Federal 
um programa de trabalho mínimo que mantenha a conti
nuidade das açõ~ com vistas ao cumprimento das priow 
ridades estabelecidas pelo meu Governo em consonância 
com as diretrizes gerais do Governo de Vossa Excelên
cia. 

A frm de atingir esses objetivos está sendo implantado 
um sistema de planejamento para a racionalização do 
uso dos recursos disponíveis e a eliminação de improvi
sações, fazendo com que Brasflia cumpra sua função de 
pólo indutor do desenvolviemnto regional e de ocupação 
dos espaços vazios, através de uma organização da Ação 
governamental que tenha por base a integração dos siste
mas funcionais, gerenciais e administrativos. 

A programação das despesas de capital, à conta de re-
cursos oriundos da Receita do Tesouro, da ordem de CrS 
165.126.999.000,00 (CCTI.to e sessenta e cinco bilhões, cen
to e vínte_e seis milhões e novecentos e noventa e nove 
mil cruzeiros) a preços de 19S4, apresenta-se distribuída 
a forma do Quadro I a seguir. 
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Estado de S. Paulo,. sobre os acor- ca do Mali, concluído em Brasília, 
dos entre o Governo da República a 7 de outubro de 1981. Aprovado. 
Federativa do Brasil e a Polônia, à Comissão de Redação. 
iniciadas no dia 14 de agosto de -Projeto de Resolução n9 
1983, sob o título "Dívida Polone- 97 j83, que suspende a execução do 
sa no Brasil: urna Fraude" (depen- art. 311 da Lei n9 1_.390,_ de 30 de 
dendo de parecer da Comissão de agosto de 1977, do Município de 
Relações ExterioreS). Aprovado, ltarapé, Estado de São Paulo. 
após parecer oral proferido pelo Sr. Aprovado. A Comissão de Re-
ltamar Franc_o, tendo usado da pa- dação. 
lavra os Srs. Humberto Lucena, 
Virgílio TâVo!a, Nelson Carneiro, l.4- DESIGNAÇÃO DA OR-
Roberto Saturnino, José Lins e DEM DO DIA-- f>.A- PRÓXIMA 
João Calmon. SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

- Redação Fin-al do Projeto de 3 _DISCURSOS PRONUN· 
Resolução n<;' 90 de 1983, que auto- CIADOS EM SESSOFS ANTE
riza a Prefeitura Municipal de Ja- RIORES 
teí, Estado de Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação d~ crédito no -Do Sr. Senador Mauro Bar
valor de CrS 22.829.700,00 (vinte-e· - ges, proferido na sessão de 19-8-83. 

dois milhões, oitocentos e vinte e 
nove mil e setecentos cruzeiros}. 
Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Decreto Legislatí: 
vo n<;' 8/82 (n<;' 120/82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do acordo de Cooperação Cultu
ral, Científica e TécniCa entr'e 'O 
Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Repúbli-

-Do Sr. senador ltainar Fran
co, profefido Da sessão de3I-8-83. 

......,Do Sr.-Senãdo_r_Áloysio-Cha
ves, pro(erido na sessão de 31-8-83. 

-Do Sr. Senador Itamar Fran- -
co, _proferi~? na sr;:s~ãq de 31-8-83. -

-Do Sr. Senador José Lins, 
proferido na sessão de 31-8-83. 

-~o Sr. Senador Lourival Bap
tista, p-roferido na Sessão de ~9-8-
83, que está sendo repUblicado por 
ter saído com- in·correção no DCN 
(Sessão m do dia 30-8-83. 

4- RETIFICAÇÃO 

-Ata da 138• Sessão, realizada 
em 29-8-83. 

5-ATO DO. PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DO DISTRITO 
FEDERAL 

- Instruções a serem observadas 
durante os processos de discussão· e 
votação da Proposta Orçamentária 
do Distrito Federal para o exercí
cio financeiro de 1984. 

---:- DeSiSnaÇãO--de relatores e re
latores s~bstitutos das diversas par
tes do orçamento. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE
i.IDERES DE PARTIDOS_ 

8- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

QUADRO-I 
RESUMO GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO 
CP!- 1984- 1986I 

FUNÇÕES 1984 1985 1986 

LEGISLATIVA ........•...•......•.• 83.095 83.095 83-09S: 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT038.068.799 38.068.799 3"8.068: 199 

AGRICULTURA ......•...•....•.•.. 93.091 93.091 93.091 

DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA 21.537 21.537 21.537 

EDUCAÇÃO E CULTURA .•...••.... 4.823.415 4.823.4I5 4.823.4I5 

HABITAÇÃO E URBANISMO ....... 5.368.118 5.368-II8 5.368.118 

INDÚSTRIA, COMI>RCIO E SERVIÇOS. 21.000 21.000 21.000 

SAÚDE E SANEAMENTO .....••. ·-. 1.621-434 1.627.434 1.627.434 

TRABALHO ....•• ··--· .•. -··-------·. _15-460 15.460 .I5.460 

ASSISTSNCIA E PREVIDSNCIA ...•. 103.202 103202 I03.202 

TRANSPORTES •...•.••. ~. --· ·--- _4.8I7.182 4.8I7.I82 _4.817.182 

TOTAL ....•....• ··-· ···---··· ----- 55-042.333 55.042.333 55.042.333 
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As funções Administrativas e Planejamento, Habi· 
tação e Urbanismo, Educação e Cultura, Transportes e 
Saúde e Saneamento receberam 99,4% do total dos re
cursos em razão das prioridades estabelecidas em termos 
de investímentos e das vinculações e recursos oriundos 
de fontes Federais. 

Dentre estas, destaca-se a função Administração e Pla
nejamento, com Cr$114.206.397.000,00 (cento e quator
ze bilhões, duzentos e seis milhões e trezentos e noventa e 
sete míl cruzeiros), que conta com Cr$ 91.701.000.000,00 
{noventa e um bilhões setecentos e um milhões de cruzei
ros) de recursos do FUNDEFE- Fundo de Desenvol
vimento do Distrito Federal, que corresponde a 80,3% 
daquele montante e que engloba recursos que deverão 
ser alocados, oportunamente, nesta e em outras funções 
de Governo. 

Apesar desse plano minimo de trabalho para os três 
próximos exercícios, a presente proposta não encontra 
sustentação finanCeira nos limitados recursos gerados di
retamente pelo Distrito Federal. Sua execução plena • 
portanto, ficará na dependência da obtenção de recursos 
externos, tais como Transferência da União, operações 
de Crédito e ConVênios. 

Sendo o que me cumpre apresentar, reafirmo a Vossa 
Excelência o meu mais profundo respeito e elevada con
sideração. -JoséOrneUas de Souza FDbo, Governador. 

Em, CrS 1.000,00 

TOTAL % 

249.285 O,Í 

1Í4.206.397 69;o 

279,273 0,2. 

M_611 

14.470.245 8,8 

16.104.354 9;8 

. 63.000 

4.882.302 lb3,0 

46.380 

309.606 0,2. 

I4.451.546 8,8 

I65.U6.999 IÕO,O 
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Situação Financeira 

O Quadro II, a seguir, apresenta a evolução da Receita, a preços constantes, no período 1976/1982, bem 
como a reestimativa da Receita para 1983 e a previsão para o triénio 1984/1986. 

QUADRO Il 
RECEITA DO DISTRITO FEDE!l.AL 
EVOLUÇÃO 
A preços constantes- 1970 = 100(1) 

A 
N 
o 
s 

ORIGEM DA RECEITA 

Receita Própria Partlc. na Rec. da Uniio 

CrS % Cr$ % 

1976 1.404.960 47,4 200.401 6,8 
1977 1.344.550 45,9 276.842 9,5 
1978 1.670.095 .50,3 242.204 7,3 
1979 l.419.4ll 43,3 177.685 5,4 
1980 1.264.446 36,6 233.ü45 6,7 
1981 1.456.229 39,8 223.537 .. 6,1 
1982 1.748.908 '40,4 222.491 5,1 
1983 1.367.150 39,1 194.594 5,6 
1984 1.346.333 47,9 185.694 6,6 
1985* 1.346.333 A7,9 185.694 6,6 
1986* 1.346.333 47,9 185.694 6,6 

Fonte: 1976/1982....:. Balanços do GDF 
1983- Reestimativa (Assessoria CSO/SEG) 

Out. Transferências 
da União 

Cr$ % 

1.355.908 45,8 
!.304.881 44,6 
1.407.884 42,4 
1.682.252 51,3 
1.960.852 56,7 
1.979.186 54,1 
2.361.634 . 54,5 
1.930.588 55,3 
1276.200 45,5 
1.276.200 45,5 
1276.200 45,5 

(Em CrS 1.000,00) 

TOTAL 

Çr$ % 

2.961.269 100,0 
2.926.273 100,0 
3.320.183 100,0 
3.279.348 100,0 
3.458.343 100,0 
3.658.952 100,0 
4.333.033 . 100,0 
3.492.332 100,0 
2.808.227 100,0 
2.808.227 100,0 
2.808227 100,0 

1984/1986- Previsão (Assessoria CSO/SEG) . 
(I) - Deflator Implícito: lndice Geral de Preços- FGV (Conjunturas Econômica- Coluna 2) 
t*)- Mantido lndice 1984 · 

Setembro de 1983 

Este quadro II demonstra composição da Receita do 
GDF, no período em observação, e, para tanto, utiliza a 
agregação dos dados em três categorias: 

As tendências de cada um desses grupos da Receita 
podem ser resuniidos em: 

3 -As contribuições da União tem uma participação 
de mais de 50% na Receita total arrecadada. 

- Receitas Próprias. 

1 - As Receitas Próprias após apresentar um período _ 
· de decréscimo no- período 1979/80, a partir de-

1981 começa a reagir. 

-Participação em Tributos Federais e 2 -::_Com relação_ à participação na Receit3 da União 
· continua no período mais ou menos _e~tãvel. 

O quadro III mostra a composição da Receita porca
tegoria econômicas, demonstrando o seu comportamen
to, bem como os índices reais, em relação ao ano-base 

(1976 ~ 100). -Contribuições da União. 

QUADRO l/1 
RECEITA POR CATEGORIAS J;:CONOMICAS 
EVOLUÇÃO. 
A preços constantes- 1976- 100(1) 

Anos Corrente Capital 

1976 2.458.379 502.890 
1977 2.500.318 425.955 
1978 2.749.277 570906 
1979 2.968.927 310.421 
1980 3239.938 218.405 
1981 3.406.939 252.013 
1982 4.123.254 . 209-779 
1983 3.350.460 141.872 
1984 2.737.016 71.211 
1985* 2.7J7.ol6 71.211 
1986"' 2.737.016 71.2ll 

Fonte: 1976/1982- Balanços do GDF 

Total 

2$61.269 
2.926273 
3.320.183 
3.279.348 
3.458.343 
>.658:952 
4.333.033 
3.492.332 
2.808.227 
2.808:227 
2.808.227 

1983 - Reestimativa (Assessoria CSO/SEG) 
1984/1986- Previsão (Assessoria CSO/SEG) 

(Em Cr$1.000,00) 

lndice 

Corrente Capital Total 

100,0 .roo,o 100,0 
101,7 84,7 98,8 
111,8 ll3,5 ll2,1 
120,8 61,7 110,7 
131,8 43,4 116,8 
.138,6 50,1 123,6 
167,7 41,7 146,3 
136,3 28,2 117,9 
ll1,3 14,2 94,8 
ll1,3 14,2 94,8 
111,3 14,2 94,8 

(1) - Deflator lmpeícito: lndice Geral de Preços- FGV (Conjuntura Econômica- Coluna 2) 
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O quadro IV, abaixo, refere-se ao comportamento da Despesa por categoria econômica e seus respectivos índi
ces reais em relação ao ano base (1976 ==--100). 
QUADRO IV 
DESPESA POR ·cATEGORIAS ECONOMICAS 
EVOLUÇÃO 
A preços constantes - 1976 - 100(1) 

Anos Corrente: Capital 

1976 1.952.301 1.030.447 
1977 2.044.486 873.536 
1978 2.243.444 1.084.074 
1979 2.489.875 776.1 !O 
1980 2 .. 676.482 727.649 
!981 2.797.575 726.465 
1982 3.338.871 969:263 
1983 2.840.388 651944 
1984 2.312.846 495.381 
1985* 2.312.846 495.381 
1986* 2.312.846 495.381 

Fonte: 1976/1982- Balanço do GDF 

Total 

2.982.748 
2-918.022 
3.327.518 
3.265.985 
3.404.131 
3.524.040 
4.308.134 
3.492.332 
2.808.227 
2.808.227 
2.808.227 

1983 - Reestimativa (DACEOJCSO/SEG) 
1984/1986- Previsão- CSO/SEG 

(Em CrS 1.000,00) 

Jndice 

Corrente Capital Total 

100,0 100,0 100,0 
104,7 84,8 97,8 
114,9 105,2 111,6 
127,5 75,3 lli9;5 
137,1 70,6 114,1 
143;3 70,5 118;1 
171,0 94,1 144,4 
145,5 63,3 117,1 
118,5 48,1 94,1 
118,5 48,1 94,1 
]]8,5 48,1 94,1 

(1) - Dellator lmpeícítO: lndice Geral de Preços- FGV (Conjuritura Econõm-ie<i- ColÜna 

2) 
(*) -Mantido Indice 1984 

Verificamos por eSse qUadro- q-ue as despesaS corre!ltes continuam em ascensão enquanto as despesas de ~pita! 
decrescem, exc~o de 1978 e 1982. 

O Quadro V a seguir relaciona Receitas e Despesas no período 1976/1986. As difereÍlças ClemOristrã.m os-exercí
cios em que houve "deficits" ou "superavits'' conforme a Receita se mostre menor ou rhaior que a despesa. 

QUADRO V 
RECEITA E DESPESA 
A preços constantes- 1976 = 100-

Anos 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980' 
!981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Receita 

2.961.269 
2.926.273 
3.320.183 
3.279.348 
3.438.343 
3.658'.952 
4.333.033 
3.492.332 
2.808.227 
2.808.227 
2.808.227 

Despesa 

2.982. 748 
2.918.022 
3.327.518 
3.265.985 
3.404.131 
3.524.040 
4.308.134 
3.492.332 
2.808.227 
2.808.227 
2.808.227 

Fontes: Quadros_ III e iV 

(*) PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 220, de 1983-DF 

Aprova o Orçalnento Plurianttal de Investimento 
do Distrito Federal para o trlênio 1984/1986 

MENSAGEM N• 173, DE 1983 
(N"' 325/83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede-
ral: 

Nos termos do artigo 57, inciso IV, combinado com o 
artigo 17, parágrafo f"', da Constituição Federal, tenho a 

(*) Serâ publicado em Suplemento "A" A presente edição. 

honra de submeter. à apreciação de Vossas Excelências, 
acompanhado de EXposíção de Motivos do Senhor Go
vernador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"estima a Receita e .Fixa. a Despesa do Distrito Fedei-ai 
para o Exercício Financeiro de 1984". 

Brasília, 30 de agosto de 1983. - João Figueiredo. 

E.M N• 05/83-GAG 
Brasília; 26 de agosto de 1983. 

Excelentíssimo Senhor PreSidente da República: 

Tenho a elevada honra de submeter a superior consi
deração de Vossa Excelência a Proposta Orçamentãria 
-do Governo do Distrito Federal, para o exercicio de 
1984. 

(Em Cr$ 1.000,00) 

Diferença 
(+) ou (-) 

21.479 
8.251 
7.335 

13.363 
54.2!2 

134.912 
24.899 

Atendendo às determinações de V. Ex• transmitidas 
atravês da Secretaria de Planejamento da Presidência da . 
República, procurou-se alocar _recursos apenas àqueles 
Projetas ou Atividades prioritárias e indispensáveis à 
continuidade das ações Cio Governo do Distrito Federal, . 
com vistas ao alcance dOs objetivos e metas fixados pára 
o período programado. 
_ Diante de uma rígida política de contenção de gastos 

públicos e buscando a racionalização -das ações governa
mentais o meu governo estã implantando um Sistema de 
Planejamento - SISPLA N, que em sua faze de formu
lação buscou' identificar a função do Governo do Distri
to Federal no quadro da hierarquia constitucional e polí
tica do país que tem como vértice a constituição, seguida 
dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e de Segu-



3750 Sexta-feira 2 

rança Nacional, a par do levantamento das Aspirações e 
Demanda da Corimnídade através da realização de Reu
niões Gerericiais, realizadas também junto ·com a Comu
nidade, em todas as_Regiões Administrativas que com~
põe o Distrito Federal. 

Brasília cumpre um papel de polo indutor do desen
volvimento de uma vasta região, com a ocupação de es
paços vazios no interior, a çonquista e desenvolvimento 
das ãreas potencialmente ricas da bacia amazónica, a in
trodução de uma sólida agricultura na regi,ão e o desen
volVimento de um sistema de comunicação que promoVi! 
a interligação do centro com o resto do país. 

Em relação às empresas estatais e a administração di
reta do Distrito Federal foi implantado o Modelo de 
Avaliação do Desempenho Governamental - MA
DEG, corii vistas ao estabelecimento de indicadores de 
desempenho através dos quais o governo avalia a--sua 
perfomance, bem como de su~ empresas, corrigindo os 
eventuais desvios do planejamento e buscando a distri
buição justa dos be_n~fícios sociais decorrentes dos ser-

DIÁRIODOCONGRESSONACIONAL(Seção 11) 

viços públicos prestados, tendo sempre em mente a re
lação .. qualidade de vida'~- "ganhos de produtividade" 
- .. distribuição de renda". 

Outra medida em fase de implantação ê a do modelo 
de avaliação de ganhos de produtividade, para as empre
sas prestadoras de Serviços Públicos do Distrito Federal, 
para que se possa medir a produtividade, os custos e are
muneração dos serviços prestados, buscando a fixação 
j_usta de tarifas de serviços públicos, em beneficio da co
munidade. 

A programação orçamentária para 1984 foi elaborada, 
objetivando aquelas ações governamentais consideradas 
básicas para a manutenção da qualidade de vida da co
munidade do Distrito Federal. 

As prioridades estabelecidas continuam na área dá 
Educação e-- Cultura com 24,8%; Saúde e Saneamento 
com 20,2%; Administração e Planejamento com 15, 9%; 
HB.bitação e Urbanismo com 12,4% e i>efCSa Nacional e 
Segurança Pública com 8,3% do orçamento. 

Setembro de 1983 

A função Administração e Planejamento engloba 
15,9% do valor do orçamento do Governo do Distrito 
Federal para 1984 em razão das despesas com alguns ór
gãos de Governo classificados nesta função, contri
buições para a formação do Património do Servidor 
Público, pagamento da dívida interna e externa da admi
nistração direta e subscrição de capitaL 

Ãs demais funções de Governo foram alocados recur
sos que compatibilizam seus objetivos com a disponibili
dade financeira. 

Ao encaminhar a presenta Proposta Orçamentãria, 
são estas as consideraçõe que julgo oportuno trazer à su
peri_or consideração de Vossa Excelência, as quais são 
complementadas com os quadros que integram e acom
panham a Proposta Orçamentãria do Distrito Federal 

--para 1984. 

Ao en·sejo, apraz-me renovar a Vossa Excelência os 
protestos da mais alta consideração e do mais profundo 
respeito. -José Ornellas de Souza filho, Governador. 

I- DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL- EXERCICIO DE 1983 

Receita 

O orçamento -do Distrito Federal, para o corrente ex.ercfcio, prevê uma receitã de CrS 137.815.322.000,00 cóm 
origem e composição demonstrada no Quadrai, a seguir: · 

QUADRO! 
RECEITA DO TESOURO- ORIGEM 

nu- oRÇADO (Ea Cr$ 1 000 00 e I) 

ORIGEM 

RECEITA RECEITA TRANSFERt:NCIAS TOTAL I 

PROPRIA :.icip>ção na C>.ltras Transf • 
• da União da UnL';o 

RECEITAS CORRENTES 

Tributá.ri.a 55-117-001 55-177-001 40,0 

Patri121onial 886-601 886.601 0,6 

Tndustria1 105-000 105.000 0,1 

Serviços 573.000 573 .. 000 0,4 

Transferênci-as - 4.017 _830 70-685-448 74.703.278 54.2 

Outras Correntes l. 594-000 1-594-000 1,2 

so~ {RECEITAS CORRENTES) 58.335.602" 4.017.830_ 70,685.448 133.038.880 961 s 

RECEITAS DE CAPITAL 

Alieno!!ição de Bens 2 2 -
Operações de Crédi t.o 1 1 -
Transferências 4.215.000 516.438 4. 731.4.38 3,5 

OUtras Recei t.as de Capital 45.001 45.001 -
S())<A (RECEITAS DE CAPITAL) 45.004 4.215.000 516.438 4. 776.442 3,5 

TOTAL RECEITA ESTIMADA 58.380.606 B-232-830 71.201.886 137.815.32 .. 100~0 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL 42,3 6,0 51~ 7 100,0 

'FO~'TE: Lei n'i:l" 7.C-5-4 Me 6/12/82) 
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Com urna arrecadação atingiiido, até 30 de junho de 1983, de Cr$ 86.340.868.000,00, procedeu-se a reesüma
tiva da Receita, do que resultou a previsão de um provável excesso de arrecadação em torno de Cr$ 
88.959.454.00_0,00. A Receita orçamentária do Distríto Federal, portanto, deverá atíngir, no exercíCío de 1983, o 
valor de Cr$ 226.774.776.000,00, conforme exposto nos Quadros II, III e IV a seguir: 

.. 
RECEITA 

RECEITAS CORRENTES 

Tributãria 

Paer1mon1al 

Industrial 

Serviços 
Transferências 

OUtras Rece 1 tas Correntes 

SOMA 

RECEITAS DE CAPITAL 

Ali~nação de- Bens 

Operações d~ Créd i. to 

Transferências 

OUtras Rece-itas de capital 

SOMA 

TOTAL DA RECEITA REALIZADA 

QUADRO II 
RECEITA DO TESOURO 

(RECEITAS CORRENTES) 

(RECEITAS DE CAPITJ\1 .. ) 

QUADRO lil 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

(Em CrS 1 000 00 ~ ' 
ARRECADACAO 

CONTABILIZADA 

27a509.1JS 31,9 

800.155 0,9 

76.523 0,1 

139.495 0,2 

52.612.616 60,9 

874.524 1,0 

82.012.448 95,0 

-
1.501.470 1, 7 

2.582.549 3,0 

244.401 0,3 

4. 328 o 420 5,0 

86.340.868 100,.0 

Sexta-feira 2 3151 

1983 - Esth11ativa (Em crs l.Ot:'a,~:- e \l 

ORIGEM 

RECEITA 
TRANSFERtNCIAS. TOTAL 

RECErTA 

P!tOPRIA PIOrtictpação _na_ ~ CUtras Tr:msfe.rê:!_ 
ceita da União cias da união 

RECEITAS CORRENTES 

Tr!hutíiria 80.992~155 80.992. lSS 32,6 

Patrimonial 2. 768.760 2. 768. J60 .... 
Indu.strial 206.135 206.135 ~.1 

Serviços 676.199 676.199 I}.) 

Transferências 7.051.157 125.621.895 132.673,052 53.4 

Outras Rec'eitas Correntes 3.286.774 3.286.774 l.l 

SOMA (RECEITAS CORRENTES) 87.930.023 7.051.157 125.621.895 220.603.075 33,5 

RECEITA DE ~ITAL 

Ali c-nação de Bens 2 l -
orwraçõcs· de cri-dito 1 1 -
Tr-'nl'lferências 4. 459.800 23.540.785 28,000.5~5 .l.~ 

Outr;,s Receitas de Capital 45. OQl 45,001 -
SOMA (RECEITAS DE CAPITAL) 45,004 4.459,800 .;n. S4o. 1ss 28.045.:-.:;q !. ~ ~ ~ 

---
TOTAL RECEITA ESTIMADA 87.975.0.27 11.510.957 149.162.680 248,648.6-s-1 . " ,, 

PARTfCfPAÇ'ÂO PERCENTUAL 35,4 4,6 60.0 100. o 

Fonte: CSO-SEC-OF 
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QUADRO IV 
RECEITA DO TESOURO 

1981 - Reest:imativa {Em CrS L::Ot)('.,;:J e\) 

ORIGEM 

RECEITA RECETTA 
TRANSfER!::NCI/1.5 

PR0PRIA ~~~c~~~~' Rf1 
CUtr<ts Tr<\nsfe~ 
ci.:m d.:1 Uni.io 

RECEITAS CORRENTES 

Trlbutiria Sl.llS. JSD 

PZ~trimonial 2. 608.901 

Industrial 190.000 

~rvlçoa '),6. 300 

Tra.n"ferêncla~ 7.516.057 121.545,562 

Outras Receita a Corrente!~ 3. 745."10 

SO!<A (RECEITAS CORRENTES) 88. 27S._961 7.516.057 121.545.562 

RECEITA CE CAPITAL 

J\llenaçâo de 'Bens 2 

Operações de Crédito 

Transferências 5.119. 900 3.817.29) 

Outras Receitas de Capital S00.001 

SO!<A (RECEITAS DE CAPITAL} 500.003 5.119.900 3.817.293 

TOTAL RECEITA ESTIMADA 88.775. ,64 12.635.957 12S.362.SSS 

PARTICIPAÇI\0 PERCENTUAL 39,1 5,6 55 ,J 

II- DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERC!CIO DE 1984 
Receita 

TOTAL 

Sl.llS.JSO 

2.608_.90! 

190.000 

596. 30l1 

l29,06l.bH 

3, 745.4!0 

217.337.~${\ 

2 

a.!n7.l9J 

500.001 

9.437.1':'(, 

226.774.7710. 

100,0 

A receita orçamentária estimada para o exerctcío de 1984 atinge o montante de Cr$ 312.025.200.000,00 e tem. 
sua origem e composição apresentada no Quadro V, a seguir: 

QUADRO V 
RECEITA DO TESOURO 

I ' I 

:t3 ~õ 

1.1 

f).,l 

o. 3 

; ... .: 

1,·1 

-1". ,6 
f---

-
3 •• 

c. 3 

4,2 

100,0 

198-4 - Estimado (Em Cr$ 1 000 00 e '\) 

ORIGEM 

RECEITA RECEITA TRANSFERt:NCIAS TOTAL ' 
PROPRIA Participa~ na P.e C:Utras Trans!erên 

ceita da~ - cias da Un.lào -

RECEITAS CORRENTES 

Tributiria 144.710,001 144.710.001 <tt-. :1 

Patrimonial 1 .. 743. 201 1.. 743.201 c. E: 

Industrial -416.000 41.6.000 o. 1 

Serviços 681.300 681.300 r,l 
Transferências - 1.3. 262.691, 141.712.700 154.~75.391 ~~'i 

Outras Receitas Correntes 1. 587.003 1.587.00-l c.. 5 

- ----
SO!<A (RECEITAS CORRENTES} 149.137.505 13,262.691 141~712.700 304.112.896 9"1. ~ 

RECE!TAS DE. CAPITAL 

Alienação- de Bens 2 2 -
Operações dé Crldito 1 1 -
Transferências 7.370.000 87.300 7.4S7.300 2. 4 

Outras Receit..a~ de CapitAl 4SS. 001 4SS .. 001 0,1 

SOMA (!tECEITAS DE CAPITM.) 455.004 7.370.000 87.300 7.912.304 O,ó 

'l"'TAL 'RECEITA ESTil"U\DA 149~592.509 20.632~691 141. 800_, DOO 312.C25.200 100, o 

PARTICIPAÇAO PERCENTUAL 47,'9 6,6 4S, 5 100,0 

P'ONTEt CSO-SEG-DP' 

~c,;;"~F~:: 
: - ·, '~-'-

I 
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Despesa 
A despesa para 1983 foi fixada em CrS 137.815.322.000,00~ E para 1984 êm CrS :Ht.025.200.000,00,~ com um 

acréscimo de 126,41%. -

Na programação dos recursos foram estabelecidas prioridades com ênfase nas atividades e projetãs- de cunho 
social, ao tempo em que se procurou adequar os meios financeiros à atual conjuntura do DistiitO FederaL 

QUADRO VI 
1984 - DESPESA FIXADA (FUNDEFE INCLUIDO NA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO E 

PLANEJAMENTO) 

(Em Cr$ 1.000,00} 

F u N ç l( o TOTAL 

EDUCAÇÃO E CULTURA 77.102.110 

ADMINT:::::·.L'RAÇJ\0 E PLANE.JAMENTO 74.571.564 

SAOOE E SANEAMENTO 53 .. 413. 832 

HABITAC':ÃO E URBANISMO 27.256.313 

DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA 24.978.174 

ASS ISTtN"CIA E PREVIDENCIA 23.657.91:17 

TRANSPORTE 9 .. 772. 414 

' 
24.7 

23,9 

17,1 

8,7 

8,0 

7 •• 

3,1 

AGRICULTURA 7.835.188 2, 5 ~ 

LEGISLATIVA 2.696.-452 0,9 

INDOSTRIA, CO~RCIO E SERVIÇOS 849.852 0,3 

TRABALHO 70.000 -
SUBTOTAL 302.203.886 96,8 

RESERVA DE CONTINGtNCIA 9.821.314 3,2 

TOTAL GERAL 312.025.200 100,0 

FONTEr CSP-SEG-DF 

Vale_ salientar, entretanto, que, no quadro anterior, o Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal, nova
lor de Cri 30.567.000.000,00, se encontra alocado na funçãO Administração e Planejamento, representando 41,0 
do valor da referida função. 

Consíderando-se, portanto, os projetas constantes do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal
FUNDEFE, classificados em suas respectivas fUnções, obtem-se os valores e percentuais de acordo com o quadro 
abaixo. 

QUADRO VII ~ 

DESPESA POR FUNÇÃO (FUNDEFE DISTRIBUIDO PELAS SUA DESTINAÇÃO FUNCIONAL) 
1984- DESPESA FIXADA 

I 

{Em Cr$ 1 000 COJ 

F u N c; l( o TOTAL \ 

EOUCACÃO E CULTURA. 77.361.110 24 .s 
SA0DE E SANEAM&NTO 63.157.156 20 .. 2 
AC:·1It!ISTRACÃO E PLANEJJ\MENTO 49.527.123 15,9 
f!ABITM".ÃO E URBANISMO 38.842.342 12,4 
DEFESA NACIONAL E SEGUAANCA POBLICA 26.092.547 8,3 
ASSISTtNCIA E PREVIDtNCIA 24.257.987 7,8 
TRJ\.."'lSPOP.TE 10.332.254 3,) 

AGRICULTURA 9.017.063 2,9 
LEGISLATIVA 2.696.452 0,9 
INDOSTRIA, COME:RCIO E SERVIÇOS 849.852 J,) 
TRAnAr.UO 70.000 

SOB TOTAL 30.Z.203.886 96,8 

RESERVA OE CONTINGl:::NÇYA 9.821.314 3. 2 ~ 
.. 

TOT!.L GERAL 3ll.025.200 100.0 

FOri:TE: CSO-SEG - DF 

Sexta-feira 2 3753 
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(')PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"' 221, de 1983-DF 

Estima a Receita e- fixa a Despesa do DístrífO- Fe
deral para o exercício financeiro de 1984 

(*) Será publicado cm Suplemento "B" à presente edição 

PARECERES 

PARECERES N•s 765 e 766, de 1983 
PARECER N• 765, de 1983 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio ug" n9 
34/82 (n'í' 165/82 - na origem) do Senhor Governa
dor do Estado da Bahia, solicitando autorização do 
Senado Federal, para contratar expréstimo externo, 
no valor de até D\'r'f 20.000.000,00 (vinte milhões de 
marcos alemães) destinado a programas de Sanea
mento Básico e Irrigação na Subreglão de Santa Ma
ria da Vitória. 

Relator: Sen_ador Jutahy Magalhães 
O Senhor Governador do Estado da Bahia solicita _aó_ __ 

Senado Federal, nos termos do art.42, item IV, da ConsM 
tituição, a competente autorização para que aquele EstaM 
do possa contratar uma operação_ de empréstimo exterM
no, no valor de até DM 20.000.000,00 (vinte milhões de 
marcos alemães), ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, para financiar programas de Saneamento Bã
sico e Irrigação na SubMregião de Santa Maria da Vi
tória, naquele Estado. 

2. Com os recurSoS oriUndos do empréstimo juríto 
ao Kreditanstalt fUr Wiederaufbau-KFW (Instituto de 
Crédito para a Reconstrução), aquele Governo pretende 
contemplar atividades que se integram no desenvolvi
mento do Oeste do Estado, cuja ocupação constitUi prio
ridade maior. 

3. Esclarece o ofiCio do_Senhor_Governado_r que "os 
programas em apreço tCm o objetivo de melhorar os pa
drões de higiene, as condições de vida e de trabalho_ e da 
produtividade, particularmente das populações da zona 
rural da ãrea beneficiaáa com os investimentoS a serem 
utilizados". Afirma - prosseguindo - que "para atin
gir este objetivo é necessârio que as açõesjã previstas no 
campo de abastecimento d'ãgua potável sejam contem
pladas, mediante ações relativas ao Seneamento básico, 
bem como o aumento da produçãO e da produtividade, 
através de sistema slinplificados de irrigação. Serão im
plantados cerca de 15 sistemas siniplificados e 24 siste
mas convencionais de abastecimento d'agua; no que diz 
respeito ao Saneamento básico, serão executados ser
viços que proporcionarão melhorias sanitárias de dife
rentes tipos de tecnologia_ para aproximadamente 5.000 
residências.,. 

Dentro do Programa Simplificado de Irrigação, hã a 
previsão da implantação de 30 projetes na B;:~.cia do_ Rio 
Corrente, beneficiando 2.806 ha de terra férteis, situadas 
nos múnicípios â.e Santa Maria da Vitória, Correntiila e 
Coribe. 

4. O financiamento terâ prazo de 20 (vinte) anos, 
com 6 (seis) anos de carência, juros de 4,5% a.a. e cOmis~ 
são de compromisso de 0,25% ao ano, apresentando-se 
com condições extremamente benéficas, adequadas à 
manutenção do atual perfil da dívida estadual. 

S. Entretanto, cumpre esclarecei' que, não obstante o 
pleito do Senhor Governador fazer referência a uma 
aplicação de vinte milhões de marcos alemães e na auto~ 
rização legislativa constar o montante acima referido, a 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República 
{Aviso n"' 1269, de 29/09(82) reconheceu a prioridade do 
projeto e a capacidade de pagamento do mutuârio até o 
limite de 10,0 milhões de marcos alemães. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

6. ConStam, também, tanto no protocolo assinado 
entre o nosso país e a República Federal da Alemanha 
como na minuta de cQDtrato anexo, referências ao mon
tante de somente dez milhões de marcos. 

7. Assim, nossa anãlise serã orientada no sentido de 
conceder, nessa etapa, uma autorização de até dez mi
lhões de marcos. 

8. Com base nos quadros referidos no item -anterior, 
que demonstram a real situação do endividamento do 
Estado da Bahia, vemos que com a receita realizada em 
1982 (Cr$ 231.717.659.000,00), descontados as operações 
de crédito efetuadas (Cr$ 29.525.651.000,00) e corrigida 
esta receita líquida até maio de 1983 (época do envio do _ 
pedido), resultará uma receita líquida de Cr$ 
271.685:390.000,00. 

9. Com este valor, foram calculados os limites regu
lamentares com base na Res. n"' 62, de 1975 do Senado 
Federal, parcialmente modificada pela Res. n"' 93, de 
1976. Assim, destacando-se os ítens mais significativos 
(montante global e despêndio anual), esses limites regu
lamentares atingiram: I - montante global "' Cr$ 
190.179.773.000,00 e III - Dispêndio anual "' Cr$ 
40.752.750_000,00. 

lO. Em função do quadro real do endividamento do 
pleiteante, ess_es índices atingem: para o montante glo
bal, a quantia de Cr$ 393.30L952 niil (intra"' Cr$ 
123.883.480 mil; extra"' CrS 178.198.790 mil e externa I' 

·_ CrS 91.219.682 mil); para o dispêndio anual mãximo o 
total de CrS 68.007.833 mil (intra• Cr$ 32.506.968 mil, 
extra I' CrS 16.257:722 mil e externa I' CrS 19.243.143 
mil), esse último item referido ao exercício de 1986. 

li. Com base na Res. n'i' 62, de 1975, para as ope
rações internas não são consideradas as parcelas da dívi
pa_extra-limite. Assim, o montante global real estaria em 
Cr$ 215.103.162 miT (incluída a parcela da dívida exter-
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na), e, da mesma forma, o dispêndio anual máximo (a 
ocorrer em 1986) atingiria a quantia de CrS 51.750.111 
mil, destacando-se a parcela de CrS 32.506.96_8 mil para 
a dívida intra limite e CrS 19.243.143 mil para a dívida 
externa. 

12. Assim, mesmo antes de ser realizada a operação 
em exame, tanto o montante global (item I) e o dispêndio 
anual mâxímo (item III) jâ se encontram extrapolados 
em Cr$ 24 bilhões e CrS 11 bilhões, respectivamente
em números redondos- não computada a operação em 
exame, no valor de 4,14 bilhões. 

13. Entretan-to, hâ a considerar que a operação em 
pauta, terâ um prazo de 6 (seis) anos de carência para o 
principal e juros de 4,5% a.a, fatores que não influencia
rão de forma significativa no atual perfil da dívida con
solidada interna do Estado da Bahia, pois a parcela dos 
jUros nos quatro primeiros exercícios atingirão a média 
de Cr$ 200 milhões de cruzeiros em cada ano, quantia in
significante se comparada com o dispêndio anual médio 
de 1984 a 1988, no valor deCrS 61.8 bilhões, para amor
tizar toda a dívida _estadual. 

14. Por outro lado hâ a considerar que o projeto irâ 
propiciar a ufíli:ú1ção de extensa ãrea agricultãvel do oes
te da Bahia (Além São Francisco), colocando aquela re
gião em condições de alta produtividade tendo contra
partida na elevada arrecaõação dos ICM"s estadual e 
municipal. Vemos, assim, que há razões suficientes para 
que o projeto seja executado c-om o recurso externo re
sultante do convênio celebrado, tendo em vista dilatado 
prazo de carência para amortização do principal e favo
tâvel taxa de juros que irâ recair sobre a operação plei
teada. 

15. Foram enviados e solicitados os seguintes ele
mentos necessáriOs, e-indispensáveis para exame de plei
tos da espécie. Assim temos: 

A) Dívida Consolidada Interna - pós: 31-5-83 
e Externa (contratada) em Cr$ 1.000,00 

DIVIDA 

a. 1 - Intalimite 
__ a. 2 - Extralimite 

(*)a. 3- Externa 

Total= 

Administração Direta Administração Indireta 

123.883.480 
178.198.79"0 21.688.543 (totallnterno) 
91.219-682 49:930 

393.301.952 21.738.473 

(*)Conversão 1 DM = CrS 207,65 (em junho 83) 

Total 

123.883.480 
199.887.333 
91.269.612 

415-070.425 

B) Cronograma de dispêndio da .dívida interna (intra + extra) e da dívida externa + operação em exame. 
Em CrS 1.000,00 

PER! ODO Intralimite Extralimite Total Interno Externa 
(Adm. Direta) Contratada 

1983 
1984 
1985 
1986(') 
1987 
1988 
1989 

29.748.643 18382.452 48_13!.695 
23.431.016 16-111.012 39542.028 
33.833-193 16.446.476 50-?8Q.269 _ 
32.506.968 16-257.722 48.764.690 
22-953.006 16.006506 38-959512 

lndices: ORTN Gan. 83) ~ 2.910,93 
ORTN (maio-83) ~ 3.911,61 

1!.509.761 
12.443.748 
16.730_778 
19.243_143 
24336_130 

Externa Total Total 
Op.Exame Externo Dispêndio 

11.509_761 59.640-856 
196.450 12.640-198 52.122_226 
195_913 )6.926.691 67.206_960 
195-913 19.439.056 68.203-746 
331.513 24.667.643 63.629.155 

I DM ~ Cr$ 207,65 uunho-83) 

C) Posição do endividamento em função da receita arrecada em 1982 (Res. nl's 62/75 e 93/76). 

Em Cr$ 1.000,00 
C.l- Receita arrecada em 1982 231.717.659 
C.2- OperaÇão de crédito realizadas -29.525.651 
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C.3 - Receita Líquida 
C.4 - Correção da Receita até Maio-83 (índice= 1;3437) 
C.5 - Receita Líquida para câlculo 

202.!92.008 
69.493.382 

271.685.390 
D. Limites Regulamentares: 
I - Montante Global (70% Rec. Jíq.cor.) 
III- Dispêndio anual máximo (15% Rec. liq. cor.) 
E) Limites Reais: 

I- Montante Globlli 

(**}III --Dispêndio anual máximo (1986) 

16. Para atender as disposições do Regimento Inter
no e da Legislação-pertinente, fOram anexados ao pro
cessado os seguintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n'i' 4.013, de 19 de março de 
1982, autorizando o Poder Executivo Federal a Contratar 
uma operação de crédito externo até o montante de DM 
20,0 milhões; 

b) Aviso n'i' 1.269. de_29 de setembro de 1982, da SE- -
PLAN, reconhecendo o caráter prioritário da operação 
bem como a capacidade de pagamento do Estado até o 
montante de DM 10,0 milhões de marcos alemães; 

c) Exposição de Motívos n~> 044, de 18 de maio de 
1983, do Senhor Ministro de Estado da FAzenda, favo
rável, enviada ao Senhor Presidente da República, pro
pondo o seu encaminhamento ao -.Senado Federal, para 
os fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Ofício (FIRCE n~' -83/041) do Departamento de 
Fiscalização e Registro em pauta, conforme atribUições 
conferidas pelo Dec. n"' 84.128, 29-10-79; -

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Ex_
terna), analisado anteriormente; 

f) cópia do Protocolo sobre Cooperação Financeira -
assinalado entre os Governos do Brasil e da República 
Feder! da Alemanha, em 2 de julho de 1982; e, 

g) cópia da minuta de contrato. 

17. O exame das condições crediticias da operãção 
será efetuado pelo MiltisiériO da Fazenda, ein articu
lação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 
I~', inciso II do Decreto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, 
assim que apresentada a respectiva minuta de contrato 
com o grupo financiador. 

18. Por fim, o Senhor Presidente da República auto
rizou o Senhor Governador do Estado da Bahia a 
dirigir-se ao Senado Federal, na forma do art. 42, item 
IV, da Constituição. 

19. No caso, foram cumpridas as exigências &l Regi-
mento Interno do Senado Federal (art. 403, alíneas a, b e 
c), razão por que, opinamos favoravelmente à solici
tação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' !00, DE !983 

Autori.za o Governo do Estadõ da Babla, a contrA
tar empréstimo- externo, no valor até DM 
10.000.000,00 (dez milhões de marcOs &lelõãeS), des
tinado a programas de saneamento e Irrigação naque-
le Estado. 

O Senado Federal resolve: 

190.179.773 
40.752.750 

Intra = 123.883.480 
Extra= 178.198.770 

Externa = 91.219.682 
T. Dispêndio = 393.301.952 

Intra - 32.506.968 
Extra = 10~237:722 

Externa = 19.243.143 
T. Dispêndio = 68.007.833 

sico e Irrigação da Sub-região da Santa Maria da Vi
tória, naquele Estado. 

ArL 21' A operação realizar-se-â nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, procedido o exame 
das cond1çôCS cieditícias -da operação a ser efetuada pelo 
MiriiStêiiO' dá Fazendã. em articulação com o Banco Cen
tral do--Brasil, nos ieiinõs do art. 1~>, item II, do Décreto-

- n'>' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigêncíãs dos- órgãos encarregadoS da execução da polí
tica econômicO-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o- disposto na Lei Estadual n"' 4.0 13, de 19 de março de 
1982, autorizadora da operação. 

Aft. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1983. - Itamar 
Franco, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Oc
fávio Citrdoiiõ- José Fragelli -JoãO Casteio- Louri· 
vai Baptista - Gabriel Hermes - João Lúcio - Roberto 
Ciiinpôs --= -GW1bernie Palmeira - Saldanha Derzi - Pe
dro Simon. 

PARECER N' 766, DE 1983 

Da Comissão de Constituiçílo e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n'>' 100, de 1983, da Comissão 
de Finanças que "autoriza o Governo do Estado da 
Babia, a contratar empréstimo externo, no valor de 
até DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos ale
mães), destinado a programas de saneamento e irri
gação naquele Estado". 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A COmiS-Sâo de Finanças, nos termos regimentais, 
apresentou projeto de resolução autorizando "O Gover
no do Estado da . Bahia a realizar CÇim a garantia da 
União, uma operação de empréstimo externo no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães) ou 
equivalente a outraS moedas, de principal, junto ao Kre
ditanstalt f'l.ir Wiederaufbau - KFW - Instituto de 
Crédito para a Reconstrução da República Federal da 
Alemanha, sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, a ser utilizado nos progra
mas_de Saneamento Básico e Irrigação da Sub-região da 
Santa Maria da Vitória, naquele Estado. 

2. A operação de crédito, na conformidade do artigo 
2"' do referido projeto~ "realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
cpndições crediticias da operação a -Ser-efetuiidii pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1"', item II, do Decreto 
n"' 74.157, de 6 dejunh9 de 1974, obedecidas as dema.i& 
exigêllcias dos órgãos ericarregados da execução da polí
tica económiCo-financeira do Governo Federal, e, ainda, 

Art. l'i' h o Governo do Estado da Bahia autorizado 
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 equivalente a outras 
moedas, de principal, junto ao Kreditanstalt fUr Wiede
raufbau- KFW- Instituto de Crédito para a Recons
trução da República Federal da Alemanha, sob a orien
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, a ser utilizado nos programas de Saneamento Bá-

- ~_o disposto na Lei Esiã.dual n"' 4.01_3, de 19 de março de 
1982, autorizadora da operação. 

3. Para a.terider as disposições do Regimento Interno 
e da legislação pertinente, foram anexados ao processa
do os seguintes documentos, além dos eXigidos pe-la Co- . 
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missão de Fi!lanças,_ conforme o exame do pãrecer da
quela Comissão: 
- a) cópia da Lei Estadual n"' 4.013, de 19 de março de 
1982, i:tutorizando o_ Poder Executivo Federal a contratar 
uma opéfaçãt> di! crédito externo atê o montante de DM 
20,0 milhões; 

b) aviso nQ 1.269, de 29 de setembro de 1982, da SE
PLAN, reconhecendo o carâter prioritário da operação 
bem como·a capacidade de pagamento do Estado até o 
montante de DM 10,0 milhões de marcos alemães; 

c) exposição de Motivos nQ 044, de 18 de maio de 
1983, do Senhor Ministro de Estado_da Fazenda, favorá

. vel, enviadã aO Senhor Presidente da República, propon
do o seu encaminhamento ao Senado Federal, pata os 
fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) ofício (FIRCE n"' 83/021) do Departamento de 
Fiscalização e Registro de Capítais Estrangeiros, creden
ciando a operação em pauta, conforme atribuições con
feridas pelo Decreto nl' 84.128, de_ 29-l0-79; 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Ex
terna), analisado anteriormente; 

f) cópia do Protoc_olo sobre Cooperação Financeira 
assinada entre os Governos do Brasil e da República Fe
deral da Alema.nha, em 2 de_julho de 1982 e, 

. g) cópia da minuta de contrato. 
4. Como se verifica do exposto, a materia fOi deta

lhadamente examinada pela Comissão de Finanças, que, 
após cuin.pridas todas as exigências regimentais, (art. 
403, alíneas a, b e c), opinou pela aprovação da solici
tação do Governo do Estado da Bahia, nos termos do 
projeto de resolução que apresentou, na forma do art. 
t08,jtem VI, do Regimento Interno. 

5. __ No que compete a esta Comissão examinar- as
pecto jurídico-constitucional -, nada há que possa ser 
opo~to, podendo o projeto ter tramitação normal. 
_ Sala das Comissões, Jl deagosto de 19_83. - Murilo 

Badarô, Presidente - _Passos.Pôrto, Rela_tor ....:..._ Hélio 
Gueiros - Martirts Filho - Helvídio Nunes - Amaral 
Furlan - Alfredo Campos - Marcondes Gadelha. 

PARECERES N's 767 E 768, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 139, de 1980, 
que dá nova redação ao artigo 836, do Decreto-lei n" 
5.452, de I'>' de maio de 1943 - Consolidação das 
Leis do Trabslho. 

PAR!';CER N' 767, DE 1983 

Da __ Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Ainda uma vez traz o ilustre Senador Aloysio Chaves 
ao exame do Congresso Nacional projeto de lei da maior 
relevância, e que visa a dar nova redação ao art. 836, do 
Decreto-lei n'>' 5.452, de (9 de maio de 1943- Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Como é de todos conhecido, e por força do Decreto-lei 
n'>' 219, de 28 de fevereiro de 1967, findou a larga diver
gência doutrinárià. sobre a admissibilidade, ou não, da 
Justiça do Trabalho, da açào rescisória, que, na síntese 
de Lopes da Costa, é um recurso vestido de ação" (Direi
to Processual Civil Brasileiro, vol. III; n'>' 467). 

Ao tempo do aludido Decreto-lei, estava em vigor o 
Código de Processo Civil de 1939. Daí a redação atuat 
do referido art. 836 da CLT: 

.~-·~vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho co
nhecer df;,-questõesjá decididas, ex.cetua-dos os casos 
previstos expressamente neste Título, e ação resci

_sórili, que será admitida, no prazo de dois (2) anos, 
nos termos dos arts. 798 a 800 do Código de Proces
so Civíl." 

Assim, ao incorporar a ação rescisória à legislação tra
balhista, teve o legislador _o cuidado de r~duZir-de cinco 
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(5) para dois (2) anos o ptazo-·de sua prõpositura, derro
gando, nessa parte, o disposto no art. 178, § 10, VIII, do 
Código Civil. 

Abria-se o debate que Pontes de Miranda focaliza no 
Direito Romano e recorda no Direito português. Até 
princípio do século XIII, permitia-se que fossem reaber
tas as causas j1,1.lgadas. D_. Afonso TI, pela Lei de 1217, 
restringiu essa possibilidade à hipótese de erro e com ex
pressa autorização do Rei. A Lei de 24 de abril de 1340 
admitia ainda a ação, mesmo sem autorização real, 
quando a sentença fosse nenhuma. As Ordenações Afon
sinas, de 1446, jã diferenciam, como os romanos, as 
ações em nenhumas e algumas, o que foi reprodUzido nas 
Ordenações Manuelinas e Filipinas. 

Ensina o mestre que ... o prazo para ação rescisório não 
era sempre o mesmo. Na maioria dos casos, um ano útil, 
que Justiniano dilatou para quatro anos contínuo_s. Cor
ria, não dO dia do ato contra o qual se pedia a resti
tuição, mas daquela data em que cessou a causa restitu
tionis. A restitutio contrarem iudicatam, que se dava por 
falsos documentos (falsis instrumentis), acaba em trinta 
anos; bem como no caso da nova instrumenta, por se tra
tar de lei civil. O prazo para propo-situra da ação sempre 
foi prazo preclusivo, tendo sido o do annus utllis e, de
pois, o tempos continuum (em Roma e seus distritos foi 
de cinco anos, L.2, C~Th., de_integri restitutione, 2, 16, a: 
diferença das províncias) Cfr. (Comentários ao Código de 
Processo Civil, Tomo VI, pág. I 90 e segs.). Foi por ini
ciativa _de Ruy_B_ar_b_QZJ;J., quando o Senado Federal exa
minou o Projeto de Código Civil, _que se fixou ó prazo de 
cinco anos para a prescrição da ação rescisórla-. -A emen
da teve parecer_ favorável, "como providência há muito _ 
reclamada como garantia da propriedade e estabilidade 
jurtdica" ~É o que informa Luis Eulalio Vidigal, invocan
do a Jorge Americano (Da ãçi.o rescisória dos julgados, 
págs. 28(29). 

Não foi tranqüila, já o disse a justificação do -projeto 
em exame a admissão, na Justiça do Trabalho, da ação 
rescisória, embora Pontes de Miranda, que recorda as di- -·
vergências jurisprudenciais, entenda que,. "os julgados_ 
que o negavam se <~:poiavam em bem mofinos argumen-
tos, _ou errQs crassos, como o de não estar prevista entre 
os recursos admissíveis n-o -proCesso das_ q-Uestões de tra
balho". (Ob. e tomo cits., págs. 226/7). 

Transposta essa fase, -o Prejulgado 49, invocado pelo 
nobre parlamentar paraense, entende que ... nas ações res
cisórias ajuizadas na Ju.s1iça do Trabalho e que só serão 
admitidas nas hipóteseS dos arts. 798 a 800 do_C6digo de 
Processo Civil de 19.39, desnecessário o depósito a que 
aludem os arts. 488,11 e494 do Código de Processo Civil 
de 1973". 

José Carlos Barboza Moreira; cuja lição ilustra ajustí
ficação -da proposta, assinala que .. "o primeiro traço, 
pois, que chama a atenção, na reforma prOcessual de 
1973, consiste em haver ela-facilitado a rescisão das sen
tenças", talvez com. "o intuito de contrabalançar are
dução do número de recursos" (Comentários ao Código 
de Processo Civil, vol. V, pãgs. 98 /99). 

Mas a divergência entre o Prejulgado e o Projeto, nes
se ponto, não teria maior relevância, porque a ampliaÇão 
dos casos de rescindibilidade das senten---&as, seja na Jus
tiça comum, seja na do Trabalho, interessa à ordemjurí_
dica, desde que ocorram as- hipóteses do art. 485 da legis
lação processual civil. Ao agarrar-se ao Código de 1939, 
o Prejulgado quer evitar as determinações dos n~' II do 
art. 488 e do art. 494, ou seja o depósito prévio de cinco 
por cento (5%} do valor da causa. O n~" II do art. 488 pa
rece, entretanto, à primeira vista, colidir com o art. 494, 
O primeiro texto legal diz que a multa só é devida se a 
ação for, por unanimidade de votos, declarada inadi
missível, ou improcedente. Na discussão do Projeto do 
Código, o saudoso Senador Accioly Filho explicava:-

"Se a decisão se formar pela maioria de um voto apenas, 
é justo que o autor pague a multa? Desde que haja um 
juiz, no tribunal, que acolha o pedido, será justo punir o 
autor com a multa? Melhor limitá-Ia aos casos cujo des
cabimento não provocou a menor dúvida em qualquer 
juiz", Também Maurício Toledo criticava;,"Dar-lhe (à 
ação rescisória} caráter seletivo, impondo pagamento de 
multa prévia para o só efeito de o interessado postular na 
justiça, pelo reconhecimento de seu direito, é que não é 
possível". Mas o relator assim não entendeu: ---:-... 1 -O 
projéto ampliou os casos de ação rescisória, constituindo 
a multa, por isso, um elemento que visa a impedir que o 
vencido se aventure a ajuizá-Ia se não tiver fundamento 
sério para pretender a desconstituição da coisa julgada. 2 
-A consignação exigida, é necessária, cOrilo uma forma 
de segurar o Juízo de suas despesas e do seu_tempo perdi
do". Se assim dispõe o n~' II do art. 488, o art. 494 jâ não 
exige aquela unanimidade na recusa, e dispõe que_ "de
darando inadmissível ou improcedente a ação, a impor
tância do depósito reverterâ a favor do réu, sem preJuízo 
do disposto no art. 20". Isto mesmo acentua José Carlos 
Barboza Moreira, para concluir que, da conjugação dos 
dois dispositívos, resulta que a restituição da importân
cir- ao autor deve ocorrer somente quando for unânime a 
decisão que julgar inadmissível a açào ou improcedente 
o pedido (ob. e vol. clts., pág. 171). 

Assim, o Prejulgado do Tribunal SuperíOr do Traba
fho, apegando-se aos textos do Código de 1939, se por 
um Lado restringe o direito de propor a ação rescisória, 
por outro impede o depósito prévio de 5% sobre o valor 
da causa, atendendo certaniente, para me valer das pala
vras da Justificação, quÇ!. "são os empregados os mais in
teressados na rescisão da sentença viciada; os emprega
dores quase não fazem uso dela pela impossibilidade 
rrlesma de recuperar o que jã houver sido pago, a qual
quer título". Aceitar, integralmente o Projeto, que man
da observar na Justiça do Trabalho os arts. 485 a 494 do 
Código de Processo Civil vigente, viria impedir que, pela 
falta de depósito prêvio, mUitos empregados pudessse 
propor a ação rescisória. Seria abrif-lhes uma porta rilals 
largã e ao mesmo tempo obstar que por ela ingressassem. 
Não é esse o propósito que anima ao ilustrado Senador 
Aloysio Chaves. Atendendo ao fim social que preside 
toda legislação do trabalho, creio que se poderia acolher 
no mêrito o Projeto que é jurídico e_constitucioilal, com 
outra redação, que proponho com a seguinte 

EMENDA N• l-CCJ 

( Su~stituth·o) 

Ao Projeto de Lei do Senado n~' 139, de 1980 que 
dá nova redação ao artigo 836, do Decreto-lei n~' 

5.452, de l'i' de maio de 1943 --Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho 
conhecer de questões já deCídidas ex"êetiiados oS Casos 
expressamente previstos neste Título, e ação rescisória, 
que sei'ã admitida, observado o disposto no C<lpítulo IV 
do Título IX do Código de Processo Civil (Lei n'i' 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973), sendo desnecessário o depósito 
a que aludam os arts. 488, II, e 494 daquele estatuto. 

Art. 2~> A presente Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, 

Art. 3~> RevOgam-se as disposições em contrário. 
Sala das Cómissões, 12 de novembro de 1980.- Aloy

sio Chaves, Presidente, em exercício -Nelson Carneiro, 
Relator - Alm.ir Pinto - Orestes Quércla - Aderbal 
Jurema - Hugo Ramos - Franco Montoro - Moacyr 
Dallg. - Bernardino Viana - !Aú:aro Barboz.a --:- H_elvi* 
diO Nunes. 
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PARECER N• 768, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social 

RelatoF: Senador Gabriel Hermes 
O eminente Senador Aloysio Chaves, c_om a proficiên

cia e apurada cultura jurídica que são por todos nós re
conhecidas, fundamenta a Justificativa do projeto em 
exame de modo insofismável. Propõe a alteração do arti
go 836, da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo 
a compmibilizá-lo com o Código de Processo Civil vi
gente. 

É que, embora revogado desde 1973 o Código de Pro
cesso Civil de 1939, o mencionado artigo, ao admitir a 
açào rescisória no Processo do Trabalho. a ele ainda faz 
remissão, o que toda uma série de questões ju-rídicas de 
relevância, pois, é princípio assente que a lei revogada 
não gera efeito algum. 

Desse modo, em termos técni~os, a ação rescisória de
veria ser inaplicável ao processo trabalhista, face à ine
xistência de norma legal que previsse a sua admissibilida
de. Como, porém, tal hipótese seria um contrasenso jurí
dico, porquanto sempre haverã sentenças viciadas ou 
fundadas em erro de fato ou em dolo, só corrigíveis atra
vés da rescisória, o Tribunal SuperiQr do Trabalho hou
ve: por bem de regular tal procedimentn processual em 
seu Prejulgado n~' 49, do seguinte teor: 

"Prejulgado n" 49 - Nas ações: rescisórias ajui
zadas na Justiça do Trabalho e que só serão admiti
das nas hipóteses dos arts. 798 a 800 do Código de 
Processo Civil de 1939, desnecessário o depósito a 
que a!udeni os arts. 488, II e 494 do Códif ,} di Pro
cesso Civil de 1973". 

Vê-se p-ortanto, qu-e, com o sacrifício da juridicidade, 
aquele alto Tríbunal conseguiu reunir num só preceito 
dois Códigos de Processo, o de 1939 e o de 1973, embora 
o primeiro, obviamente, tenha sido revogado pelo segun
do. 

AsSim, e-cusrã-afé a crer que somente agora ;,e faça, 
impõe-se a cOrti!çãó do texto conso~idado, s._bstituindo
se a remiSSão aos revogados artigos 798 a 800 :!o Código 
antigo pelos artigos 485 a 494 do Código vigente. 

Na douta Comissão de Constítuição e Justiça, pelo 
voto de seu eminente Relator, Senador Nelson Carneiro, 
o projeto recebeu Substitutivo vazado rios segUintes ter-
mos: 

"E vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho co
nhecer questões jã decididas excetuados os casos ex
pressamente previstos neste Título, e .ação resci
sória, que será admitida, observado o disposto no 
Capítulo IV do Título IX do Código de Processo Ci
vil (Lei n~" 5.869, de 11 de janeiro de 1973), sendo 
desnecessário o depósito prévio a que aludem os 
arts. 488, II, e 494 daquele estatuto". 

O Substitutivo, inegavelmente, segue a orientação do 
·Prejulgado n9 49, acima Citado, ao dispor ser desneces
sário o depósito referido nos artigos 488, II e 494 do Có
digo de Processo Civil. 

De fato, e também assim julgou o eminente Senador 
Nelson Carneiro, a omissão da dispensa do referido de
pósito, parecer ter dito involuntária na elaboração do 
projeto, porquanto, como se deduz da Justificativa, 

-·'"sendo os empregados os mais inte-ressados na rescisão 
da sentença viciada", não seria justo sujeitá-los àquele 
depósito, que pode ser convertido em multa, t.aso a ação 
seja, por unanimídade de votos, declarada inadimissível 
ou improcedente. ESte, sem dúvida, há de ter sido, tem
bém, o fundamento da mesma ressalva no Prejlllgado em 
referência. 

O Substitutivo ex:clui a citação ao prazo de dois anos 
para a interposição da ação parecendo tal exclusão ter 
sentido, pois, nos termos do artigo 495 do Código de 
Processo Civil, esse é o prazo de prescrição da ação. 
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O Substitutivo, contudo, consubstancia lapso de re
dação que cumpre ser reparado. É que objetivando a al
teração de dispositivo da CLT confOrme destaca a pró
pria ementa - também o seu texto deveria reportar-se a 
eSsa alteração, determinando, como aliâs faz o projeto, 
nova- redaçã:o para o art. 836 da CLT. Da forma como 
redigido, o Substitutivo produziria- texto de lei isolada, 
fazendo remissão a título que não possui (art. 19) e ins
taurando conflíto com a sua própiia errienta. 

Em conclusão, e louvando a inici:úiva do eminente Se
nador Aloysio Chaves, opinamos pela aprovação do 
projeto, e da emenda n9 1-CCJ (Sllbstitutiva) da- dÕuti 
Comissão de Constituição e Justiça, -na forma da seguiU
te 

SUBEMENDA À EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Ao Art. )I' do Substitutivo da CCJ dê-se a seguinte re
dação. 

"Art. I~' I:. vedado aos órgãos da Justiça do 
Trabalho conhecer de questões jâ decididas, exce-_ 
tuados os casos expressamente previstos neste Títu
lo, e ação rescisória, que será admitida na forma do 
disposto no Capítulo IV do Título IX do Código de 
Processo Civil (Lei n~' 5.869,- de II de janeiro de 
1973, sendo desnecessáiio o -depósito referido nos 
arts. 488, II e 493, daquele diploma legal." 

Sala das Comissões, 18 de março de 1982.- Raimun
do Parente, Presidente - Gabriel Hermes, Relator -
Lenoir Vargas -- Aloysio Chat~es, S/Voto -Eunice Mi
chiles - José Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

No Expediente lido figuram as Mensagens n9 i 72, de 
1983 (n• 322(83, na origem), e 173, de 1983 (n• 325(83, 
na origem), pelas quais o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete ao Senado Federal, nos termos do_s arts. -42, 
inciso V e 57, inciso_ IV, coml:iinadõs cOm o art. 17, § 11' 
da Constituição os seguintes projetes de lei: qu~ .. aprova 
o Orç3mento Plurianual de Investimentos do Dislr1to 
Federal para o triênio 1984/1986", e qw;, "estima aRe
ceita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercí
cio financeiro de 1984". 

As matérias serão despachadas à Comissão do Distri
to Federal, podendo os Srs. SenadoreS, Perante" ela, ãpre:.· 
sentar emendas nos 20 dias que seguirem à sua publi
cação no Diário do Congresso" N:icíonal. 

Para emitir parecer sobre os projetes e as emendas, a 
ComiSsão terá prazo de 30 dias. - -

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) :__Sobre a mesa, 
projeto de tei que vai ser ·rraõ--pelo-1~'-Sf:Cr-eiáriO. 

Ê lido o seguinte 

PROJETO OE LEI DO SENADO 
N~' 222, de 1983. 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n~' 1.910, de 
29 de dezembro de 1981, que dispõe sobre constrl
buiçôes para o custeio da previdência social, com vis
tas a excluir da imposição contributiva os proventos e 
pensões nos limites que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 º Ê acrescentado ao art. 29 do Decreto-lei n9 
1.910, de 29 de dezembro de 1981, o seguinte parágrafo 
único: 

"'Parágrafo único. Os prOventos de aposenta~ 
doria e as pensões de valor inferior ao maior salário
mínimo vigente são isentos da contribuição previ
dendária referida neste artigO." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) 

Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

An. 3~' Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Decreto-lei n.,. 1.910, de 29 de dezembro de 1981, 
apesar de todas as contundentes criticas. parece que re
sistiu e prevalecerá. 

Assim, já se vai tornando rotina quer o aumento das 
contribuições a que estão sujeitos os segurados em geral, 
quer a imp6siÇão de contribuições aos aposentados e 

_ , pensionistas, esta uma inovação combatidfssima do diw 
ploma legal mencionado. 

Quailto à contribuição obi-igaióiia pelos aposentados 
e pensionistas, porém, parece que um _reparo deve ser fei
to à lei, com to_da urgência. Ê que, impondo tal dever, 
para custeio da assistência médica conforme está consig~ 
nado nq, "caput" do art. 2"', a lei não se preocupou se
quer em preservar os que percebem valores irrisórios, 
menores até do que o salário mínimo e que, pois; não 
bastam para as necessidades mais elementares do ser hu
mano. Lembrado deve ser aqui que os beneficiários da 
Previdência Social rural, por exemplo, geralmente perce
bem importância equivalente à metade do salário míniw
mo, bem como que as pensões têm o seu valor fixado em 
60% dO mesmo salârio~mínimo. 

O nosso projeto cuida, assim, tão-somente como está 
explicitado em sua ementa, de excluir do dever de contri

. buir para o custeio da assistência médica da Previdência 
Social os inativos e pensionistas que percebem menos do 
que o salário-mínimo. 

Trata~se de medida justa, para cuja aprovação conto 
com o apoio dã Casa. 

Sala das Sessões, }9 de setembro de 1983. - Nelson 
Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.910, 
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1981 

Dispõe sobre contribuições para o custeio da Previ~ 
dência Social, e dá outras prot~idências 

Art. 2"' Ficam estabelecidas contribuições dos apo
-~ sentados em geral e dos pensionistas, para custeio da as~ 

sistência médica, na forma seguint~ 
I -aposentados; 
a) 3% (três por cento) do valor dos respectivos bew 

nefícios até o equivalente a 3 (tiês) vezes o salário míni
mo_ regional; 

b) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respecti
vos benefícios superior a 3 (três) e inferior ou igual a 5 
(cinco) vezes o salário mínimo regional; 

c) 4% (qu"atro por cento) do valor dos respeCtivos be
nefícios superior a 5 (cinco) e inferior ou igual a 10 (dez) 
vezes o salário mínimo regional; 

d) 4,5% (quatro e meio por cento) do _yalor dos res~ 
pectivos benefícios superior a lO (dez) e inferior oU lgua! 
a 15 (quinze) vezes o salário mínimo regional; 

e) 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos be
nefícios superior a 15 (quinze) vezes o salãrío mínimo re
gional. 
li- pensionistas: 
3% (três por cento) do valor dos respectivos benefíciOs. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe~ 
. gi"s/ação Social) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto que 
vem de ser lido será publicado e remtido às c~missões 
competentes. 

- - Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 
pelo Sr. l~'-Secretârio. 
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São lidos e deferidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 768, OE 1983 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requei
ro a retirada do Requerimento n~' 746, de 1983, de minha 
autoria. 

Sala das Sessões, I~> de setembro.de 1983.- João Cal
moo. 

REQUERIMENTO N• 769, OE 1983 

Senhor Presidente, 

Solicito encaminharão Exce1eiltíssimÕ senhor Minis
tro da Fazenda, o seguinte requerimento de informações: 

1) Segundo comunicado distribuído à imprensa pela 
SEPLAN no dia 20~4-82, referente a palestra proferida 
pelo Sr. Ministro Delfim Neto, em Chicago, para um 
grupo de banqueiros americanos liderados pelo "First 
Chicago Bank", foi afirmado que seria conveniente a 
criação de uro. "fundo de compensação com competência 
para examinar o portfólio de países em dificuldades fi
nanceiras e descof!tar no todo ou em parte títulos de cré
dito qUe não foram saldados" adiantando-se que ... oBra
sil, por exemplo, poderia dispor de quatro bilhões de 
dólares para descontar". 

a) QUal a origem do referido crédito e por que motivo 
não havia sído recebido?_ 

b) Quais os documentos contratuais efou comproba
tórios de sua existência legal? 

c) Foram eles efetivamente recebidos e de que forma? 
2} Foram negociados crêditos internacionais brãsilei

ros não quitados com o Banco Francês de Comércio Ex~ 
terior, Sherbank Bishop Ltd. (Inglaterra) e Merbank 
Corp. (EUA)? Caso afirmativo, qual a justificativa dR 
operação, eni que termos foi concluída e quais os instru~ 
mentes legais que consubstanciaram a operação? Foi as
sinado um documento denominadQ ... convênio-clearing" 
com as referidas instituições? Caso afirmatiVo, qual o seu 
teor? a CACEX emitiu guias de importação ou expor
tação para alguma destas instituiÇõ"es, afiliadas ou inte
grantes do grupo? 

3) Concordaram as autoridades brasileiras em receber 
algum crédito não pago medi3:nte a concessão de desá
gio, comissão, taxa de cobrança ou com alguma redução 
sobre o valor original? Caso afirmativo especificar e jus
tificar a operação fornecendo cópia dos iilstrumentos 
pertinentes. 

4) Qual o montante de capital estrangeiro registrado 
no Banco Central em nome da firma, sediada em Zuri
que (Suíça), SGK? 

5) Qual o teor da correspondência recebida pelas au
toridades monetárias dos credores externos relativo.ags 
débitos- da CAPEM( efou Projeto TucuruÍ? 

6) Quem intermediou a compra dos investimentOs e 
haveres da firma SGK no Brasil? Quanto foi pago? 

7) Quem avaliza ou garante os emprêstimos tomados 
pelas agências do Banco do Brasil no exterior? 

8) É o Banco Central ou o Banco do Brasil, direta
mente ou por intermédio de agência, no país ou no ex.te~ 
rior, Oll ainda entidade coligada, devedor, garante ou 
avaHsta de operação financeira ou comercial em que fi~ 
gure como parte credora o Media Banca (Itália)? Caso 
afirmativo fornecer cópia dos documentos contratuais 
pertinentes. 

9) -Qi.tal a participação do Banco do Brasil, Banco 
Central ou instituições oficiais de crédito na operação 
que resultou na transferência de controle acionário da 
firma FIBRA S.A. ou da holding FISAP S.A. para grupo 
empresarial nacional? Fornecer os documentos contra
tuais firmados. 
_ -I9f t;: o Banco Centrã.l atualmente garante ou avalista 
das operações realizadas por agências de bancos brasilei
ros no exterior? Quais as condições ajustadas? 
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J I) Qual o teor dos acordos e contratos comerciais 
firmados com a URSS e/ou .entidades oficiais deste país 
a partir de 1981? _ 

12) Encontra-se a PETROBRÁS vinculada contra
tualmente à aquisição de petróleo ou derivados por força 
de instrumento em que figuram corno mandantes efou 
intermediários as firm-as S.W. Beris_ford Public Limited 
Co_. (Londres) e Coniexpiirf'T Fornecer os textos em caso 
afirmativo. 

13) Qual o exato teor da pendência entre o IAA e a 
trading COStã Pinto Exportação e Importação referente 
à venda de açúcar para o exterior? Qual o teor da corres
pondência trocada entre O IAA e a CACEX a respeito-do 
assunto? 

14) Qual o inteiro teOr do. "Protocolo" firmado com a 
Repüblica Democrática Alemã pa+rà o forriecimento de 
guindastes para portos brasileiros pela empresa Takraf 
Export-Import, bem como dos contratos posteriormente 
concJuídos? 

15) Qual o inteiro teor do convênio Firnlado erifre- o 
Brasil e a França, einjaneiro de 1981, visãndo o financia
mento dos projetas Candiota, EBTU, DACTA, BALBI
NA, CORUMBA e COPEL, bem como dos contratos 
posteriormente conduí®s? 

16) Qual o inteirO teor do memorandum de entendi
mentos firmados com a França em 5-2-82 víSarido a ob
tenção de diversos fiiüillc1ainf:n10s bem corria dos con
tratos posteriormente conclufdos? 

17) Qual o inteiro teor do protocolo financeiro firma-_ 
do com autoridades francesas visando a obtenção de re
cursos para a compra de equipamentos -pãra ó complexo 
hidrelétrico do Pontal de:_Paranapanema bem como dos 
contratos posteriormente concluídos? 

Justlflcação 

Soma-se à alarmante situação de nossas contas com o 
exterior mais uma preocupação, qual seja a notícia vei
culada pela imprensa paulista no domingo próximo pas
sado segundo a qual os créditos brasileiros juntO ao Go
verno-da Polônia são praticamente incobráveis. 

Os fatos narrados são de tal gravidade que demandam 
pronta elucidação, sendo para tanto nece:ssãr:io o forne
cimento dos documentos pertinentes de sorte a apurar 
responsabilidade, se for o caso. 

As revelações vindas a lume corroboram posição de 
longa data por nós esposada quanto ao problema do en
dividamento financeiro com o exterior. 1:: absolutamente 
imprescindível que os setores zesponsãveis pela vida 
pública deste País, notadamente aqueles que têm o inde
clinâvel dever de flScalização, como- ê o caso dos _int~
grantes do_ Congresso Nacional, assumam efetivamente 
o exercício de sua missão constitucional. 

A solicitação que ora fazemos prende-se a_o fato de 
encontrar-se em tramitação o Projeto de Lei n' 8.4/82, 
qu~ ... submete à aprovação do Senado Federal os contra
tos visando a obtenção de empréstimos internacionais". 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1983. - Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. l~'·Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 770, De 1983 

Requeiro, ouvida a Casa e com fundamento nos arts. 
75,letra "a", 76 e 77 e seu.nespectivos parágrafos do Re-_ 
gimento Interno, seja criada uma Comissão Especial, 
composta de 5 (cinco) m-embros, p-ãra, no prazo de 90 
(noventa) dias, examinar e avaliar os fatos relacionados 
com as E:raves denúncias do jornal "0 Estado de S._pftõ
lo" sobre os acordos entre o governo da República Fede
rativa do Brasil e a Polôn_ia, iniciados no dia 14 de agosto 
de 1983, sob o título- .. Dívida Polonesa no Brasil: uma 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S~o II) 

frauâe" (documentos anexos), fazendo ao Senado as in
dicações que julgar cab[veis. 

Sala das Sessões, li' de setembro de !983. -João Cal
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - De acordo 
cótil o disposto no § 2~> do ait. 76 dO Regiriiento fnternO, 
o requerirrlento sei-â despachado à ComiSsão de Reliçõe-s 
Exteriores. - - -

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) - Atravês do 
Aviso n9 190/83, de 24 de agosto do corrente ano, o Se
nhor Presidente do Tribunal de Contas da União enca
minhou ao Senado cópias das atas das sessões em que fo_
rarn tomadas decisões aplicando sanções aos responsâ
veiS: qUe relaciona, bem como a discriminação dos recur
sos providos no período de 31 de maio a 4 de agosto de 
1983. 

O expediente foi"encaminhado com ofício, à Comissão 
de Finanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lida a seguinte 

Ofício n9 326/83 
Senhor Presidente: 

Brasília, }9 de setembro de 1983. 

-Nos termos regimentais, indico a V. Ex• o nome do Se
nhor Deputado Nósser Almeida para integrar, em subs
tituição ao Senhor J;>eputado Milton Brandão, a Comis~ 
são Mista, incumbida de estudo e parecer sobre as Pro
postas de Emenda à Constituição de n<?s 15 e 16, de 1983, 
que "revogam os dispositivos que restrigem a autonomia 
dos Municípios Brasileiros, e dá Nova Organização Polí
tica ao Distrito Federal. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex~ os meus pro
testos de estima e consideração. - Deputado Nelson 
Marchezan~ Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Será _feita a 
substituição solicitada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -_Sr, Presi
dente e Srs. Senadores: 

Múltiplos são os assuntos que eu deveria tratar desta 
tribuna mais demoradamente, mas, em atenção aos ilus
tres colegas que certamente terão oportunidade de trazer 
sua contribuição aos Anais desta Casa, traduzindo os 
anseios das populações que representam, eu serei eXtre
mamente breve ao resumir os três apelos qu_e hoje me 
preocupam. 

O primeiro, Sr. Presidente, ê um requerimento aprova
:do. pela Câmara Municipal de Miguel Pereira e endereça
do em especial ao Sr_ Governador do Estado do Rio _de 

_ Janeiro, requerimento a que dou o meu endosso, nesta 
oportunidade. 

Visa a Câmara Municipal, através desse requerimento 
aprovado, solicitar a reabertura da Estrada do Impera
dor, bem como seu asfaltarnento. Na justificação ressalta 
que: 

A Estrada do Imperador, que corta os Municí
pios de Miguel Pereira, Vassouras e Petrópolis, ê as
sim Coilhecida, porque era o caminho utilizado pelo 
Imperador, D. Pedro II, quando de suas idas à cida
de de Petrópolis. Não obstante, o se~ v~or históri
co, a referida estrada reduz, em boa parte, o trempo 
gasto para se cobrir o mesmo trajeto, por outras es
tradas. 
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O s~undo motivo Sr. Presidente, é, no cumprimento 
da delegação que o povo flumin~nse me conferiu, incluir 
nos Anais o telex que acabei de receber dQ _ _ilustre 
Secretário-Geral do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados, relativamente ao Decreto-lei nl' 4.025. E: 
uma apreciação_ sobre o aspecto juridico daquele 
Decreto-lei que, certamente serâ últil à consulta dos ilus
tres companheiro-s e colegas desta Casa_ 

Finalmente, Sr. Presidente, a terceira preocupação que 
hoje me traz a esta tribuna, ê um apelo à Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa_ Em 1962, depois de 15 
anos- de "árdua campanha parlamentar, iniciada quando 
eu era aínda Deputado Federal pela Sabia e contiituada 
quando o generoso povo do Estado do Rio me conferiu a 
honra de continuar naquela Casa, consegui incluir na Lei 
nY 4.069 de 1962, um dispositivo que permitia à compa
nheira do homem solteiro, desquitado ou viúvo, com 
quem não se podia casar, porque um deles era impedido, 
tivesse direito_ não só a pensão por morte dele, mas tam
bêm ao salário-família. Essa lei vigorou atê agora. Ocor
re que com a vigência da Lei do Divórcio, surgiu uma si
tuação interessante: ê que aquela- Cláusula da Lei n9 
4.069, que só assegurava o salário-família quando era 
.impossível o casamento ficou em suspenso, porque teori
ca:nrente esse casai, separado hã mais de 5 anos, poderia 
legalizar a sua situação e não havia por que amparar a 
companheira nesta oportunidade. Mas, a realidade mos
trou o contrário; muitas pessoas, por ignorância, não se 
valem da lei, muitos homens, atê por egoísmo, não se 
preocupam com a situação de suas companheiras. E 
mais ainda, aqueles que não têm recursos para ingressar 
na Justiça remunerada aguardam durante anos que a 
Justiça gratuita resolva o seu problema. E nesse fnterim 
muitos morrem e essas senhoras ficam inteiramente de
samparadas na perlsão; e d~rante esse largo período tam
bém ficam prejudicadas no salário-família. 

Ora, Sr. Presidente,' isSO surgiU quando aqui foi discu
tido recentemente o Estatuto dos Militares, e o Estatuto 
doS Militares reproduzia exatamente o texto da Lei de 
49. ~ 

Apresente( Lima emenda, fiz essas explicações mais de>. 
talhadas, evidentemente, e a Comissão de Constituição e 
Justiça acolheu a minha emenda para excluir essa clâusu
Ja, "quando fosse itTipossível a realização do casamen
to"._ Porque marinheirOs humildes. que não tinham 
como recorrer à Justiça, morriam e deixavam as suas 
pobres companheiras de longos anos sem direito a pen
são, porque, teoricamente, eles tinham tido-pOSsibilidade 
de regularízaf a sua Situação -conjugal. 

Mas, isso foi examinado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça, aprovado pelo Senado e pela Câmara e 
sanciOna~o Relo SenhOr Presidente da República~ Mas a 
situação ficou, então, injusta, po"rque os servidores civis 
ficam sujeitos àquela cláusula antiga de 1962. 

Apresentei projeto nesse sentido, Sr. Presidente, e 
muitas são as cartas que tenho recebido para fazer sentir 
à Comissão de Constituição e Justiça a necessidade de 
igualar as duas classes, a situação das companheiras, dos 
civis e dos militares, para que elas continuem recebendo, 
por morte-dos companheiros que não concluíram o pro
cesso de legalização das suas uniões, a pensão de aposen
tadoria, e dur-ante a vida que não percam o modestíssimo 
salário-famflia. 

·Este Sr. Presidente, ê o apelo que dirijo àquela Comis
são, que integrei por muitso anos e cujo espífito público, 
cujo interesse, cuja preocupação, nos problemas das 
eqiiidade, eu bem conheço. 

São _estes, Sr. Pr-esidente, resumidamente, os três 
problemas que me afligem neste ifistante" e que me fazeni 
ocupar a atenção da Casa. 

Muito obriga~~ a V. Ex• (Muito bem!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
NELSON CARNE!li:O EM SEU DISCURSO: 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Nelson Carneiro 
Digníssirri.o Presidente, digo, Ud_er do PTB nO Senado 
Federal 

. URGENTE 

TLX. NR 0!2f83.GP-CIRCULAR 
Rió, 31 de agosto de 1983 

Senhor Presidente, 
Informo a V, Ex' que o Pleno do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogad_os do Brasil, em sua sessão de 29 dé 
agosto c.orrente, sob a presidência do advogado Mârió 
Sergio Duarte Garcia, 3pi'óvou, põr_U-nánimidãde, o pa
recer. e voto do conselheito José Lamartine Correa de 
Oliveira, abaixo transcrito, com a recomendação de ur
gente comunicação a V. Ex' 

"Ordem dos AdvogadOs do Brasil - Conselho Fede
ral 
Processo CP. NR. 2844/83 
Indicante: Conselheiro Benedito Calheiros Bonfim 
Relator: Conselheiro José Lamartine Correa de Oliveira 

Relatório e Parecer 
I, O Conselheiro Benedito Calheiros Bonfim propõe 

ao Conselho Federal o exame do Decreto-lei n~> 

2.045/83,_que limita em 80 por cento do INPC, por doiS 
anos, todos os reajustes salariais,-ai.irrienf<is de ãiugUéis e 
prestações da casa própria, "não apenas sob o aspecto 
legal, constitucíõfial e da declaração universal dos direi
tos humanos, mas também sob o ângulo social e políti
co". 

Justificarido seu pêdido, o conselheiro indicante sa
lienta que "a miséria Salarial, o"ra dítãda pC!o executivo: 
reduzindo a demanda ( ... ) ro'mentará ainda mais a reces
são e o desemprego". Aduz que, aplicado o decreto-lei, 
.. pequenos contingentes de empregados, os chamados 
executivos, que ganham acima de 20 salários mínimos, e 
cuja correção Salarial era inferior a 80 por cento do 
INPC, foram beneficiados Com a fixação desse índice de _ 
reajustamento", Complementa suas observações 
lembrando que "as medidas complementares" do 
Decreto-lei, "limitadoras dos aumentos de aluguéis e das 
prestações da casa própria, ãiéni de insUficientes Derii re
motamente compensam o esmagador achatamento sala
rial imposto aos trabalhadores", argumentando com o 
fato de qUe, no tocante as prestações de casa própria
"matéria que,_ em geral, não envolve os enormes contin
gentes da população que-percebem de um a dois salários 
mínimos- o limite de 80 por cento está condiciOnado a 
adesão do mutuário ao sistema da semestralidade, que 
aumenta o saldo devedor e eterniza o pagamento da dívi
da." 

Examina o proble,ma da coitstítuciárialidade do 
decreto-lei, do ponto de vista formal, examinando ·o art. 
55, I da carta de 69. Salienta a imPeratividade de medi
das que façam sentir aos credores do Brasil a inviabilida
de do pagamento dos juros e principal da ·dívida externa, 

Subscrevem a proposta, com o indicante, vários conse-
lheiros integrantes de delegação. - -

E o relatório 
2. Tem total procdência a· anáHse fáctica feita peito in

dicante, quanto às conseQUênciãS-eCo0:6micas-da medida 
que o decreto-lei consubstancia. Em particUlar, no que 
tange à justiça salarial, estudo publicado pelo Jornal do 
Brasil do dia 14 de julho de 1983, e que anexamos a este 
parecer, demonstra, por exemplo, que o assalariado na 
faixa de três salários mínimos, cUjo reajUste, na fórmula 
vigente antes do decreto-lei, levaria sua remuneração a 
CrS 162.33~,36, o que equívalia: a reajUSte de 55,6.por 
cento, tem sua remuneração elevada a apenas CrS 
150.727,31 na vigência do decreto-lei. Ao contrário, ore
munerado com 22 salários mínimOs, que veria, pelo siste-
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ma antigo, sua remuneração mensal reajustada para Cr$ 
1.072.505,75, passa; pelo- novo sistema, a Cr$ 
l.l05.376,00 rilensáis. Quanto maior a faixa salaiial, 
maior o beneficio trazido pelo decreto-lei. Quanto mais 
reduzida a escala de remuneração, ao contrário, maior o 
~acrifíciO imposto. 

3. Também é absolutamente incensurável a conclusão 
entrevista pela indicação: do ponto de vista formal, o 
Decreto·lei em exame e manift!stam-ente inconstitucio
nal. O artigo 55, I, inVocado pel~ peCreto·lei ~orno base 
constitudciilal para a suposta competência do executivo 
na matéii"a~ não oferece o pretendidO supofte. 

Com efeito, o mencionado dispositivo atribui ao Presi
dente da República poder para expe;dir decretos-leis em 
matéri:i de segurança nacionaL Por maior que seja a am
plitude que se Queira dãr à taC riocãó irllpossível é fazei 
nela caber a matéria de que trata o decreto-lei. A matéria 
de direito do trabalho, da competência legislativa do 
Coti.greSso -Nacion-ál. Nem- tal assunto, nem o referente 

_às prestações devidas pelos mutuários do SFH nem a 
matéria pertinente a locação (esta claramente matéria de 

· direito_civil, sobre a quã.l também só ,ao Congresso Na
cional compete legislar) podem ser enquadradas na 

- NaçãO âe Segurança NaciollaT,--nào envolvendo nenhu
ma delas tratamento jurídiCo de qualquer ato que ponha 
em risco, por qualquer forma, a sobrevivência do estado", 
os poderes constituídos, ou a soberania nacional, a não 
ser de forma indireta, já ai por decorrência mesmo da 
própria política econd!llica a que se filia o decreto-lei. 

4. Também do ponto de vista material, é clara a in
constituCíOnalíáade do Decieto-::.lei, que Viola o princfpio 
Cardial da "harmonia e solidariedade entre as categorias 

. .sociais_de produção" (art. 160, IV), na medida em que 
introduz. disCrepâ·ncia t1agrante e injustificãvel entre os 
empregados de mais baixa remuneração e os- mais alta
nlente colocados, Ievan_do inevitavelmente os primeiros a 
ver nos segundos aliados prívilegiados dos detentores do 
capital, com agravamento· da insatisfação no seio_ das 

- empresas. Atenta o decreto-lei, çom sua prática tendente 
a fazer o peso maior das medidas recessivas recair sobre 
aS pessoàs de mais baixa renda, contra o próprio princí
pio fUndamental da "justiça social", inseriao ilo c-aput dO 
art. 160 da carta de 69. Violados ficam ainda os incisos 

. XVII e I do art. 165, aquele pela circunstância de que a 
""discrepânCia:~ apontada- nOs r"eajustes- envolve distinçãO 

dissimulada entre os trabalhos. O trabalho manual, de 
. um lado, e o técnico e o intelectual, de outro; este úllimo, 

pela circunstância di que, sendo o Sãlário mínimo ftXado 
cOm -base: õas- neCessidades rePUtadas esSeilciais e 
introduzindo-se o cálculo de reajus-te declaradamente in
ferior ao_aUmento do custo de vida, deixa-se de assegu
rar, comO pede o incisO I do art. 100, ••salário mínimo 
capaz de satisfazer( ... ) as( ... ) necessidades normais" do 
trabalhador .e de sua família. 

5._ Viola-se ademais o 'princíPio bãsico da igu_aldade. 
Este, que vem enunciado no art. 1_53, parágrafO 1?; da 
?Onstituição, envolve dois aspectos-:- a igualdade peran
t.e a lei, que vinéuia o juiz na interpretação do texto legis
lado, e a igualdade na lei que vincula o Próprio legisla
dor, vedaiid-0-Ihe edição de. nõrinas que _conte:nham desi~-

._ gualdades fundadas .em critéri_os que coflflitem coni as 
normas "Constitucionais, com a lei, com os costumes, ou 
com os princípios jurídiCos Superiores-a9 direito posi~i"
vo. (Vejam-se Hermann Petzold, "le princip e de I'engali
té devant la loi dans le droit de certains éÍats d'amérique . 
letine", in "L' égalité", vol. I, Bruylant, Bruxelas, 1971, 
pâgs. 100 e 101.) -0 Decreto-lei viola tal princípio de 
igualdade na medida em que confllta com o art. XXIII, 
3, da "Õeclara-ção Universal dos Direitos Humanos", 
por" confessadamente negar (lndice de Reajuste do Sa

.lár10-Míninlo equiValente ã. 80 por Cê"ri.to do auinento do, 
Custo de Vida) aos trabalhadoiei remunerados c-om um 
saláriO mínimO ~·remuneração jusia e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como à sua famllia, uma existência 
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compatível com a dignidad~ humana", e em que conflita 
também, pelos mesmos motivos, com a norma do art. 
XXV, l da mesma declaração, por negar ao trabalhador 
(confessadamente, no caso da faixa de um salário mini- -
mci), O padião-de vida,- saúde e bem-estar a que se refere 
o mencionado dispositivo. Enúa em conflito ainda com 
o princípio de"Justiça social, que manda repartir propor
cionalmente as possibilidades os dnus económicos im
PQstos pela conviVêticfa nã.cional. Tal princípio, c-onsec
tár~o do p_rincfpio -da igualdade, faz ·parte hoje da cons
ciência jurídic~ e êtica âa hUmanidade, entrando no rol 

- daqueles princ!pios superiores a que se refere o texto aci
ma eivado. 

6. Não podendo o Congresso Nacional emendar os 
decretos-leis (art. 55, parágrafo l'? da COnstituição),' o 
pariéér é nO-sentido àe que o Conselho Federal se posi
Cione-contra o Decreto-lei, por sua manifesta inconstitu~ 
cionalidade e inConveniência e que nesse sentido, e com 
ur-gênCia, faça apeiO ao Congresso Nacional para que os 
representantes do povo brasileiro o rejeitem, por idênti
cos motivos, na votação que se realizará nos próximos 
dias. · 
De Curitiba para o -Rfo -de Janeiro. 
27 de agosto âe 1983- José Lamartine Correia de Oli
veira - Relator". 

Atenciosos cumprimentos de 
Francisco Costa Netto 
Secretário-Geral do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do ·Brasil. 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Conc_edo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o se
guinte disCurso. --Sr. Presidente, Srs. Senado.res: 
Por duas vezes, só nesta Semana, fo-i ·abordado pelos 

Srs. Senadores o problema das fontes alternativas de 
energia, tendo o álç:ool recebido tratamento especial, por 
ser con~iderado _o_ principal sucedânio do petróleo. 

Esses assuntos foram tratados pelo Srs. Senadores Al
berto Silva e Ma:rcp MacieJ. Então, Sr. Presidente, sendo 
um produto eminentemente nacional, retirado da cana-

- de-aÇúCar, da inã.ndioca, e da própria madeira; o meta
riO!, produzido que venha a ser em alta escala, 'trará ao 
Pais uma _economia de bilhões de dólares, quantia cor
-respondente à nossa impo-rtação do óleci negro. 

Hoje, Sr. Presi0eni6,já tinha preparado algumas notas 
parã abordar essa questão das fontC!i alternativas, quan· 

-do recebi em meu gabinete o "Indicador Rural", com 
uma entrevista do M-inistro Cêsar Cais, em que S. Ex• diz 
ter um plano para exportar 500 mil barris/dia de álcool. 

A nota diz o seguinte: 
O Min"is.tro -das Mi nas e Energia, César Ca1s, pro

pds em entrevista exclusiva ao Indicador Rural a 
criação" de um programa especial destinado à p"ro
dução de 500 mil barris diários (29 bilhões de litros 
por ano) de álcool destinadO à exportação. A cana· 
de-açúCar seria plantada nas regiões mais áridas- do 
nordeste, com base em joint~ventures formadas por 
um terço de capital estrangeiro (proveniente de em
presãs que atuem ria área de distribuíção de deriva
dos); um terço de cãpital aportado por grUpos pri
vados nacionais; e_ -o tàço restante forneCido pelo 
Estado. caso o p·rojeto ffiãior seja cOlOCado em prá
trica (o ~que correSponderia a duas vezes a meta do 
PROÃLCOOL para 1989, a área envolvida chegaria 
a ultrapassar 77 mil quilómetros quadrados). 

O Sr. AlbertO -snva- Permite V. Ex• u~ aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Com muito prazer, nobre 
Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Eu ouvi o início do discurso de 
V: Ex•, e, cornO sempre,_ V. Ex•, como eu aqui nes!A Ca~ 
sa, tem interesSe em abordar esse problema de combustí-
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vel alternativo. Essa notícia que V. Ex~ traz hoje, de uma 
entrevista do Ministro César Cais a esse informativo _ru
ral, é das mais impórtãntes que eujã ouvi de um membro 
deste Governo, porque esta pi-oposta, esta sim, cOrres
ponde às reais necessidade,-; deste País, um país que tem 
terra, que tem know-how para produzir um combustível 
que não tem similar, porque nenhum país pode concor
rer com o Brasil na produção de âlcoot. Então, se oBra
sil produzir ãlcool, este, bem produzido, pelo País tem 
venda pronta, porque não existe um su_cedâneo para o âl
cool em nenhum outro pafs, a não ser o petróleo. A mão
de-obra que daria a produção desses 29 bilhões de li
tros/ano empregaria o Nordeste todo; e combustível 
nobre, eminente Senador. Ãlcool é muit.o mais impor
tante do que petróleo porque é nobre. Os produtos deri
vados do âlcool são muito mais caros, são multo iriais 
importantes, porque são muito mais puros, do que os de
rivados de pt-Lróleo. E, afinal de contas, chegou a era 
desta nova geração sair da geração do petróleo e passar 
para a geração_ do combustível alternativo e do com
bustível renovável. V. Ex• fa.z muito bem em trazer a esta 
Casa as informações do Ministro C~ar Cals. Queira 
transmitir, de minha parte e da minha Bancada, os meus 
comprimentos ao MinistráCêsar Cais pela iniciativa de 
propor algo concreto. Nobre Senador Alnür Pinto, 30 
bilhões de litros de álcool tornam o B['asil indçpendente 
em matêria de combustível, não é só melhorar não, inde
pendente. Porque se consomem no País 1 5 bilhões de li
tros de gasolina e 20 bilhões de litros de diesel. V L Ex• 
sabe que se misturar um aditivo ao álcool ele vira diesel. 
Então, produzindo-se 30 bilhões de litros, estaremos 
substituindo gasolina e óleo diesel, simultaneamente. Pa
rabéns pelo discurso que faz nesta tarde. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• o primo
roso aparte que acaba de dar a este meu ligeiro come-n
tário. 

A matéria tem o seguinte título: 
"Destilarias com estoques elevados temem pela 

estabilidade na produção do álcool. 
A produção_de álcool poderá ser interrompida se 

a comercialização não se normalizar, afirma o Presi
dente da Associação Nacional_ dos Produtores de 
Ãlcool (ANAPA), JoséAécio Infante Vieira. Ele sa
lienta que a capacidade de estocagem das destilarias 
está atingindo o limite -máximo e que suspender a 
produção seria "desastroso",jã que o setor emprega 
mais de 1 milhão de pessoas." 

Ora, Sr.- Presidente, S"rs. Senadores, nobre Senador Al
berto Silva vêem V. Ex's a importânCia ecOnõnlíca-desse 
programa para o Brasil, porque, finalmente, ficaremos 
auto-suficientes e poderemos exportar, como o Oriente 
exporta seu petróleo, e nos tornarmos auto-suficientes 
com o combustível nacional. 

Leio: 
A substituição imediata do óleo diesel pelo álcool 

foi- descartada pelo representante dos produtores; a 
medida poderia provocar um super-consumo -
''cerca de 18 bilhões de litros"- inviável pelo atual 
programa, que prevê-um aumento gradativo para 14 
bilhões atê 1990. -

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex•? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- Vê V. Ex• que está faltando 
mesmo uma coordenação, e o Ministro das Minas e 
Energia bem que poderia forçar, através das iniciativas 
do seu Ministério, uma decisão política do-_ Governo. _ 
Afinal de contas, se nós importãmos 900 mil barris por 
dia de petróleo, se nós temos uma conta-petróleo para 
pagar em dólares e_ não temos esses dólares, se andamos 
atrás de dólares para comprar petróleo, por que não pre
parar o álcool? O problema da comercialização é o me
nor de todos. 
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O SR. AL'MIR PINTO- Eu pergunto: qual a dificul
dade para come:rcializar este álcool que est~mos pro_du-
zindo? ~ 

-----o-sr. Alberto Silva- Vamos raciocinar aqui, nobre 
Senador. Se temos um consumo de óleo diesel, precisa
mos dele para movimentar o transporte, se nós transfor
marmos o álcool excedente em diesel, nós estamos co
merç_ializando, não estamo~? 

O SR. ALMIR PINTO - ~ verdade. 

O Sr. Alberto Silva- Então, nós temos um mercãdo 
_ intern_o de 18 bilhões de litros de óleo diesel por ano. 

Qual é o medo em produzir álcool, se nós podemos 
transformar o álcool em diesel? ComercializaremOs aQui 
dçntro, e isto_ represente dólares, não é certo? 

O SR. ~ALMIR PINTO - ~ verdade. 

O Sr. Alberto Silva - Ora, não hã problema em arma
zenar, nobre Senador Almir Pinto, na era da tecnologia 
avançada em que nós estamos. Podemos fazer depósito 
para álcool até de plástico enterrado no chão. Não há 
problema, V. Ex• sabe. 

O SR •. .A.LMIR PINTO - Eu fiquei preso a este item 
da entrevista inserida no Indicador de autoria do Presi
dente da ANAPA, sobre a questão do óleo diesel e sua 
substituição pelo álcool. É o que ~ás perseguimos. Va
mos economizar petróleo, substituindo-o pelo próprio 
carvão, graças às imensas jazidas que possuímos no Rio 
Grande do Sul, em Santa Catarina. 
_ Vamos agora sobre o álcool: 

"lnfa!lto Vieira achá que as destilafías autôno
mas, cerca de 400, têm condições de produzir mais 
800 milhões de litros de álcool, além dos 542 mi
lhões autorizados pelo Presidente da República, 
para a presente safrã, na reS-ião Centro-Sul, onde a 
colheita foi iniciada há 3 meses e já beira os 50% da 
produção." 

Estou vendo que essa colheita é no Centro-Sul, e apre
tensão do Miriistro é justamente no semi-ârido, onde há 
uma mão-de-obra excelente. Isso libertaria a mão-de
obra escrava, digamos assim, do Nordeste. Se tivermos 
um programa bem organizado de plantio da cana no 
Nordeste, a produção de álcool constituiria em notável 
fonte de riqueza e não estaríamos nessa miséria total. 

O Sr. Alberto Silva- Senador Almir Pinto, o assunto 
que V. Ex• trouxe a esta Casa é tão importante que eu 
não posso deixar de completar a seguinte informação: 
qual é o receio mesmo que se tem de produzir álcool'? O 
Brasil pode produzir o álcool que quiser! Até os 30 bi
lhões, ainda nem atrapalha o comércio interno do Brasil. 
Se nós temos 15 bilhões de litros de gasolina consurriidos 

, e-zo de diesel, se pl'Odllzirmos 30 bilhões de litros de ál
cool, nós estaremos substituindo esses dois combustíveis. 
Então, esta preocupação de produzir mais ou menos de
veria acabar, em benefício do futuro desse País-e em be
nefício de uma mãoMde-obra que empregaria mãís 2 mi
lhões de pessoas, num programa -dessa natureza. Mais 
uma vez parabéns a V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO- Aqui há tambêm uma preo
cupação ·com o açúcar. Diz ele: 

"A tonelada de açúcar, no mercado internacio· 
nal, que já chegou a 1,5 mil dólares, baixou para os 
irriSórios 200 dólares." 

A solução é fazer álcool. Isso vem exatamente fortale
~;er o ponto de vista do Minístro. Ao invés do açúcar que 
está a preços irrisórios, produzamos o _álcool. 

Achei por bem', Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
reportar-me a notícia dessa entrevista no Indicador Ru
ral,_ onde o Ministro César Cais diz: 
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As áreas envolvidas em um programa de enver
gadura do proposto pelo M inístro Cesar Cais envol
ve uma respeitável extensão em terras. 

Para calcular a área necessária ao prograina 
pode-se assumir alguns parâmetros médios, tomaM 
dos da situação das lavouras em várias regiões do 
País: a produtividade da cana-de-açúcar, nas melho
res regiões de São Paulo, chega a 150 toneladas por 
hectare; por sua vez, no Norte do Estado do Rio de. 
Janeiro e em boa parte das lavouras canavieiras do 
Nordeste a produtividade fica na casa das 50 tonela
das por hectare. 

Há uma diferença bem grande. Enquanto na região 
Sul a produçãO-p-oi-heiCtare é de 150 toneladas, no nosso 
Nordeste são 50 toneladas por hectare ... 

Portanto, assumindo-se- pelo menos numa pri
meira etapa - esta produtividade como sendo a 
possível em terras áridas, parte-se para o cálculo da 
área necessária através do rendimento em litros de 
álcool anidro de cada tonelada de cana, para usinas 
autônomas, montadas com a melhor tecnologia de 
moagem e destilação, pode-se obter 75 litros por to
nelada; o caso médio do Nordeste brasileiro é a ob
tenção de 50 a 60 litros. Mas como o aporte tecnoló
gico faz parte das premissas para a criação dos con~ 
sórcios, pode-se assumir o máximo de rendimento 
em álcool. 

Como cada barril corresponde a 159 litros, um 
programa de 500 mil barris diários corresponde a 
79,5 milhões de litros por dia ou pouco mais de 29 
bilhões de litros por ano. 

Sr. Presidente, não podemos deixar de lado o aprovei
tamento da cana:.de-açúcar na produção de álcool, uma 
vez que o açúcar está a preço irrisório, como os produto
res vêm de afirmar. Um estimulo maior deve ser dado à 
produção do álcool, porque, acreditamos, ele será uma 
-das maiores fontes de reposição da nossa economia já 
tão combalida e cada vez mais desgastada com a aqui
sição do óleo ne:gro·, que custa caro. O Ministêrio das 
Minas e Energia pensa que, até o final de 1983, o Brasil 
reduzirá a sua_ dependência externa de petróleo para 500 
mil barris diários. Até 1984, reitera o Sr. Ministro, tere-
mos reduzido esse índice,_ para 350 mil barris diários. 
Não deixa de ser uma redução bem vantajosa. Em seu 
discurso, o nobre Senador Marco Maciel, achava que já 
estaríamos numa economia de 2/3 aproximadamente de 
petróleo. Mais ou menos isto, poi enquanto! A pro
dução nac_ional de petróleo, que hoje é da ordem de 350 
mil barris diários, prevê S. Ex• que deverá chegar, ao fi
nal de__1983, como jã disse aos 400 mil barris/dia. E 
como diz S. Ex'~ no final de 1984 estaremos com a média 
de 500 mil barris diários. Em 1979, impOrtávamos a mé
dia de um milhão, um milhão e 100 mil barris/dia, o que 
representava em dinheiro a metade de nossas expor
tações. Hoje, a partir do Governo Figueiredo a coisa se 
modificou e muito, já que esperamos atingir no final de 
1984, 660 mil barris. 

Sr. Presidente, representa tal fato uma economia mui
to grande para o Brasil. Daí haverem merecido atenção 
maior por parte do Governo, as prospecções que nos 
proporcionarão a almejada redenção económica. 

Vêm, também o Programa do Carvão, o Programa do 
Titânio na região de Tabira, em Minas Gerais. Tudo isso 
são recursos minerais que poderão corresponder ao dese
Jo do povo brasileiro, de libertar-se economicamente, 
principalmente no que diz respeito à questão energêtica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O_ SR. _pRESIDENTE (Nilo Coelho) - ConCedo a 

_ palã"vra ao nobre Senador- Mauro BorgeS. 
D SR. MAURO BORGFS (PMDB- GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Si. Presidente e Srs. Senadores; a 
.violência urbana alCançou uma magnitude tal que jâ po
demos conceituá-la como um problema social. 

Para justificar este conceito, Sr. Presidente, apenas di
remos que suas causas e conseqüências foram objeto de 
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estudo da Comissão _Parlamentar de Inquérito criada, 
nesta Casa, por força da Resolução n9 I, de 1980~ 

Achamos conveniente distinguir dois tipos de violên-
cia, usando a sua origem como critério: --

I) a violência física, originada por aspectos do 
nosso meio ambiente, por forças da natureza, como, 
por exemplo, a recente inundação no SuJ, fenômeno 
de efeitos desastrosos para a economia do País e que 
milhões e milhões de pessoas estão sofrendo suas 
conseqüências; e 

II) a violência social, caracterizada pelo compor
tamento de pessoas contra outras pessoas. 

Este segundo tipo de violência denominamos de com
portamento agressivo, e, como qualquer outro compor
tamento, pode ser analisado, previsto e controlado pelas 
leis que regem o comportamento dos seres vivos. 

Com esta colocação, Sr. Presidente, nos esquivamos 
de uma discussão p~ramente acadêmica, Com o propósi
to de se concluir se a violência é ou não intrínseCa à natU
reza humana. Diremos somente que os indivíduos, de 
uma forma ou de outra, sempre: conviveram com a vio
lência. 

Há mesmo quem diga que a violência é a giande par
teira da História. O que assusta, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, o que preocupa a todos nós, ao ponto de sensi
bílizar as instituições mais rePresenfãtivas- d<i socied<ide 
brasileira, é que o comportamento agressivo não serve 
mais como referência para se discriminar o pobre do ri
co; o instruido do analfabeto; não serve mais pai-a se dis
tinguir o morador- da Bilixada Fluminense do morador 
de Ipanema. Começa a fazer parte do repertório com
portamental tanto daqueles que têm acesso e manipu
lam, como daqueles que são manipulados pelos meios de 
comunicação de massa. ___ _ __ 

Sem querermos assumir uma postUra professoral, pe-. 
dimos permissão aos Srs. Senadores para tentarmos- es
clarecer alguns conceitos que julgamos imprescip.díveis 
para a compreensão_do problema que estamos analisan
do deste tribunal. 

O comportamento dos indiVíduos modifica o nosso 
meio ambiente e estas mudanÇas_, aO retroagirem ~sobre 
os_ indivíduos, alteram a probabilidade _ _de sua_s_ ações. 

Os especialistas da matéria denomiri.am -de reforço 
aquelas mudanças ambientais que elevam a probabilida
de de, ••emissão do comportamenton (por exemplo, o 
desfrute do produto de um roubo aumenta a probabili
dade de quem o praticou voltar a praticá-lo no futuro). 
Definem punição como conseqUências que reduzem a 
probabilidade de _ocorrência do com-portamento (por 
exemplo, acidentes automobilísticos induzem o jovem 
motorista a conduzir seu veículo numa velocidade mais 
moderada). 

É imporante.ressa1tar, Sr. Presidente e Srs. Sefladores, 
que o tempo decorrido entre Ô comportamento e suas 
conseqilências é Uma varíávd-de extreffia importância 
neste processo. Em outras palavras, o fator crucial ê a 
ocorrência dos dois fenômenos no tempo e no espaço, 
sendo secundária a relação de causa e efeito. Isto explica, 
em parte, a catástrofe que se abate sÕbre o-heróico povo 
nordestino, causada, entre outras razões, pelas ações de 
homens insensatos, movidos exclusivamente pela ânsia 
do lucro imediato, sem se apercebere~ que ao des
truírem o ecossistema daquela Região, eStavam cavando 
a sepultura de seus descendentes. 

Julgamos ainda necessário re&istrar~ Sr. Presidente, 
que o uso de punição contra uma pessoa, além de reduzir 
a freqüência do c_omportamento punido, torna mais pro
vável a emissão de um outro comportamento incompatí
vel - tecnicamente denominado de fuga - e produz 
agressão~ 

Os estudiosos do assunto evidenciaram dois tipos de 
agressão: 

I) agressão operante (diií8ida para a fonte gera
dora de punição);, e, II) agressão respondente (sem 
direção e sem sentido. Simples dj:scarga emocional). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)-

Os freqüentes assassinatos de ditadores sanguinários, 
praficados por diferentes povos ao [onio --da História, 
servem como exemplo de agressão operante. A violência 

Corri que pacatos cidadãos apedrejam recursos comuni
_tários, após serem punidos com medidas de arrocho fis
cal; é bastante conhecida de governos insensíveiS e ilustra 
bem o que os cientistas rotulam de agressão respondente. 

Em síntese, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as-Pessoas 
tendem a se comportar agressivamente quando com o 
compõrfafuenro agressivo atingem niaiS facilmeil.te seus 
objetivos ou -iin"ediatarilente após sofrerem punições. 

Estudos conduzidos com o rigor que a metodologia 
científica exige, -~êm acumulando evidências que nos le
vam à conclusã~ de que o comportamento é sempre are
sultante de um conjunto de variáveis (endógenas e exóge-. . 
n-as)::Cõfn esta ressalva, Sr. Presidellte, cJestacamos a es
trutura concentracionista do sistema sócio-ecoriôniíco 
concebido e posto em prática pelos governos do chama
do período revolucionário. Este sistema concentra tudo, 
Sr. Presidente. 

Concentra a renda, perpetuando a injustiça social e in~ 
duzindo o povo a uma reação d~ conseqüências impre-. 

- -VíSfVeís. 
Pass:UnoS à análise fria e objetiva -dos números. Em 

1970, - estes dados jã foram citados no Senado - os 
IÕ% mrus aiOrtUnãctOs da população rurill- fOTã"m con-
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templados com 33,8% da renda produzida pelo setor 
airoPecuãrio,- 1970! Vejam bi!m! E lO anos depois, 1% 
deste mesmo grupo abocanhou 10,5% da renda global. O 
CenSo de 198"0~-dein()flstrou que aqueles 10% abocanha
ram 53,4%, quer dizer; mais da metade da renda, de tudo 
que o setor agropecuário produziu, e 1% desses privile-. 
giados -logO se locupletaram com praticamente 30% da 
renda. Quer dizer, uma concentração absurda e total. 

Concentra, nos grandes centros urbanos, uma série de 
determinantes da qualidade de vida, tais como: parques 
industriais, hospitais, escolas, mercado consumidor de 
todas as espécies de bens e serviços e oportunidades de 
lazer. Estes determinantes reforçam o comportamento 
migrató"rio das populações que fogem da ?=Ona rural, mo
tivadas pelo medo da indigência; pela implantação rápi
da, abrupta, de uma agricultura intensiva de capita~ 
onde--a {ecriofo&ia substitui o horUem; pela inclemência 
da_ n~tur~a; pelos conflitos em tomo da posse da terra, 
enfim,-por uma sêrie de azares que o homem não supor
ta. 

o-prOcesso de evasão da zona rural que se vinha inten
sificando no prus; nos últimos decênios,_ alcançou por
porção alarmante em nossos dias, basta dizer que houve, 
de 1940 parã- Cã, uma inversão. Antes, 30% ria cidade, 
10.% no campo; hoje, ao contrário, 70% na zona urbana e 
39% OOJ> C!lffiPOS. 

TABELA Nv 1 
PROPORÇÃO DE POPUlAÇÃO URBANA NAS DATAS DOS 

RECENSEAMENTOS GERAIS POR GRANDES REGIÚES 

GRANDES. 

REGIOES 

BRASIL .................. . 
Região Norte ...............•.•• , ~ •• _ 
Região N ardeste .......... -........ v ••• 

Região SUdeste-.... ~~:-~ ~ •...•......... -
Região Sul .........................•• 
Região Centro-Oeste . . . . . . . · . -

FonteiBGE 

1940 

31,24 
27,75 

__ 23,42 
-39,42 

- 27,73 
. 21,52 

Ainda de acordo com o Ceoso de 1980, entre 1970 e 
1980, verificou~se, pela primeira vez na história do Brasil, 
um descréscimo absoluto da população rural de cerca de 
2.434.000 pessoas, apesar de uma taxa média geométrica 
de crescimento de 2,4ó'% ao ano; neste mesmo período a 

Proporção de População Urbana(%) 

1950 1960 1970 1980 

36,16 45,08 55,92 67,57 
31,49 3T,8if 45,13 51,69 
26,40 34,24 41,81 50,44 
47,55 57,36 72,68 82,79 

29,50 37,58 "44,27 62,41 
24,38 35,02. 48,04 67,75 

população urbana foi acrescida de 28.394.000 pessoas. Do 
total da população brasileira, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, 19.553.546 pessoas, que_correspondem a 16,5%, es
tão concentradas nas dez cidades mais populosas, como 
podemos visualizar na Tabela abaixo. 

TABELA NP2 

POPULAÇÃO RESIDENTE E TAXA MBDIA GEOMI'.TRICA DE CRESCIMENTO 
ANUAL DAS DEZ CIDADES MAIS POPULOSAS, SEGUNDO O CENSO DE 1980 

CIDADES 

São' Paulo .•........ 
Rio de Janeiro . . . . . . . ._ ..........•...... 
Salvador .............•......•.........•. -.- •. 
Belo Horizonte . . . . . . . • .... ~-ç··· ....... ·-
Recife ................•....... -ç., ••.••• -~ •• 

POf-toAiegre ... : ........• _ .....••• ~ .. -•...... 
.. Curitiba ......... : ... "!" ••••••••• , •••• _.-•••• 

Belêm ....•.• -.•...........•. ·-···~········· 
Goiân'ía ...... ~-· ......... -••.... , .. ~, ... ·""· .. -. 
Fortaleza ........ _ ........ ~·-· ..•..•...•..... 

Fonte: IBGE 

População residente 

1970 

5.189.256 
4251.918 

997.745 
1.106.967 
1.057.092 

869.783 
4&3.658 
564.782 
361.904 
519.57! 

1980 

~ 7.033-529 
.5.o93i32 

1.496.276-
1.442.483 
1.184.215 
Ll08.883_ 
84~.7.)3_ 

758.117 
703.263 
648.815 

Taxa média 
geométrica de 

crescimento 

anuall%) 

. 3,09 
1,82 
4,13 
2,69 
I,I4 
2,46 
5,72 
2,99 
6,87 
2,25 
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O indivíduo, nos grandes aglomerados urbanos, ê 
constantemente bombardeado por uma enorme quantiR 
dade de estímulos. Esta estimulação em nossa reduz o 
seu limiar para reações emocionais, induzindo-o, com 
maior freqUências, à agreSsão respondente. e. como se a 
pessoa permanecesse num estado permanente de stress, 
altamente prejudicial a sua saúde física (as doença~ do_ 
coração e as úlceras gástricas são fenômenos do conheci
mento de todos nós.) 

Alêm disso, Sr. Presidente, a alta densidade popula
cional, num país Pobre Como o Brasil, tambêm compro
mete a qualidade de vi_~a, aumentando a procur~ de 
equipamentos comunitâ:rios -e de empregos~ criando, as
sim, as condições para que o comportamento agressivo 
seja reforçado. , 

E ê disso que nós temos medo, Sr. President~. Na me
dida em que a situação se torna mais agravada com as 
restrições do salâ.rio_, com o achatamento salarial e com a 
falta de horizontes para as grandes populações urbanas 
desempregadas, sem terem o que comer, o grande dra
ma, o grande medo que temos nóa todos ê de que a or
dem não seja suficiente para manter debaixo dos padrões 
de obediência e da ordem essas grandes populações, e 
que a rebeldia possa eclodir de uma hqra para outra. Aí 
então nada mais poderá ser feito, tudo j;i estará perdido, 
porque entraremos no campo da desobediência _civil. 

O que fazer, então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
para conter a violência em níveiS tOleráveis? 

São insuficientes ás soluções Simplistas até agora im
plementadas pelo GovernO, conio, por exemplo, o poli
ciamento ostensivo, a repressão, as frentes de trabalho e 
a distribuição de títulos de propriedade da terra, com o 
objetivo de realizar a tal refo~ma da conciliação, preco
nizada pelo Presidente João Figueiredo. 

O que propomos;- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o 
que estamos advogando desta tribuoa do Senado Fede
ral, é uma política racional de ocupação do espaço físico 
de nossa Pátria, tendo como princfpio fundamental o r~ 
conheciniento de que é imprescindível assegurarmos ao 
homem da pequena cidade do interior, ao homem da 
roça, o acesso às mesmas CQQdições de sobrevivênciª _de 
que dispõe seu irmão da cidade grande. b a constatação, 
Sr. Presidente, de que isto só será- possível" atraVés de 
uma reforma agrária decente, que assegure ao trabalha
dor da terra a assistência global necessária para que se 
rompa, de uma vez por todas, os grilhões do subdesen
volvimento, tornando sua atividade economicamente 
compensadora ~ socialm~nte interessante. 

Distribuir títulos de terra, como faz o GETAT, no 
Pico do Papagaio, Já no norte do meu Estado, são so
luções paliativas que resolvem profundamente o probl~ 
ma. 

Como modelo operacional, sugerimos a estE_utura das 
agrovilas, concebidas e postas em prática no relativa
mente curto período etn que tive a honra de governar o 
valoroso povo goiano. 

"Concentrar para viver e descentralizar para produ
zir", sintetiza a soluçãó que encontramos para levar a 
cada pessoa humana a assistência qUe o Estado tem o _ _d~ 
ver de prestá-la. 

Esta é a única forma, Sr. Presidente. De nada adianta 
distribuir títulos. Nós vamos-criar o germe das dificufda
des do futuro, quando as crianças precisarem de escolas, 
todos precisarem de saúde; não adianta. O homem tem 
que ouvir o grito do seu vizinho, quando for chamado à 
noite, para o seu socorro. O povo tem que morar em 
concentrações pequenas - as agrovilas, que eu chamei 
inicialmente de combinados agrourbanos. Só assim ê 
possível criar um sistema de vida compatível com a dig
nidade humana, com as aspirações de todo ser, de ter 
uma vida melhor, uma vida a altura daquilo que os Seus 
irmãos da cidade têm no momento. Distribuir títulos Só, 
não chega. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

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

O SR: MÁÜRO BORG_ES- Com mpi_~o p~~z~, Se
nador. 

O Sr. Humberto Lucena - Quero dar um testemup_ho 
a V, Ex', no momento em que faz o seu pronunciamento, 

- _muito opOrtu~o, especialmente sobre a questã_o fun
diãría na: BrasilL que foi o Governo de V. Ex~ em Goiás. 
Eu era na época Deputado Federal, e lembro-me bem da 
intensa repercussão que _obteve dentro e fora .do Con
gre:sso a su~ -~dministração n~quele Estado do Centro
Oeste, sobretudo quando V. Ex• se voltou para um plano 
integrado de reforma agrária', que tinha como núcleo 
principal_ju_stame!lte_ a_impla'!_t~ção dessas __ agro_~ilas, que 
se tornaram célebrey no seu. Governo. Não sei se ainda 
hoje persiste a estrutura deixada por v." Ex• -

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, caro 
Líder Humberto Lucena. 

Realmente, nós fizemos uma inovação no Brasil, na
quela época não existia nada semelhante. Criamos o que 
nós chamamos _de combinado agrourbano de Arraias. 
EscoJhemos uma região difícil, remota, pobre, para fa
zefnlos uma experiência, que era aO mesincjl~mtio:Uma 
experiência de colonização, de ocupação e colonização 
do solo._!!!feli_zmente, dada a minha safd~ prematura do 
Governo de Goiás; OOm a inte.i'vençãõ Qife Se processoU, 
não pude realizar aquilo que seria, sem dúvida, um pro
tótipo de ocupação científica e racional da terra brasiJei
ra. Mas vamos continuá-la agora, vamos concluir, se 
Deus quiser, através do governo do nosso companheiro 
I ris Rezende Machado, aquilo que naquela época, como 
dísse o Líder do PMDB, foi motivo de curiosidade e de 
-interesse ~e todo o povo brasileiro. 

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

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Mauro Borges, 
o discurso que V. Ex' faz nesta tarde_é daqueles que de
-veria chamar a atenção de todos os Senadores que estão 
aqui presente. V. Ex• sabe o que está acontecendo neste 
País: o campo está sendo esvaziado, porque as popu
lações rurais vão para os núcleos urbanos em busca de 
recursos, de educação, de saúde, para as suas famílias. E 

- V. Ex•, ao tempo em que era Governador, fez exatamen
te o contrário: criou as condíçõ"es parã que o homem per~ 
maneça no campo, com um mínimo de assistência a que 
tem direito qualquer ser humano. É uma pena que V. Ex• 
tenha saldo do governo e a idêia não tenha vingado no 
País. Ao contrário, que fez o Governo? Criou monstros, 
verdadeiros monstrengos, que são esses conjuntos popu
lares gigantescos construídos em redor das capitais, que 
atraem o homem do campo, na vã expec'tativa de que vai 
conseguir emprego nas cidades. No meu Estado, propo~ 
sitadamente, eu não fiz, como Governador, casas popu
lares na capital, porque se eu tivesse que fazer algo, se eu 
tivesse tido recursos- o BNH naquele tempo se limita
va a cobrar, não arranjava dinheiro, pelo menos eu não o 
consegui - eu teria feito a urbanização das favelas já 
existentes, mas não construiria esses conjuntos habita
cionais para atrair à homem do campo. V. Ex• aborda 
uma questão fundamental, e Deus queira que o atual go
vernador de Goiás toque a sua idéia para frente e torne 
realidade aquilo que V. Ex• em tão boa hora imaginou 
para o seu Estado e para o País. Parabéns pelo tema que 
aborda nesta tarde. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado. V. Ex• 
honra e engrandece meu discurso. Eu agradeço. 

Sr. Presidente, estando já esgotado o meu tempo, eu 
agradeço_ a V. Ex• (Muito bem! Palmas) 
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COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 
Altevir -Leal - Mário Maia - Eunice Michiles -

Álo)'Sip _Chaves """:"' Gabrit;:_l Hermes- H:êlio Ouei'ros
Alberto Silva- Martins-FilhO:.... I..fumbertO Lucena-· 
Marcondes Gadelha- Passos Pôrto- Lomanto Júnior 
-J ... uiz yial'!a- Josê Ignãcio- Itamar Franco- Mu
rilo Badaró - Ámaral Furlan - Fernando Henrique 
Cardoso- Severo Gomes- Roberto Campos- Eneas 
Faria -Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Sarney, na condição de 
líder- de Partido. 

O SR. JOSt SARNE;Y (Presidente do PDS, pronun
cia o seguinte discurso.) ~ Srs. Senadores e Deputados 
Federais_que nos honram com suas presenças: 

Na semana passada, o Deputado Ulysses Guimarães, 
na qualidade de Presidente do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, ocupou a Tribuna da Câmara 
dos Deputados_ para expor as idéias da sua agremiação. 
Peço licença aos Srs. Senadores, também invocando a 
minha posição de Presidente do Partid_o Democrãtic:o 
Social, para ocupar esta tribuna a fim de expor as idêias 
do nosso Partido. 

~·o ódio, a violência e o ressentimento nada realizam". 
Estas PalavraS estão no manifesto que crioú o Partido 
Democrático Social. 

Respondo ao Qeputado Ylysses Guimarães, presiden
te do PMDB, mas minhas palavras são e:xtensivas _aos 
outros partidos, PDT, PTB, PT; respondo sem reta
liações. Recuso-me a escutar a retórica amarga. Afasto 
os espinhos para vislumbrar apenas uma mensagem de 
boa vontade. Esqueço as palavras, fito o gesto, a oferta 
de entendimento sem di::jcriminações, o convite de sentar 
à mesa, dizer sim e dizer não, esquecer flechas e pedras. 

O Presidente do PMI?B afirmou: "ê hora da grandeza 
e -da união de todos os brasileiros e insJ.jtuiçõesn. 

Comecemos esta fala por concordar. E hora de gran
deza, de abdicação e sacrifícios. 1:: hora de provação, mas 
ê ta-mbém a hora da política. Olhar para ciina- e recusar a 
sedução de vigi<ir o vau -pequeno que faz da caminhada 
longa e difícil. 

O Brasil, como todos proclamamos, vive uma grave 
crise_,_ Porém ela torna-se mais grave na medida em que 
passa a ser uma crise de confiança. Um País forte como o 
nosso, em toda a sua história, nunca teve medo e, por 
isso mesmo, não pode tremer em face do primeiro gran
de obstáculo que tem a superar. Na verdade, ao longo de 
nossa _história jamais se cruzaram tantos caminhos ad
versos, tantos desafios múltiplos. Se formos dominados 
pelo medo corremos o risco das_geraçÕes do futuro não 
nos perdoarem a covardia desse comportamento. O Bra
sil ê mais sólido e inaior do que qualquer crise. Tem~se a 
dívida externa, teme-se o progresso como fonte de in
flação. Teme~se o regresso como um caminho de parada. 
Uns teman e calam. Outros temem e transferem os te
mores. Buscam-se culpados. procuram-se cúmplices 
como se não fôssemos todos responsáveis e não estivês
semos irmanados pela geografia, pelo sentimento de pá
tria, pelo amor à Nação, pelo destino comum que nos 
o1Jriga e faz viver as mesmas desgraças e as mesmas bem
av~nturanças. O País não pode dividir-se. O Pafs neces
sita de unidade. O País deseja e exige que os homens 
públicos se entendam. 

E. a hora de saber negociar. De saber ser firme, sem ser 
sectário. De abdicar aos gestos, sem renunciar às idéias. 
De discutir sem gritar. De negociar, compreender, ouvir, 
dialogar, ajustar, somar. 

O PDS está integralmente disposto a dar esse passo. E 
o faz com serenidade, pois assim exige o Brasil, exigem 
os seus líderes, exige a consciência nacional, que não ad
mitem que os políticos se percam em estéreis divergên
cias ou em lutas inc-onseqUentes. 
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O País cresceu e com ele cresceram as suas compleXi
dades. Govemá-IÕ passo-u a ser dHICil e não podemos, 
numa visão primária, julgar. os homens e esquecer os fa
tos. Nada de catar desvios, abandonando a dificil estru
tura _dos problemas que agridem a nossa capacidade de 
solucioná-los. 

Urge, nesta hora, até mesmo, integrar idéias opostas 
para encontrar caminhos que nos levem às soluções co
muns. Para tanto, o nosso campo de transigência é o ter
reno cumum do interesse nacional. 

Compreendo que não é 1'áCif dOminai- a paixãÕ~-pifa 
um chamamento à razãO. O tempo constrói barrciraS e 
resistências intransponíveiS: Não percamos oportunida
des por falta de tentativas. Tenhamos coragem de supe
rar barreiras e o preconceito das vacilações para cons
truir algo duradouro e consistente. 

Também, como o PMDB proclamou, não pretende~ 
mos ser os donos da verdade. Acreditamos que o erro 
seja humano e, mais do que isso, seja Parte do -nosso dia
a-dia. O verdadeiro democrata jamais acredita ser pro
prietário da verdade absOluta. Ele tein uma rês tia- de 
compreensão para com· o.niDtros e aceita a dúvida da 
possibilidade de caminhos melhofes. Se a dúvida f.:iz par
te da Ie, ela também ê iiltifn'seca aO sentimento do hO
mem público. -E é com este SentiiTiento quC-désej.:imOs 
pauta_r o nosso diálogo. 

O Brasil, nestes vinte anos, mudou. E um país comple
xo. E o Deputado Ulysses Guimarães confessa qUe So
mos a oitava econorilia do mundo. Como isto aconteCeu? 
Por milagre? Não, pelo trabalho. O país modernizou-se, 
conseguiu dar melhores condições de vida ao seu povo, 
abriu perspectivas extraordinárias em relação ao futuro e 
caminha para ter uma voz na mesa das decisões maiores. 
Tomemos, para configurar a nossa afumativa; um dado 
incontestável do censo que se realizou em 1960. O Brasil 
era um país extremamente pobre. Tinha 51,03% de- sua 
população sem nenhuma instrução. Hoje, esta percenta
gem caiu para 35,10%. A esperança de vida ao nascer, no 
Maranhão, para citar apenas o seu estado, era de 29 
anos. Hoje a mêdia nacional é de 59 anos. A taxa de 
mortalidade infantil de 14,2 baixou para metade, 7,2. As 
matrículas, no ensino superior, que em 60 eram-·de ape
nas 93.203 jovens, eni f9S"O são da ordem (números do 
censo), de um milhão e quatrocentos mil alunos. 
Fundaram-se dezenas de universidades e foram coloca
dos à disposiçãO da inteligência brasileira instrumentos 
poderosíssimos para pesquisa e desenvolvimento. 

O país foi integrado por estradas;· pela -Comunicação. 
A qualidade de vida melhorou sensivelmente. O sanea
mento básico proporcionou âgua e esgotos ao dobro dos 
domicílios atê então servidos. Em -termos ôe eiiergb, de 
35% passamos a 68,50% os domicílios que utilizam enerR 
gia elétrica: Em 1980, 76% dos domicílios poSsuía-m rã
dio, 50,36% -geladeira e 56,10% televiSão. sem falar do 
acesso à telefonia, expresso em um milhão e duzentos mil 
aparelhos instalados, em 1964, contra- nove milhões e tre
zentos mil, em 1982. A produção agrícola alcançou 
níveis elevados. Deixamos de importar alimentos, nossa 
produção cresceu e chegamos a ser o segundo exporta
dor mundial de soja. Tudo isso enfrentando problemas 
climátiCos-Como a maior seca de todos os tempos, cinco 
anos de miséria, penúria, dizimação de rebarlhos, falên
cia de colheitas e êxodo rural. Se não bastassem essas 
aflições, as enchentes do sur destruíram--praticamente a 
economia de Santa Catarina e, sensivelmente~ Prejudica- · 
ram as safras do Rio Grande do Sul e Paraná, com a 
quebra de safras. São consequências de fenômenos cli
máticos que fogem ao nosso coil.trole, e te~p.ÕS de conviR 
ver com eles. · 

Mas, não temos dúvida de que o país teve um desemR 
penho extraordinário. N oso Progresso é claro e definiti
vo, embora tenhamos taxa de crescimento demográfico 
altíssima comparada à de oUtros países, o que faz com 
que jamais as nossas reali'zações acompanhem as nossas 
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necessidades. E, mais alta ainda, é nossa taxa de urbani
·zação. 

Detenho-me nos dados. sempre mais fiêís do que as 
palavras. No primeiro censo realizado no Brasil, em 
1872, a população identificada foi da ordem de dez mi~ 
lhões de-peSsOaS. O censo de 1980, l08'anos depois, reve
la que nossa população atingiu cento e- dezenove mi
~~~~. s~senta e um mil, quatrocentos e setenta habitan
tes. Os dados rev_elam que nesses 108 anos nossa popu
lação cresceu, proporcionalmente, 1.009%. 
~"Para o exemplo ter maior valor, embora ele valha por 
si mesmo, lembraríamos o caso francês. 

A França, em 1805, tinha 28,3 milhões de habitantes. 
O seu censo de 1975- ·170 anos após- revela que sua 
população havia atingido 52,7 milhões de pessoas, em 
170 anos _cres~u proporcionalmente 86%. Fãcil é enten-

- der que 86%- o caso francês- é bem menos significati
vo que 1.009% - o caso brasileiro. 

Ficam os dados como informação que sirva à reflexão 
de cada um, e à demonstração de nossas dificuldades ge
radas por uma população em crescimento explosivo. 

De outra parte, voltemos para a questão específica da 
urbanização. 

Entre 1950 e 1970, a região metropolitana de T6quio 
- conhe<;.eu uma expansão populacional que foi qualifica
da como inaudita, pois totalmente desconhecida na his
tória: da humanidade. E qual foí eSse crescimento? De 
80%. Os _80%, em vinte anos, deixaràiri-problemas de tal 

---==-- natureza,--tfaumátiCos qUê as autOi-'íclactesjil.ponesas conM 
sideram que até hoje eles têm reflexos e que não têm po
didO superá-loS. 

Coiiiõ- ficariam eles frente aos· nossos problemas dé ur
banização, com índices que, na verdade, assumem pro
porções totalmente 1néditas? senão vejainos. Entre I 940 

--e 1980, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, cres
ceu de duzentos e onze mil habitantes para um milhão e 
setecentos mil, ou seja, 739%. Mas outras capitais brasi
leiras, no mesmO período, também conheceram espanto
so crescimento. Em termos proporcionais, Curitiba cres
ceu 629%; Fortaleza, 626%; a capital de SãO Paulo, 
540%; e São Luís, a minha cidade, 425%. 

Que suprema humilhação para os 80% de Tóquio! 
Mas que tremendas dificuldades para os nossos goverM 
nantes, que deverão responder aos desafios decorrentes 
de sígnificatiVos aumeil.tos populacionais! 

Quantas necessidades geradas, quantas expectativas, 
quantas restrições, quantas frustraçõeS e quantas dificul
dades. 

Como reflexo da crise da urbanização, gera-se cons
tante e crescente marginalização, provocada pela baixa 
renda familiar, a subalimentação, a subMhabitação", o de~ 
semp_!'t?go; a subnutríção, as precárias condições de higie
ne e promiscuidade. 

Ninguém de bom senso poderá afirmar ser fácil absor
ver, anualmente, um contingente de população idêntiCo 
àqu~le do Uruguai no setor de escola o equivalente à po
pulação Argentina a cada lO anos. Somente para que fi
que como preocupação tomemos um dado de população 
entre O e 14 anos de idade. Enquanto a Alemanha possui, 
atualmente, 10,9 milhões nesta idade e a França, 11,9 mi
lhões, ou seja, em conjl,:mtO, aProximadamente, 23 mi
lhões, o Brasil na mesma faixa etária conta com 48 mi

.lhões aproxiinad'arrieil.te. A comparação torna-se mais. 
dramática .ao sabermos que o PIB da Alemanha e 
França, conjuntamente, atinge um trilhão e trezentos bi
lhões de dólares, enquantõ qtie o PIB brasileiro ainda 
não atingiu trezentos bilhões d_e dólares, 

São númeroS de dura realidade e se os cito é para dizer 
que não inventamos a crise, da qual niriguéin pode nos 
acusar. Os-- problemas do Brasil são pfoblemas de sua 
gran9-eza. E é nesta grandeza que encontraremos as so
lt,lções. 

P~ra di~Jogarmos precisamos ser justos. Joaquim Na
b,uco afirmou, certa vez, num discurso memorável, na 
defesa do gabinete João Alfredo: 
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••Não há diferença entre ministérios, não hâ dife
rença entre partidos,_ não hã diferença entre épo
cas". 

Ele se referia à tendência nossa de contornar proble
mas, escolhendo pessoas. 

Esta tendência, segundo Adriano Moreira, em ensaio 
que escreveu sobre o discurso de Pêficles, aos mortos da 
guerra da Peloponeso, diz que constitui um dos legados 
políticos do ocidente "A HeranÇa da Difamação_ como 
Arma Política''. Ffdias, encarregado e criador da estátua 
de Atenas, foi suspeíto de subtrair parte do ouro destina
do à obra e morreu antes da decisão final, pairando a in
sinuação de que sobre Péricles exístia a sombra do ilícito. 
Nabuco também menciona que viu as mãos do Visconde 
d_o Rio _Sran_c;o_fic_arem brancas como mármore do mais 
branco, ante as investidas de Zacarias, atê que sua morte 
provasse a penúria de sua vida. 

Analisemos agora as propostas econômicas, ou me
lhor as denominadas alternativas sugeridas pelo PMDB, 
que fazem parte do Projeto Emergência, do Senador 
Teotónio Vilela, essa agreste flor das nossas sofridas caa~ 
tingas. Posteriormente, nos deteremos nas suas propos
tas políticas, do Deputado U lysses Guimarães, a quem 
rendo as minhas homenagens de homem público, para 
analisar a convocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte e eleição direta. 

Propõe, em _primeiro lugar, o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro a elevação imediata e progressiva 
do nível de atividade econômica recusando a recessão. 
Afirma, ainda, sem que a economia cresça a, pelo menos, 
4% ao ano, o desemprego e a incapacidade de absorver 1,5 
01ilh_jo de novos integrantes da rorça de trabalho, corroe
rão a sociedade. 

A ninguém interessa a recessão e o desemprego. Basta 
ver que hã uma coincidência absoluta entre o discurso de 
posse do Ministro Delfim Netto, no Ministério do Plane
jamento, e o economista Celso Furtado no título do seu 
último livro: "não à recessão". 

Ambos disseram a mesma coisa. 
Não acredito também qUe possa haver um só brasilei

ro que advogue o desemprego. Concordamos com o ob
jetivo da proposta do PMDB. Falta-lhe, entretanto, a 
ftfetodologia para alcançar esse objetivo. 

No que se refere ao crescimento anual, a avaliaçãO dos 
últimos 12 anos, incluídos o ano de 81 onde tivemos um 
crescimento negativo e o de 82 com uma taxa inexpressi
va, conseguiu o País uma mêdia bem superior àquela de 
4% que propõe o PMDB, ou seja porque a nossa média 
foi a de 7,1% ao ano. , 

A retomada do processo de desenvolvimento, com a 
conseqaente melhoria da oportunidade de trabalho, será 
o desdobramento natural do programa governamental 
em ~curso~ unia --vez superados obstácülos críticos com 
que se defronta a nossa economia. 

Assim, consíderamos a desaceleração atual da econo
mia e suas conseqüências, como um fenômeno conjuntu
ral. 

A experiênciia tem indicado ser impossível retomar o 
crescimento ecõnômico, em países de alta taxa de in~ 
fiação, como o nosso, sem que se cuide preliminarmente 
de controlar o processo inflacionário. E ê nisso que resi
de a grat}de dificuldade, A Nação há de ter consciência 
de que não se poderá mais perder tempo em discussões 
estéreis. O importante é assumir frontalniente, com deci~ 
são e coragem, o controle inflacionário. 

Para isso, será necessário, sem dúvida, a unidade, uma 
posição polítíca consequente da Nação e essa posição só 
pode ser uffia- a da unidade. Esse objetivo não· seiã af-
cançado senão c_om sacrifícios dos quais todos devemos 
ser participantes. 

E contraditória, sob certo aspecto, a proposta do 
PMDB de aceleração imediata do crescimento econômi
co com a proposta de declaração unilateral de moratória 
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de- ~assa dívida externa. Esta riledida determinaria um 
imediato aprofundamento do processo recessório com os 
reflexos negativos sobre a renda e o desemprego. 

Declarada a moratória, o País passaria fatalmente a 
enfrentar fortes restrições na obtenção de recursos finan
ceiros externos para petróleo e outros ins_umos básicos, 
indispensáveis ao fUõêlortamenro de nossa estrutura pro
dutiva, além de obstáculos maiores para a exportação de 
produtos, em razão da posição certamente retaliatória 
que tenderia a se generalizar no âmbito dos principais 
mercados, prejudícando o esquema de pagamento da 
dívida externa. Teríamos o raciónam-eritó~-tetíamos- a 
anarquia e chegaríamos o caos. 

Outra proposta do PMDB .. é a elevação do ..salário 
mêdio real, em função do aumento da produtividade mê
dia da economia e da redução metódica e substancial das 
diferenças entre salários mais baixos e mais altos ... 

Neste ponto estamo_s_ em absoluto acordo. Apenas o 
PMDB é mais exigente âo qlie o PDS na formulação de 
uma política de contenção salarial. A afirmativa que aca
bo de ler é mais dura do que a que consta do Decreto-lei 
n'~ 2.045, ora em tramitação no Congresso. Diz o Decre
to: 

~·Art. 11. Além da correção ... poderá ser esti
pulado por convenção-... no acréscimo com funda
mento no aumento da produtividade." 

Fôssemos adotar de imediato a posição do PMDB, 
levando-se em conta que a produtividade real da econo
mia declinou nos últimos 3 anos, os salários, obrigatoria
mente, teriam que ser rebaixados de acordo com esSes 3 
anos em que a produtividade decaiu. 

As medidas do Go_verno são ctmseqüentes com a pro
posta do PMDB. Basta ver que, com edição da Lei n9 

6.608/79, deu-se um passo decisivo para reduzir a distân
cia entre o ápice e a base da pirâmide salarial, alêm de 
possibilitar a reposiÇão do valor real dos salários em in
tervalos semestrais. 

As alterações postefíóres tiveram o objetivo de permi
tir maior flexibilidade ao mecaniSmo da correção sala
rial, evitando-se desajustes nos segmentos de maior qua
lificação de mão-de-obra, permitindo às empresas con
dições de melhor administração- -de cargos e salários. 

.. Aumentar a eficiência e a competividade do setor es
tatal da economia"~ out~l!- proposta do PMDB. Sem dú
vida, isso seria execelente para o País se as empresas esta
tais estívesse:m contidas dentro da economia de mercado. 
Ocorre, contudo, que os monopólios que elas operam em 
sua maioria não têm nenhum compromisso com o lucro 
nem com a eficiência. 

Mesmo assim o Governo tem tentado um maior vigor 
no controle dos_ dispêndios das companhias estatais, 
ajustando-os _ _aos recursos_ efetivamente disponfvC::íS. 
Além do mais, essa propoS"tie de profundo interesse, 
uma vez que se torna quase insuportável para o País a 
expansão incontrolável da estatização. Hoje, o Estado é 
responsável por 75% do volume de todos os investimeri-
tos. 

O programa do PDS diz claramente ser seu objetivo 
.. Fortalecer a iniciativa privada, sinônimo de democra
cia econômica. A liberdade empresarial deve ser assegu
rada. O Estado intervirá. na economia_ para preservar o 
interesse nacional ou, em casos comprovadamente im
prescindíveis, para assegurar a livre concorrência, com
bater a especulação, a espoliação, o monopólio ou qual
quer outra forma de abuso do poder económico". Isto 
faz parte do nosso programa. 

Por outro lado, consideramos que. a democracia vive 
da integração perfeita dos setores econômico, politico e 
social. 

Em nenhum pais do mundo onde entrou em colapso a 
liberdade económica, sobreviVeu a liberdade política. 
Correspcnde à expansão do domínio do Estado sobre à 
economi!l, o autorí_tarismo que dominou a política. 
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Se quisermos fortificar as instituições liberais e derno
.crftttcas, (C!_rtifiquemos a iniciativa privada, ·a economia 
de mercado, base de uma sociedade pluralista e aberta. 
(Palmas.) ' 

Não podemos pregar liberdade política, se não assegu
rarmos a-liberdade econômica. 

Por· outro lado, ao propor o PMD B a Eficiência .e- o au~ 
mento da competitividade do setor público, há uma confis
são com a qual concordamos: a ineficiência do Estado 
como empresário. Sem dúvida, se é este o objetivo do 
PMDB, nós nos engajaremos para assegurar a liberdade 
eccmômica, base da liberdade política e da liberdade so
dal. 

- Propõe aiflda o_PMDB R~trillfiif o aCesSO do Estado 
ao ~ercado de capitais aos casos de investimentos públicos 

_ efetivªmente reprodutivos e autoliquidâyeis. 
Também nada temos a contestar, uma yez que essa 

providência é uma crítica clara e vinculada à inefidêricia 
do Estado empresário, depredando o campo da disponi
bilidade de capitais, disputando-o com à empresa priva
da. 

Sob esse aspecto, é importante menciona~ que neOhum 
grande projeto na área governamental teve iníCio nesses 
últimos anos, tendo-se preferido apenas a continuidade 
daqueles que, à luz de uma reavaliação criteriosa, foram 

. considerados_ _altamente prioritários. principalmente pe
los seus efeitos mais imediatos sobre a balança comercial 
e a consolid_ação de setores produtivos, além da possibili
dade de sua auto-sustentação. 
.De outra parte, o Governo restringiu o acesso das es

tatais ao crédito e instituiu mecanismos de controle rigo
roso sobre o financiamento ao setor público, contingen
ciando sua expansão a um crescimento real nulo, o que 
imPlica necessariamente a elevação dos níveis de produ
tividade. Nesse sentido, os Decretos n9s 84.128/79, 
85.471/81 e 88.206/83 são exemplos inquestionáveis. 

Propõe o PMDB, também, que a ação do Estado seja 
intensific;ada .go campo social e cultural, devendo a partici
pação destes nos dispêndios da coletividade aumentar subs
tancialmente. Priorização de um Programa Social de Sa
neamento, Educação, Habitação Popular, Transportes, 
Previdência. 

_Outra não . .foi a intenção do Governo quando insti
tuiu, peJo Decreto-lei n" I .940, de 25-S-82, o FINSO
C.IAL, com_ o _pbjetivo claro de dar apoio financeiro a 
projetos de carâter assistencial ligados com Alimen
tação, Habitação Popular, Saúde, Educação e amparo 
ao pequeno agricultor. · 

Não devemos esquecer tambêm o esforço gigantesco 
do_ País, no sentido de melhorar as condições de vida do 
seu povo. TeiJlOS, hoje, 3.0961ocalidades beneficiando-se . 
de abastecimento de água tratada, o que significa 53,2% 
dos domicflios existentes. 

Até 1964, a Fundação da Casa Popular, juntamente 
com outros organismos assistenciais e CaixaS Econômi
cas Federais, foram capazes, conjuntamente, de entregar 
ao Pais 118 mil residências. De 1964 a 1982, as habi
tações construídas atingerri a cifra expresSiva de 4.200 
_!Jlilhões de_ unidades. Cerca de 30 milhões de brasileiros 
foram beneficiados_com a· casa própria . 

A P.revi_d_ência Social, anteriórrriente quase inexistente 
para a população, cobre, hoje, mais de 100 milhões de 
pessoas, ou seja, pr~ticamente a totª.lídade _da popu
lação, ao ser<:m estendidos seus beneficies ao setor rural, 
aos carentes, aos idosos. Se cito esses números o faço 

_para mostrar a co~plexidade e a grandeza do País. Li-
- - dando com cifras ciga~ipsca~. coloca o Pais dentre aque

les que, emboTa- com precariedade remanescente, mais se 
desenvolveram nesse setor da Previdência Social, quase 
em colapso em quase todos os países do mundo inteiro. 
Quando se critica o atendimento, por exemplo, basta 
lembrar que se I% de atendimen_to da_ Previdência Social 
- e jamaiS pode ser somente 1% - for deficiente, esse 
universo 'já signífica I milhão de pessoas. 
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Propõe o PMDB a reforma fiscal com o duplo objetivo 
de modificar a distribuição da carga tributária. em benefi
cio de grupos de renda baixa, e de aumentar a participação 
dos Estados e Municípios na receita tiscal. Quanto a este 
ú!tirllo forma-se quase um truísmo que vem se repetiqdo, 
a cada encontro de políticos que' se preocupam com o de
senvolvimento dos Estados e das comunidades menores. 

O GovernO -sente que esta manirestação é correta e 
exiSte, no Mínistêrio da Fazenda, uma comissão do mais 
alto nível que realiza estudos nesse sentiçio. Mas havere
mos, por certo, de contar com o apoio de todos para dis8 

cutir e votar' essas propostas governamentais em curto 
_ prazo _que jli aqui deveriam estar no Congresso, conjun

tamente com as ·propostas hoje oferecidas pelo PMDB. 
Defende S. Ex• uma taxação sobre ganhos de capital. 

Há muito ele foi instituído e a cada ano é maior sua par
ticipã.Ção na receítã nacional. O Decreto-lei n9 1.950 peR 
naliza aqueles que antes goZavam de isenção tributária 
- e foi criado nesse Governo - em operações imobi
liárias. o· Decreto n' 2.014 passou a cobrar tributos 
sobre rendimentos de aplicações financeiras de curto 
prazo. Finalmente o Decreto n9 1.047 instítuiu-eriJ.prêsti
Ino compu1s"órió para custear auxílio em decorrência de 
calamidade pública. 

Propõe o PMDB o fortalecimento da peQuena e médla 
Cmpresas. Nada temos a comentar senão que esse tópico 
é apenas um resum-o do nosso programa, que diz: 

"Fortalecer a pequena e média empresas que de
vem ter prioridade na política econômíca, com a 
concessão de crédito, aperfeiçoamento dos recursos 
humanos c transferência de tecnologia para o apri
moramento do seu desempenho. A política indus
trial deve orientar~se no sentido de que a verticali
zação das grandes empresas não ameace a partici
pação das pequenas e médias, na economia nacio-
nal. 

Dar apoio vigorosO à empresa nacional, de modo 
a que ela possa enfrentar a concorrência estrangeira 
e, assim, evitar a ameaça de sua absorção, em face 
da presença e ação das companhias multinacio
nais." 

Quanto_ ao problçma da Reforma Agrária, está se pro
cessando, de maneira democrática e acelerada sem trau
mas, uma dívísão e um acesso à terra. Permitam-me re
correr novamente aos números. Em 1950 tínhamos 
2.065.000 proprietários rurais, em 1960, nõsjâ tínhamos 
3.338.000. Já em 1980. pelos dados do_ censo, temos 
5.168.000. O que mostra um acesso progressivo e uma 
democratização da propriedade no Brasil. 

Acresce o enorme esforço que tem sido feito no senti
do da desapropriação, demarcação e discriminação de 
terras, no assentamento de agricultores, e na titulação de 
terras. 

Somente em 1982, no setor governamental foram dis
tribuídos 223.000 títulos, estando previsto para este ano 
chegarmos a um total de 300.000. Esta questão é consi
derada de tamanha significância para o Governo qi.le, 
para encaminhá-la corretarnente, criou-se até u"m Minis
tério específico __: O Ministério Extraordinário Para As
suntos Fundiários. 

Peço desculpas aos meus eminentes colegas por ter 
obrigação de demorar-me sobree:;.ses tópicos todos, uma 
vez que o faço em absoluta atenção e cons1deração às 
propostas formuladas pelo Partido do Mov1mento De· 

- mocráúCo Social. 

Pede o PMDB .A restauração do Mercado lutemo como 
principal Centro Dinâmico da Economia Nacional. Real
mente a propoSição fica difícil de ser entendida. 
Restaura-se o que deixou de existir, mas o mercado in
terno do País tem sido e será sempre o setor dinâmico de 
_nossa economia. Assim é qUe, nossas exportações,- pro
porcionalmente ao PIB, não têm ::;uperado os 7%. Na 



Setembro de 1983 

Alemanha Ocidental, por exemplo, em 1982, suas expor
tações atingirarri 26,2% do _seu PIB. A ItâHa, de 1978 a 
1982, se fixa em aproximadamente 20% a cada ano. A 
França tem variado entre 15 e 18%, São exemplos que 
identificam nossa preocupação com o mercado interno. 
Além do mais, os constantes deficits em nossas cOiitas 
correntes e importações sempre superando as expor
tações, demonstram que a nossa demanda interna excede 
jâ a nossa capacidade produtiva. Atualmente nosso mer
cado interno jã é de 93% do PIB. 

Propõe o PMDB uma reforma do sistema monetár'io fi
nanceiro, com 'istas a seu efetivo controle. Também nesse 
ponto estamos em absoluta concordância. O Governo jâ 
anunciou, hã algum tempo, e se enc_ontra em elaboração, 
um projeto de lei nesse_ sentido, uma v~z que todos nós~ 
numa avaliação sincera do funcionamento e desempenho 
do sistema monetário e financeirO, não nc!gaffius a necf:s_M 
sidade de corretivos que não permitam os desvios que 
têm ocorrido. 

Outra proposta do PMDB diz respeito à redução ira
dativa e seletiva dos subsídios em função da modificação 
dos pr~os relativos e da ativação da política de câmbio. 

Neste ponto hã também uma profunda convergência 
de desejos entre o PMDB, q PDS e o Governo. Nos últiM 
mos tempos, os subsídios têm sido cada vez mais reduziM 
dos. Aqueles oferecidos para a importação de petróleo e 
para o crêdito rural praticamente foram extintos. O do 
trigo está reduzido a cerCa- de -25%, com tenâêncía tam
bêm a ser extinto. MantêmMse,. contudo, aqueles afereciM 
das à exportação. O' carãter seletivo dessa atividade pa
rece evidenciar-se por si mesmo. 

A exposição e análise das propostas do PMDB no 
campo econômico fazemMnos verificar de logo, que, de
um lado, vem o Governo tomando numerosas providênM 
cias no sentido proposto, como, de_ outro lado, hã um 
amplo espaço de nossa parte, do noss:o partido e dos ouM 
tros partidos, de concordância entre os nossos objetivos. 
Vemos, assim, que temos muitas -idéias correlatas e ou. 
tros conceitos a serem aprofundados. 

CabeMnos louvar a objetiv"idade dessas propostas, -qui
confirmam a inexistência de fórmulas mâgicas e afirM 
mam, em especial, o desejo por parte do PMDB de que 
não ocorram rupturas revolucionárias de caráter não caM 
pitalista. Muito ao contrário. Ele não as adota. Busca, 
como nós, soluções dentro do sistema liberal capitalista, 
que indiscutivelmente tem-se mostrado o_ mais capaz de 
possibilitar melhores condições de vida às popUlações, -
sem a extinção das liberdades políticas dos direitos e gaM 
rantias individuais-. - -

No tocante à proposta de ruptura com o FMI, a nossa 
pergunta seria: qual o propósito dessa medida? Propiciar 
entendimentos diretos com os Governos, uma vez que o 
PMDB reconhece. que nós devemos pagar a dívida? Mas 
todos nós sabemos que o FMI é composto por represen
tação de governos e os credores são representados na sua 
direção por delegados do tesouro e dos bancos centrais. 

A reação desses países por certá seria de que o Brasil 
desejaria siriiplesmente escapar dos sacrifícios necesM 
sár~cs a sa!daF seus compromissos externos-.-

Permitir·nos·ia essa ruptura ímpar prazos de pag:iM 
menta, unilateralmente? Romper com o FMI significa 
para nós darmos os nossos prazos? Na verdade, à declaM 
ração unilateral de moratória reduziria, imedíatamente, 
o ingresso de recursos novos-, quer para a importação, 
quer para a exportação. ReduzirMse-ía-m nossas conM 
dições em termos cambiais. Por quê? As inipOrt'aÇõeS, 
hoje finaiiciadas, teriam que ser pagas à vista. Cessaria o 
financiamento das exportações; reduzindo·se a receita 
cambial. ParalisarMse-ia o ingresso de capitais de risco. 
Todos esses dados em nada aumentariam a nossa capaci
dade de importar nem de exportar. 

Em síntese, a ·ruptura com o FMI e a moratória não -
auxiliariam ein nada na retomada do desenvolvimento. 
Para que fazermos então? Para exPandir livremente o de-
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ficit público? A expansão do deficit público só promove
ria a retomada do desenvolvimento econômico se tivés
semos reservas cambiais para bancar as importações das 
materiasMprimas e de peiiólCó: ·requCridas pára sustCii.tai
um nível mais alto àe atividade- econômica. Como -eSsaS 
reservas não existem, aquela exparisão agravaria -a in
flação, sem aumentar o produto. Ao contrário talvez diM 
minuíSs-e a taxa di crescimento, pois ao érilitir tfiu!Os de 
díVicliPani .iinã.nciamenfo do deficit, elevarMSeMia a taxa 
de juros e dírilímiiríi:tDws ainda mais os investimentos 
privados. 

Finalmente, para que romper? 
Achando ser o FMI quem não quer aumentar os sa~ 

lá rios~ livremente?" Mas, no seu próprio discurso, o De
putado Ulysses Guimarães propõe a elevaçã_o do salâ~iQ __ 
médio real, em função do aumento da produtiVidade-me-
dia da economia nacional. Assim, o que estamos reali
zando não ê uma exigência do Fundo, ê necessidade nos-
sa de ajustarmos a economia interna. 

O FMI é uma entidade da qual fomos fundadores e so
mos participantes. E as suas exigências nada mais sãõ do 
que aquelas de qualquer credor, que deseja saber como o 
devedor irá saldar as suas dívidas. 

Por Ç~Utrq lado,_o FMI nos ofei-ece crédito a prazo_s 
mais longos, juros fixos e mais baixos. 
~ noss11 .ruptura com o FMI e a moratória significaM 

riam, ainda, perdermos as linhas de crédito com ó Banco 
Mundial, cçm o BID, ou seja, aqueles organismos que 
têm recurSos em condiÇões altamente favoráveis, de pra
zos ·muito longos, e cujos objetivos se destinam a finan
ciar i:nyest:rmentos na área soda!. 

__ Quantç ao problema da soberania, tranqailize-se o 
PMDB como também toda a Nação. Nossa soberania de 
m:aneira nenhuma será arranhada. 

Ouçamos, sobre est~ tópico, o que nos disse recenteM 
mente o Presidente da Repúbfíca, JOão Figueiredo: 

"A -sobii"ãilia- nS.Cion:il é intOCável. A honrã da 
Nação sobrepõeMse a quaisquer vantagens ou conM 
cessões que fir<lm a dignidade nacional. Não admitiM 
rei negociações econômicoMfinanceiras que atinjam 
a nossa autoridade moral. Desejamos cumprir os 
nossos compromissos financeiros, mas não aceitare
mos imposições que impliquem a abdicação da nos-

- - sa autonomia." 

_As cláusulas de juros flutuantes, taxadas como de dis
cutível valor jurfdico pelo presidente do PMDB, obser
vam as praxes vigentes no siStema finãriceiro internacioM 
nal aplicâvd a qualquer tomador. 

f: evidente que o elevado nível dessas taxas tem oneraM 
çl_o_a ec<momia e o__ custo da dívida e~te:r_na. 
- Sobre o assunto: nós não podemos nos esquecer que 
ele colocado com coragem e determinação pelo PresidenM 
te João Figueiredo no seu memorável discurso pronun
ciado perante as Nações Unidas na abertura da 37~ As
sembléia das Nações Unidas. Naquele ensejo, Sua Ex.ceM 
lência enfatizou_as necessiâades das grandes potências 

_reorientarem suas políticas econômicas no sentido de as
segurar aos paíSes ein des!!'nvolvimento condições que 
lhes permítam saldar seus compromissos, adotando, 
dentre outras medidas, nova política de juros e a refor
_mulação do sistema monetário internacional. 

Quanto à dedáração uniíateral de moratória e ã.inda 
vou deter·me neste aspecto ela deixa de ser um tema, um 

_ propósito econômico, para ser uma proposta política. 
Nenhum país faria uma campanha interna em favor da 
moratória. Ela, se chegassse, chegaria pelos caminhos inM 
desejáveis da insolvência, que todos desta Nação deve-
riam conjurar. -

Assim, o que devemos fazer- e estamos fazendo é re-. 
n_egocia~ a dívida, valendo-nos do prestfgio e da poten
cialidade do Brasil, que vive apenas um momento de cri

_se...Crise !!J.Undial da qual não podemos escapar, mas que 
vamos superar. (Palmas.) 
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_A declaração unilateral da moratória seria a desmoraM 
lização internacional de nossa Pátria. Defendê-la com o 
objeiivo de atingir o CaVerno e aos homens que atual
mente dirigem Õ País; é política pouco construtiva, pois 
o que se atíngirá, de forma definitiva, é ã Brasil e a sua 
pr·6pria fic>iüà. - --

No terreno político propõe o Deputado Ulysses Gui
mãrães· a' conVocação de uma Assembléia Nacional Consti
tuinte Pãi-a soluÇão de todos os pfoblemas Institucionais. A 
ilôSSâ PosiÇáo, d()-PÕS, é óem conhécida. Uma Consti
tuinte se torna necessária quando ocorre o caos instítu
cional, um hiato do Estado de Direito. Tal não ocorre 
em nosso País. Estamos em plena vigência das leis, com 
uma Constituição-a qUe todos juramos defender. Ela não 
é perfeita. Julgamos mesmo que necessita ser revista. Ela 
tein defeitos de forma e de fundo. Mas o COngresso aqui 
presente, emergente de uma notável eleição em que vota
ram mais de 50 milhões de brasileiros, em clima de abso· 
luta liberdade_,_? 3~ eleição do mundo tem poderes constiM 
tuintes para reformáMia. Assim, em vez da Constituinte, 
nossa proposta é uma reforma ampla em que a Nação 
seja ouvida através de discussão por todos os seus seg
mentos, para que o Congresso reflita nessa ampla reforw 
ma Constitudõnãl õ sentimento da Nação inteira. 

Outro tema de discordância r~fere-.se às eleições dire
taS~ Ela não é condição essencial para uma democracia 
plena. A prática da eleição_ direta em todos os níveis não 
é essa condição. Hã pafses de grande tradição democrâti· 
ca com ele'ições indiretãs. Há países de eleições diretas 
que são ditaduras totalmente consagradasA O fundamen
tal do sistema eleitor~l é que sua legitimidade nasça de 
leis, que regulem as normas de representação. A eleição 
indireta e a eleição direta são democráticas, desde- que
não manipuladas. 

Tivem_os eleições diretas desde a Proclamação da Re
pública atê recentemente, mas isso não evitou as crises, 
as revoluções, os hiatos na vida democrâtica. 

Não pode-rÚos- aceitar a acusação de vício do Colégio 
Eleitoral, uma vez que foi eleito pelo povo, nas eleições 
de novembro último, com regras e destinação suficiente
mente conhecidas, que constam da Constituição. E o 
povo brasileiro nos fez majoritário. A grandeza de um 
partido afere-se pelo percentual de votos obtidos. "na úl
tima eleiçãO geral para a Câmara dos Deputados", se
gundo o que dispõe a Constituição no seu artigo 152 § 29, 
item II. Obtivemos 17.775.738 votos, votação superior à 
do PMDB. O Deputado Ulysses Guimarães, em seu disM 
curso, citoU a voTação para o Senado, como se essa fosse 
a aferição de vitória.-

Essa é uma eleição majoritária. Na qual soma eleitos e 
não votos. 't uma eleição local. A essa votação juntou 
ainda o Presidente do PMDB os votos dos outros parti
dos como se fossem de sua legenda. Não acredito que os 
votos do PDT, do PTB e do PT tivessem, na eleição ma
joritária, sido somente contra 9 PDS. Em algun·s lugâ.res 
existiram candidatos de outros partidos e o povo os escoM 
lheu. Será que o eleitor do Governador Leonel Brizola 
não votou contra o PMDB? Ou os do Deputado Alceu 
Co!l_ar~s_? Q~_ Q~_<iª_~(!_I)._h_o_t:_~ __ $ªºdJ::<l,_Ç~;~._y_al_cM~i,JJQ_B,jo_ 
de Janeiro, e de Jânio Quadros, em São Paulo, obtidos 
para o Partido Trabalhista Brasileiro, presidido por esta 
incontestável liderança política: !vete Vargas? 

Também n-ão é característica de democracia a maioria 
absoluta de votos. A julgar pelos critérios do Presidente 
do PMDB, a Inglaterra teria um governo ilegítimo. VaM 
mos exemplificar: 

Os conservadoreS Das últimas eleições tiveram 
12.990.000 votos para a Câmara dos cOmuns, os traba
lhistas 8.437 milhões, oidiberais e o SDP 7.750.000. Mas 
o partido conservador obteve 397 cadeiras, o trabâlhista 
209, os liberais 23. Os outros partid"os somados tiveram 
16 milhões de votos contra os 13 do partido conservador. 
Mas nen: por isso Margareth Tatcher deixou de formar o 
GovernO, embora o partido liberal com 26% da votação 
fizesse apenas 23 cadeiras. 
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Voltando ao Brasil, na ú.ltima eleição, todos os eleito
res sabiam que votando para a Câmara e Senado estavam 
votando para a formação de um Colégio Eleitoral destina
do a eleger o Presidente da República. Os 50 milhões de 
brasileiros que compifeceraril às urnas assim o fizeram. 
Deram-nos a vitória. Fizemos a maioria da CâJhara com 
235-Deputados, a maioria do Senado com l_S_ cadeira_s, 
das 25 em disputa. Elegemos 2.563 Prefeitos, 24.463 Ve
readores, e 362 membros do Colégio Eleitoral, enquanto 
o PMDB fez 272, o PDT 30, o PTB 14 e o PT 8. Há uma 
coerência nesses números. Eles demonstram uma __ vitória 
em todos os níveis. A invocação de votos majoritáriOs, 
nos grandes centros, como aferição de legitimidade de
mocrática, viola a idéia de Federação e torn~ injq_sto 
qualquer sistema eleitoral. Se fosse assim, não precisaría
mos ter eleições no resto do BrasiL Bastava promovê-las 
em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. (Muito bem! Pal
mas.) 

Estas considerações são feitas para afirmar que o meu 
Partido, por delegação do povo, elegeu a maioria do Co
légio Eleitoral e n_6s_n_ão podemos renunciar a esse direi
to e a esse imperativo mandato. 

Contudo, não nos recusamos a examinar e discutir a 
eleição direta. t uma tese_ que tem muitos _defensores, e 
muitos argumentos favoráveis. Mas não poélemos 
aplicá-la a uma situação já passada, nem retroagi-la, 
para perdermos um direito_ que conquistamos nas urnas, 
com regras pre-estabelecidas. (Muito bem! Palmas.) 

O PMDB e o PDT hoje governam, segundo afirmam, 
60% do PIB nacional, igual percentual do Imposto de 
Circulação de Mercadorias, e nem por isso lhes estamos 
c_obrando milagres, porque sabemos que ê difícil a tarefa 
de governar. 

Mas se temos proOiemas na área económica, os nossos 
avanços no campo institucional são notáveis. Estamos 
concluindo o projeto de abertura poHtica dentro de um 
clima de convivência democrática. Não tivemos, feliz
mente, que deflagrar a violência interna, como ocorreu 
em outros países, para sair do autoritarismo. 

Isto foi possível por determinação das Forças Arma
das, mobilizadas no seu sentimento democrático para 
manter a ordem, fiadoras das instituições republicanás 
neste momento difícil da transição para a democracia. 
Ao longo da História, tiveram sempre nossas Forças Ar
madas a vocação da liberdade. Delas nunca emergiu ne
nhum sentimentO CauCfilhesco. Essa determinação está 
sendo fielmente cumprida. Graças a elas o Brasil desfru
ta de tranqUilidade, longe das sangrentas divisões que 
nos ameaçaram e que podiam nos transformar em uma 
grande Nicarágua, um grande El Salvador, ou Vietnã. 

Outro pilar da abertura foi a organizaçã-o da sociedade 
política, mi QUal estamos todos empenhados, ou seja, na 
consolidação dos pafHdos políticos, instrumeritos capa
zes de gerar e gerir o poder. 

Neste âmbito o nosso partido, o PDS, foi a ponte por 
onde passou o projeto político de fai:er do País __ uma de
mocrácia. E é ele, o nosso partido, que garante a estabili
dade e o êxito da tarefa histórica do Presidente João Fi
gueiredo. 

Temos transigido e temos tido sacrifícios, mas jainaiS
permitimos que ocorressem- duas coisas fatais: o COn
fronto PDS- Governo, ou a Oposição fazer da abertu
ra poHtica um tribunal de julgamento da ação patriótica 
das Forças ArJ?adas, 

Mas reconhecemos que essa obra não seria possível 
sem a determinação e a preSença -de um líder, se n~o ti
véssemos como matrii-deste trabalho a chefia de um ho
mem que passará para a História como o restaurador do 
processo democrãticõ, qüe ê ó Presidente João Figueire
do. (Palmas.) 

A Nação tem presente a co-erência de sua Excelência o 
Presidente da Repóblica, às vezes até mesmo sua agressi
vidade. Sua franqueza de candidato está sempre reafir
mada na sua ação de Presidente. Lembremo-nos de suas 
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lâ8rimas de filho, evoCando a tradição libertária do pai a 
lhe guiar o caminho. Lembfemo-nos de sua mão pousa
da no liVro sagrado e invisível da História, jurando _fazer 
do País uma democracia, Suas mãos esteÍldidas num 
convite ao diálogo. Sua mão trêmula e sua mão ftrme, ao 
mesmo tempo. Firme na determinação de promover a 
anistia, e tr_êmula na em.oção da e_v_oca_ç_ão _do e~mo, q~~ 
co@ec.eu e que, com seu _gesto, _peqnitiu _que todos os 
brasileiros yoltassem -ao Brasil, devolvi"dgs à convivência 
ao lar, na visão do perdão e na visão do- esqueci.rD.ento. 

_ (P.~Imas.) O Presidente f!_pedir que a violência do terro
rismo lhe. rasgasse o peito, mas não matasse inocentes. O 
Presidente Figueiiedo com o coração claudicando mas 
firme na detrn1iqa~o_ de proSseguir com_ o seu projeto 
democrático. -

O que não custou esse trabalho? Enganam-se aqueles 
que julgam que essas cojsas nascerarp do_ discurso c~:m
testatório da Oposição. Durante 10 anos esse discurso 
existiu e n·ada avançamos. A incapacidade de abrir cami
nhos foi uma marca constante nessa época. Só _se vence a 
força pela força Ou pela negociação. E foi da i16gocifaÇão, 
principalmente entre o nosso Part~do e o Governo, que 
resultou a normalidade do processo de democratização 
do País. (Palmas.) Agora, com grande satisfaçãO, verifi
camos _que ela vai ser am'pliada. Pela disposição dos ou
tros partidos em dialogar conosco e prosseguirmos no 
mesmo caminho. 

O PMDB colocou suas propostas. Nós colocamos as 
nossas. f: um passo. Nínguém renu-ncia às suas-posições, 
mas _,ninguém aceita- imPOSiÇõ~s: A obra- do hOinem 
público é obra de paciência, de saber esquecer, de conci
Uar, de ouvir, Em política a ação é, em grande parte, a 
palavra. Tanto a ciue se diz e a que se cala, como a que se 
ouve e a qlle se guarda, a que se imagina ter sido silencia
da, como, principalmente, aquela que se_ cumpre. 

Mas para dialogar é preciso confiar. Nós estamos con
fiando na_disposição para o entendimento. Um entendi
m_ento alto, respeitoso, democrático, partidário. 

Não seríamos sinceros se não disséssemos. aqui que o 
gosto da frase empregada no discurso do Deputado 
Ulysses Guimarães não nos pareceu feliz;_ ,;Não subo a 
rampa do Poder". E mais aii1da, em Uma entreVista: 
''Não sou_ rampeiro". 

Esa rampa não é nossa, ela é do Brasil. Ela foi ideali
zada pelo Gênio de Niemeyer. Foi construída pelo Presi
dente Juscelino Kubitschek, a quem o Presidente Figuei
redo, num gesto de justiça e de grandeza humana, conce
deu a glória do levantamento de um Memorial. 

Foi construfda com recursos do povo brasileiro e sig
nifica em sua simbologia um caminho suave_esem curva
turas, entre a rua e o Palâcio. Por elajâ subiram reis, por 
eta subiram chefes de Estado estrangeiros, por ela sobe e 
desce a Bandeira Nacional, por ela desce o Presidep.te, 
Chefe da Nação, para apertar a mão do povo, de onde 
ema~a tOda a soberania nacional. (Muito bem Palmas.) 
Assim, essa rampa não é a rampa do Poder, é a ponte da 
convivência nacional. (Muito bem! Palmas.) Por ela se 
Sobe para reverenciar o Brasil. Por que dizer qu~ essa 
ponte tem que ser interditada pela soberba ou pela filáu-

-- ela?_ O Brasil já é giande demais para essas limitaÇões. 
Ampliemos nossos horizontes, somos todos passageiros 
de um tempo difícil e de um tempo transit6i'i0.-

o- Brasil - não tenho dúvidas - dentro de poucos 
meses consolidará sua dívida externa. Honraremos nos

. sos compromissos, não trapacearemos. 

Em seguida vamos lutar para que se resolvam os nos
sos problemas internos. À espera dessas soluções está o 
clamor dos desempregados, dos migrantes, dos margina
lizados, dos carentes, dos pobres, dos flagelados, dos se
dentos de justiça social. 

Tenhamos certeza de que a nossa fTOvação vai paSsar 
e que o Brasil ficará eternamente. 

Façamos J:iOlítica, porque fora dela a Nação não en
contrará os caminhos de sua grarideza, 
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A democracia ê um regime de conflitos, e cil.be a nós, 
homens públicos, de todos os Partidos, harmonizá-los. 
Até mesmo porque, como se diz no meu sofrido e ma
chucado Nordeste: com grito, ninguém afina a rabeca. 
(Muito bem! Palm~s prolongadas. O orador é cumpri· 
mentado.) 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pala-
vra, como Líder. · 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
p81avra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líâer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabamos de ouvir o discurso do Senador José Sar
ney, Presidente do Partido Democrático Social, discutin
do. as propostas apresentadas pelo PMDB à Nação para 
a saída da grave crise ec_onômico~financeira, sOcial e ins
titucional em que nos encontramos. 

O ineu Partido irã examiná-lo atentamente e, na devi
da oportunidade, se posicionará a respeito do mesmo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A sessão está 
suspensa por 10 minutos. 

Suspensa às 16 horas e 25 minutos, a sessão é rea-
berta às 16 horas e 35 minutos. . 

0 SR. -PRESIDEN"TE (Raimundo Parente) - Está 
reaberta a sessão. 

A Presidência convoca sessão extraordinária- a 
realizar-se· hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinã.da à 
apreciação das seguintes matérias: 

-Requerimento n~' 770, de 1983; 
- Redação final do Projeto de Resolução n~' 90, de 

1983; 
- Projeto de Decreto Legislativo n~' 8, de 1982; e 
-Projeto de Resolução n9 97, de 1983. 

O SR. PRESIDENT~ (Raimundo Parente) - Está 
fi!lda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n~' 203, de 1982, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, revogando dispositivos da Lei n~' 
7.016, de 23 de agosto de 1982, que dispõe sobre a 
reversão para cargos illtegrantes do Plano de Classi
ficação, insfituído pela Lei n~' 5.645, de 1970, iefido 

PARECERES. sob n•s 689 e 691, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridícidade, e, no mérito, favorável; 

-de ServiÇo Público Civil, favorável; e: 
-de Finanças, favorável. 

- Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei· 

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Acredito que, por equívoco, a nobre maioria 
manifestou-se contrária à aprovação desse projeto. So
mente por equivoco, Sr. Presidente, porque basta ler o 

·texto do projeto. O art. }Q da Lei diz o seguinte: 

"Art. 1 I' O funcionário aposentado por invali
dez, _com p~oyt;_ntos proporciqnais ao tempo de sef
viço, quando julgado apto em inspeção de saúde, re
.verterã à atividade para cargo integrante do Plano 
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de Classificação de Cargos íristíiuído pela Lertl~-
5.645, de 10 de dezembro de 1970." 

Ora, Sr. Presidente, o fundonáriõ ãpoScntado por in
validez, com proventos proporcionais :io tempo de ser
viço, julgado apto para continuar exerce.itdo as suas ii[.:
vidades, retorna ao serviço püblico. Nada mais jtúitõ, Sr. 
Presidente; É o projeto resultante de iniciativa governa
mental. Mas, foram incluídos dois dispositiVOs, õ -§- f\'1 e o 
§ 2'i', que constituem uma flagrante injustiça. Diz o§ l'~': 

§ I~ Não poderã reverter o aposeritado que· 
contar tempo de serviço suficiente para aposeiltado
ria voluntária, íncluído o tempo de inatiVidade. 

Ao invés de recuperarmos para o serviço público 
aqueles que foram aposentados por invalidez e que têm 
condições de continuar tr2.balhaitdo, preferimos que os 
funcionários continuem afastados do serviço público e, 
em seus lugares, sejam nomeados outros L E o Goveri1o 
quer fazer economia, Sr._Presidente! Eu não compreendo 
qual é o critériO--que orientã essa impUgnação ã.o projeto, 
permitindo ao aposentadado a volta ao serviço público, 
mas com a condição de que, se jã houver atingido o 
período da aposentadoria voluntária, ele não retorna. 
Por exemplo: uma senhora com cinqUenta anos de idade 
e trinta de serviço público, apo-seõtaoa-Por invalideZ. Di
gamos que recupere a sua capacidade de trabalho mas, 
em virtude desse parágrafo citado, ela não poderá mais 
retornar. Por quê? Qual o interesse público? Por que essa 
vaga não fica confiada a essa funcionária, que si aJastou 
por invalidez e, depoís se recuperou? Então, para que 
tanto trabalho, para que tanto dinheiro gasto, tanta pa
lavra dita em favor da recuperação? 

Vamos acabar com os i.ristitutos de reCUpetição, de 
reabilitação, neste País. Pai-a que servirão os deficientes 
físicos se, um dia, eles se tornarem aptoS, novami!nte, e 
não puderem voltar aos lugares que ocupavam? 

Sr. Presidente, é uma decisão tão absurda que eu não 
sei qual o argumento do GoVerno, da BanCa-dã do Parti
do Democrático Social para impugnar esse projéto. Gos
taria de conhecer, eu e todos os que, um dia, funcio
nários públicos, tiveram a-infelicidade de ser aposenta
dos por invalidez. Alguém tem que dizer uma palavra, o 
Senado Federal não pode repelir um projeto, aprovado 
unanimemente por três comissões técnic:is, Sem dizer por 
que rejeita; alguma explicação deve merecer - não ao 
autor do projeto - mas às três comissões têcnicas qUe, 
unanimemente, aprovaram a proposição. 

Gostaria de conhecer qual é o-fundamento dessa im
pugnação, e em que isso favorece os cofres públicos. Em 
nada! É o silêncio ... Nós compreendemos que projetas 
passem por decurso de prazo, no silêncio das votações, 
na ausência de votações, mas que projetas se"Jam rejeita
dos em silêncio, quando todaS-as comissões téCD.icas opi~ 
naram favoravelmente é um desapreço aos colegas que, 
nas comissões, estudam essas pr_oposiçôes. 

Des_de que ingressei nesta Casa otehho, sucessivamente, 
criticado as decisões do plenãrio que rejeitam projetas 
aprovados unanimemente nas comissões.. Não há um 
voto divergente. 

Eu gostaria de ler até os nomes dos Senadores que es
tudaram o projeto e lhe deram aprovação. Na Comissão 
de Constituição e Justiça: Murilo Badaró, Pedro Simon, 
Martins FHho, Fernando Henrique Cardoso, HélíO 
Gueiros, João Calmon, Passos Pôrto, José Ignácio. O ú
nico voto divergente foi do Senador Helvfdio Nunes. Na 
Comissão de Serviço Público, estão: Presidente Passos 
Pôrto, Relator Martins Filho, Alfredo Campos, Mário 
Maia e Jorge Kalume. Na Comissão de Fin3nças: Itamar 
Franco, Fábio Lucena, Hélio Gueiros, Benedito Cane
las, Carlos Lira, Saldanha Derzi, Jutahy Magalhães, Jor
ge Kalume, Gabriel Hermes e o ilustre, o vigilante Vice
Líder José Lins. Se eu não -tivesse _vistO. aqui o nome do 
Senador José Lins, eu até que compreenderia a surpresa 

DlÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

de S. Ex•. Mas S. Ex' é um atento integrante da Comis
são de Finanças; é um vig]lante membro daqude ól-gão 
técnico, e não apõe a sua assiriatura pOr favor. S. Ex• só 

---se mãnifesta qUando de-convence. Agora, que S. EX, está 
na Liderança dá Maioria, eu gostaria de saber se S. Ex• 
mantém_seu voto o~ por que o modificou. Que forças es
tranhas? Aquelas forças estranhas que, no q::~.ês de agos
to, felizmente encerrado, levaram um Presidente a re
nunciar ao Governo? 

Sr. Presidente, este é um projeto justo, um projeto que 
não cria des-peSa, üm p-rojeto que-não no-meia ninguém, 
um projeto que readmite, no serviço público, os funcio

- nârios que, aposentados por invalidez, recuperaram sua 
validez e voltaram ao serviço público. 

Faço votos para que a maiori.a medite sobre o exagero 
da rejeição desta proposição e afinal dê o seu voto favo

- rável. 

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• me permite, nobre Sena R 

dor Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Infelizmente, não é 
perrriitido aparte no encaminhamento de votação. Mas 
V. Ex~ poderá encaminhar em seguida. 

O Sr. Hélip Gueiros- Era só um pequeno aparte que 
. eü Qüf:fía dar a V. Ex•. 

O SR. NELSON CARNEIRO - É apenas porque jâ 
está em fase de votação. Mas, eu já antecipo os ri1eus 
agradecimentos à intervenção de V. Ex', porque sei que 
traduzirá o voto_ manifestado na Comissão de ConstiM 
tuição e Justiça. 

Sr. Presidente, eu confio que a nobre Bancada do Par· 
tido DemocrátiCo Socíal meditará e verificará que este_ 
projeto, primeiro, não aumenta despesa; depois, faz jus
tiça aos funcionários que co_nseguiram se reabilitar das 
moléstias que os afastaram_ do serviço público e a ele 
querem retornar, para continuar prestando seus serviços. 
São pessoas úteis, pessoas experimentadas, pessoas capa
zes, que devem merecer a acolhida e o apoio do Congres
so Nacional. Principalmente- vou concluir, Sr. Presi
dente- porque será um desestímulo a todas as pessoas 
inválidas deste País que sejam funciOnárias públicas, 
para--que não busquem a sua reabilitação, não freqllen-

- tem os institutos de reabilitação e-de recuperação d~te 
País, na esperança de voltar a ocupar os seus cargos, de 
continuar úteis. Nós votamos recentemente uma emenda 
-cCinStHucional em favor dos deficientes físicos; muito bo· 
nito, unânime, o Congresso inteiro. Mas, quando chega 
um projeto que ampara aqueles que foram afastados do 
sef-viço por deficiência tiSica, "neste--momento, se diz a 
eles; ... não, vocês continuam deficientes, pOr melhor que 
seja seu estado de saúde, continuarão deficientes", por
que a monstruosidade da decisão governamental impede 
que eles voltem a contribuir, com seu trabalho, para o 
engrandecimento -do País. 

Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
. mesa, r~querimento que será lido pelo Sr. 19-SecretãriO. 

O Sr. JoséLins -Sr. Presidente, eu gostaria de falar 
sobfe a matéria, mesmo porque fui solicitado a me pro
nunciar pelo nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -·v. Ex• 
vai·se pronunciar a respeito do requerimento'? 

O Sr.-José Lins- Não, Sr. Presidente, é a respeito do 
assunto e nãO--do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - O re
querimento é correlato. 

O Sr. José Lins- Eu sei, Sr. Presidente. Mas, peço a 
V. Ex• que me conceda a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (Ràimund~ Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador José Lins, para encami
nhar a votação. 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO 
--QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 

SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Humberto Lucena ......:-_Peço a palavra, Sr. Presi
dente. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-_ 
res: 

Estou de pleníssimo-acordo com O projetO do nobre 
Senador Nelson Carneiro, que afiás, foi aprovado Unani
memente pelos pareceres d~ todas as Comissões, iiíclusi
ye de" _mérito, v_ez que S. Ex~ o que faz é prosseguir na sua 
luta no sentido de amparar, já agora os inválidos, os de
ficientes físicOs, e S. Ex~ não pretende, nada mai.S,- nada 
menos, do que apenas eliminar uma restrição de um dis
positivo legal, porque a regra da reversão do funcionário 
que se aposentou por invalidez ao serviço público já exis
te. Agora, a lei estabeleceu, entretanto, como exceção, 
que aquele funcionário que, na hipótese, já tiver comple
to o tempo para requerer aposentadoria voluntária, seja 
excluído desse beneficio, o que é, eVidentemente, uma 
demasia, uma profunda injustjÇa que o nobre senador 
Nelson Carneiro quer reparar, com muita oportunidade. 

Portanto, diante do impasse gerado, porque o nobre 
Líder da Maioria tem instruções do Governo para votar 
contrariamente à proposição dO. nobre Senador Nelson 

-ea:rneiro, tendo em vista que é raríssima a oportunidade 
que temos de aprovar um projeto de iniciativa parlamen- -
tar, o apelo que eu faria, ao encaminhar à Mesa um re
querimento pedindo adiamento até o dia 14, da votação 
desta ·matêria, é que, durante este lapso de tempo, o 
nobre Líder da Maioria ftzesse gestões c_om o máximo in
teresse junto ao Governo, notadamente junto ao DASP, 
junto à Cbefia_da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca; no sentido de que esse projeto seja aprovado no Sena
do, porque, inclusive, ele ainda -passará pelo crivo da Câ
mara dos Deputados. 

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

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

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

O SR. Htl.IO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Iria resumir a minha intervenção apenas num aparte 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. Quero me reportar, 
primeiro, a uma observação de S. Ex•, com uma certa 
frustração dos membros das comissões técnicas desta 
Ca~.a. cotn relação ao destino de proposições que são 
aprovadas nessas comissões técnicas. 

Toda vez que se quer elogiar o Congresso Nacional, e 
se procura mostrar que no plenário talvez não se faça 
muita coisa, se diz que nas corriissões técnicas é que há o 
trabalho do Parlamentar. Aíé Que as-proposições são es
tudadas, são _analisadas e ê por essas comissões que se 
pode calcular e _avaliar o grande trabalho do Congresso 
Naciona:I. 

Entretanto, Sr. Presidente, 6 que se está observando 
neste ano legislativo, pelo menos, é que a maioria das 
propoSições, dOs projetaS de lei que as comissões técni
cas do Senado-aprovam, essas leis chegam aqui no ple
nário e são derrubadas pelo voto da Maioria. Neste caso 
-dO -projeto do nobre Senador Nelson Carneiro, o projeto 
atravessou incólume todas as três comissões técnicas da 
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Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão 
de Saúde e a ComisSão de Serviço Público Civil, todas 
apoiando, integralmente, a proposição do nobre Sena
dor Nelson Carneiro. 

Supõe-se que esse processo esteja, pOrtanto, bem ins
truído, bem discutido, mas chega aqui, no plenário, e por 
um simples gesto da Maioxia,levantando ou ficando sen
tada, e no caso levantando, o projeto fica condenado à 
derrota, sem que ao menos se discuta e se dêem_ expli
cações sobre ele. 

Há uma tentativa de salvação do projeto através de 
uma iniciativa do nobre Líder Humberto Lucena, que 
pretende, com a prorrogação do prazo para a sua apre
ciação, tentar salvá-lo. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, quero ficar soli
dário com a observação condenatória do Senador Nel~ 
son Carneiro, sobre esse comportamento do Plenário do 
Senado, que despreza completa e totalmente o trabalho 
de suas comissões técnicas, não leva em consideração os 
pareceres ali emitidos e aqui, no plenário, derruba tudo 
quanto se fez lá. 

Com relação ao mérito do projeto, quero dizer que 
acho da maior oportunidade e justiça. Essa legislação do 
Estatuto do Funcionário Público do Brasil é coi'sa dos 
anos 50, quando, por exemplo, quem sofria do coração 
ficava preso em casa, deitado numa cama ou numa rede, 
à espera do momento do seu último suspiro. Foi doente 
do coração em 1950, a prescrição médica era a de nem se 
mexer, porque o doente do coração não poderia nem se 
mexer. 

Sr. Presidente, isso era em 1950. De lá para cá a ciên~ 
cia saltou muito~ andou muito, mas o que não saltou e o 
que não andou foi a legislação brasileira que continua a 
se basear em princípios que eram supostamente verda~ 
deiros em 1950 mas que hoje não são mais. 

Dou esse exemplo claro, do doente do coração, por~ 
que conheço dezenas e dezenas' de criaturas aposentadas 
por cardiopatia, que realmente naquela época era uma 
doença fatal e a recomendação médica era para não se 
fazer nada. Hoje em dia se verifiCa que Para quem sofre 
de cardiopatia, um dos métodos de terapêuticã é exata~ 
mente fazer alguma coisa, e até para quem não faz algu~ 
ma coisa, pelo menos andar é recomendado para a cura. 

Sr. Presidente, encaminhando a votação, gostaria de 
dar o meu apoio não s6 às observações do Senador Nel~ 
son Carneiro sobre a quase inutilidade_ dos pareceres téc~ 
nicos das comissões permanentes desta Casa, mas tam
bém, quanto ao mérito, achar que é muito oportuno e 
justo. Se há alguma dificuldade, como diz o Senador Jo
sé Lins, que tem alguém que esteja no lugar do funcio
nário aposentado, isto é outro assunto, até mesmo por
que a Constituição prevê casos em que as pessOãs reirite
radas pela Justiça têm direito ao-seu lugar, sem prejuízo 
daquele que eventualmente esteja ocupando. Seria o caso 
também de se dar uma solução posterior a esse proble
ma, mas sem invalidar o mérito da iniciatiyR do nobre 
Senador Nelson Carneiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9~Secretârio. 

E lido e aprovado o segufii.ie 

REQI,JERIMENTO No 771, DE !983 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea. '"c", 
do art. 310, do Regimento Interno, requeiro adiamento 
da votação do PrQjeto de Lei do Senado n9 203/82, a fim 
de ser feita na sessão de 14 do corrente. 

Sala das Sessões, J9 de setembro de 1983.- Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Apro
vado o requerimento, a niãtêria sai da Ordem do Dia 
para a ela retornar na data fixada. 

DlARIODOCONGRESSONAClONAL_(S.,ção U) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Item 2: 

Discussão, em turno Üníco, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 5, de 1982 (n9 976/75, na Casa ~~ ori~ 
gem), que dispõe sobre a unificação progressiva do 
salário mínimo em todo o território nacional, pres
creve-a forma de sua execução, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sob n"'s 663 e 664, de_ 1983, das 
Comissaes: 

- de Legislação Social, favorável; e 
- de Economia, contrário. 

Em diScUssão o_ projeto, em turno único: (Pausa.) 
Não haVendo quem- qt.ü:ira discuti-lo, declaro encerra~ 

da a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Itamar Franco - Peço verificação da votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Vai-se pro
ceder à verificação requerida. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus luga
res, a fim de procedermos à nova votação. (Pausa.) 

O Sr. Senador Itamar Franco, que solicitou verifi
cação de votação, retirou-se de plenário. Logo, sua au

·sência é tida como desistência do requerimento. 
Portanto;-o projeto foi rejeitado. Será arquivado e fei

ta a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto fejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 S, DE 1982 

(N9 976/75, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre a unifitação progressiva do salário 
rilfnimo em todo o território nadonal, prescreve a for
ma de sua exea~ção, e dá outras providências. 

O Congresso Nacionar decreta: 

Art. }9 O salário mínimo será unificado progressiva
mente em toôo o território nacional, em conformidade 
com as disposições desta lei. 

Art. 29 As atuais regiões e sub-regiões em que se-di
vide o País, para efeito de fixação do salário mínimo, são 
agrupadas em três zonas, de acordo com a seguinte dis
criminação: 
I- primeira, compreendendo os Estados do Pará, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo e 
os Territórios do Amapá e Fernando de Noronha; 
II- segunda, abrangendo os Estados do Rio de Ja

Qc;:iro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e RiQ_ Grande 
Q_q Sul, além do Distrito Federal; 

III- terceira, incluindo os Estados do Amazonas, 
Acre, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Piauí e os Terri
tórios de Roraima e Rondônia. 

Art. 39 Na primeira elevação do salário mínimo que 
se proceder apó-s a promulgação desta lei, as diferenças 
não poderão ser superiores a 10% (dez po-r cento) entre 
as zonas estipula~as no art. 29, de tal forma que os índi
ces fixados para a primeira e para a terceira corresponde
r~o, respectivamente, a 90% (noventa por cento) e 80% 
(oitenta por cento), no mínimo, do valor fixado para a 
segunda zona. 

§ l9 Na alteração subseqíiente, a primeira e a tercei
ra zonas passarão a constituir uma só região, mantendo
se, na fixação dos respectivos índices, a diferença de 10% 
(dez por cento) a que alude este artigo. 
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§ 29 Na elevação que suceder à que está prevista no 
parágrafo anterior se procederá, finalmente, à unificação 
do salário mínimo em todo o País. 

Art. 49 Peculiaridades da política econômico
financeira e social do Governo Federal poderão determi
nar que seja reduzido o limite de !O% (dez por cento) de 
que trata o artigo anterior, a critério do Poder Executi
vo. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
caçào. 

Art. 69 Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Item 3: 

Dis_cussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da CQn~titucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regirriento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n"' 280, de 1980, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a Ordem dos Advo
gados do Brasil opine sobre a escolha de Magistra
dos que devam integrar tribunais com jurisdição em 
todo o teáitório nacional, tendo 

PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade, com voto vencido do Senador José Igná
cio. 

(Dependendo da votação --do Requerimer.to n9 
767, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco, 
de adiantamento da discussão para a sessão de 14 de 
setembro de 1983.) 

Em votação o Requerimento n9 767/83. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram conservar

s_e como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 

---Aprovado o requerimento a discussão da matéria fica 
adiada para a sessão do próximo dia 14. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Estâ es-
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 
O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, desisto da 

palavra. 

O SR. PRESIDENTE (RaimundQ. Parente)- Conce-
do a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr; Pedro Simon- Sr. Presidente, desisto da pala
vra. 

O SR._ P~ESID~NTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. {Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo .a palavra ao nobre Senador João Lobo. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Ço!'lcedo a palavra ao_ nobre Senador Jorge Kalume. 

(Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MO. Para 
uma breve comunicação, Sem revisão do orador)- Sr. 
Presidente: -

Desejo-apenas registrar, com pesar, a morte do jorna
lista Dirceu Torres do Nascimento, um dos fundadores 
da revista Manthete, e que exercia o cargo de Diretor de 
Relações Públicas de Bloch Editores. Falecimento; Sr. 
Presidente, que consternou a todos nós, seus amigos, e, 
tenho certeza, a todos os seus colegas de trabalho. 

Efa rriineiro de Sailto Alitonio de Pâdua. Dirceu fale
ceu aos 68 anos, e a-p'ésar de ter nascido em Santo Anto
riio de Pádua, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi ele 
criado na nossa querida Juiz de Fora. 
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Formado em Direito -eill37, numa turma considerada 
privilegiada, teve como companheiros de turma o Minis
tro Hélio Beltrão, Alzira Vargas, o Embaixador Barbosa 
da Silva, o escritor Evaristo de Moáes Filho, o procura
dor Hercílio Curado F!eury, Emil Farhat, Victor Nunes 
Leal, entre outros, nunca chegou a exercer plenamente a 
profissão. Nem podia. O seu espírito B.ltrufsta o impedia 
de cobrar honorários pelas causas que defendia. 

Nos Diários Associados, onde trabalhou 10 anos, 
como Oiretor da Meridional, nascia o jornalista. De lá 
saiu em 51, quando conheceu Adolpho Bloch, que estava 
empenhado em lançar uma revista completamente nova 
no contexto gráfico. Entusiasmado com a perspectiva de 
participar do projeto, Dirceu não- resistiu e falou;. "A~ 
dolpho, se você me pagar o que estou ganhando na Meri~ 
dional, eu vou". A proposta foi aceita e Dirceu veio para 
a Manchete como diretor_ de redação. De lá não mais 
saiu. Sucessivamente exerceu as funções de Oiretor de 
Publicidade, Diretor de Relações Públicas e Diretor de 
Bloch Editores. Mesmo afastado das lides jornalísticas, 
pelas funções burocráticas que exercia, c-erta vez, estan
do em Lisboa, produzindo um número especial para a 
revista Manchete, viu-se COmO Testemunha ocular daRe
volução dos Cravos. Aí, Srs. Senadores, renasceu__o jor
nalista, pois ele fez uma cobertura primorosa para a re
vista. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazei', Sr: __ 
Sena<;tor. 

O Sr. João Calmon - Eminente Senador Itamar 
Franco, tive o privilégio -de ter sido colega de Dirceu 
Nascimento, na Faculdade Nacional de Direito, da Uni
versidade do Brasil. Entre os outros colegas, dessa fulgu
rante relação que V. Ex• acaba de ler, quero dar aqui o 
meu testemunho de que Dirceu Nascimento foi realmen
te, um profissional da mais alta Categoria. Foi nosso ir
mão da. "taba" associada de Assis Chateaubriand, como 
V. Ex• destacou, como Diretor da Agência Telegráfica, 
Agência Meridional. Depois, à frente de um departa
mento importante da Revista Manchete, ele se destacou 
como um dos profissionais" de maior projeção, de maioi- -
competência- da imprensa brasileira. Ao longo de todos 
esses anos, desde 1937, quando colamos grau, era siste
maticamente Dirceu Nascimento organizador das festas 
de confraternização, comemorativas da nossa formação. 
Nós, Dirceu, eu e tantos outros, pertencemos à chamada 
Turma da Alzirinha, porque era nossa colega também a 
Sr• Alzira Vargas do Amaral Peixoto. 

Nesta hora em que V. Ex• presta uma justa homena
gem à memória-de Dirceu Nascimento, quero deixar 
aqui também a minha palavra de saudade a esse primo
roso ser· humano, que tanto honrou Minas Gerãls,-Tuiz 
de Fora e a imprensa brasileira. Muito obrigado a V._ 
Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu ê que agradeço a in· 
tervenção de V. Ex', nobre Senador João Calmon. E vejo 
nas palavras de V, Ex•não o ilustre Senador, o homem 
de combate, o Senador presente às causas da educação, 
vi neste fnstante, nesta hõineOagein Siffiples que presta
mos, neste instante, o Jornalista João Calmon, colega de 
turma de Dirceu Nascimento. 

Tive também com ele, -Seil:ador- João Calmon-, a me.:.
lhor convivência, o melhor carinho de amizade com a 
sua famüia. A sua irmã Iracema, por exemplo, foi chefe 
de gabinete do prefeito que me Sucedeu, quando renun
ciei p<ira dispUtar o Senado, -em 1974; !la Prefeitura de 
Juiz de Fora. Um grande carinho para o seu irmão, tam
bêm, o COronel Milton Nascimento, 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao prestar 
esta homenagem a Dirceu Torres Nascimento, como dis-
se o Senador João Calmon, primoroso, leal, grande com
panheiro, creio que, neste inStante, homenageio os pró-
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prios jornalistas brasileiros na pessoa desse batalhador, 
na 'certeza de que o jornalista brasileiro há de continuar, 
como sonhava Dirceu Torres Nascimento, um jornalis
mo puro, um jornalismo que sabe informar, mas que 
sabe informar com fidelidade e, sobretudo, dentro da
quilo que nós esperamos num País democrático. 

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

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

OSR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

CoStuma-se dizer qu~ ... o- povo tem a saúde que pode 
pagar". Se esse brocardo tem uma inspiração capitalista, 
não nos devemos esquecer de que se pode aplicar no Bra
sil, onde o regime vigente nada tem de socialista, duvidá
vel mesmo que se trate de uma estrutura social
democrãtica, apesar do elevado grau de estatização da 
economia. 

Sucede, aqui, que a intervenção do Estado se tem tra
duzido tanto em centenas de empresas estatais defici
tárias, como em certos simulacros de socialização, como, 
por exemplo, a preVidência oficial, que fUnciona ao lado 
de uma previdência privada, dirigida por grupos multi
nacionais, que presta um serviço caríssimo, mas de reco
n11ecida eficiência. 

Temos em mãos carta recebida do Dr. Henrique Leoni 
Domas, de Volta Redonda, em que traça um paralelo 
entre os serviços s3.i1itârios prestados pelo INAMPS- e 
aqueles confiados ao FUN RURAL. 

Adverte que o trabalhador rural, no caso, ê recebido e 
tratado como indigente. com uma assistência médica in
ferior àquela que, outrora, gratuitamente lhe prestavam 
as Santas Casas de Misericórdia. Na verdade, os convê
nios com o FUNRURAL são de tal maneira elaborados, 
que há o maior interesse no não atendimento d_o traba
lhador, significando maior lucro para o hospital. 

Quando na necessidade de cirurgia - diz o informan
te- o médico cirurgião nada recebe; daí o,.c_lima de má 
vontade no atendimento dos lavradores. 

Também se evita internar o agricultor, para não one
rar o FUNRURAL, enquanto o paciente não tem con
dições de se medicar em seu próprio domicílio. 

Finalmente, sugere o missivista que se extinga, de uma 
vez por todas, o FUNRURAL, quando os serviços qu~ 
presta seriam encampados pelo INAMPS. Outra alter
nativa seria_mudar, totalmente, o sistema de atendimen
to pelo FUNRURAL, em benefício do lavrador ... "pois é 
duro ver um trabalhador honesto esmolar atendimento 
médico". 
T~mos, Sr. Presidente, nessas sugestões, o testemunho 

de__gm homem do interior, interessado na solução de um 
dos nossos mais urgentes problemas, que ê o da assistên
cia médicO-sã.nitária, quan-do mais de sessenta ffiilhões 
de brasileiros dependem do INAMPS. 

Já seria tempo de unirem esforços à União, os Estados 
e os Municípios, mobilizadas as comunidades interiora
nas para equacionar esse prOblema, com a instalação de 
uma rede de hospitais e postos de saúde no interior do 
País, atendendo, indistintamente, aos trabalhadores ur
banos e rurais. 

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

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

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

O desempenho do Secretário de Saúde do Distrito Fe
deral, Doutor Jofran Frejat, desde o início de suã.s ativi
dades, ainda no Governo anterior, atê agora- depois 
de mantido na equipe do Governador José Orndlas de 
Souza Filho- adquiriu dimensões dignas de registro es-
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pecial, em face do inegável dinamismo evidenciado pelos 
números que configuram, efetivamente, a fecundidade 
de sua eficiente gestão: -

Aí estão, para comprová-lo, a construção de 40 Cen
tros de Saúde, 10 Postos Rurais de Saúde, ll Inspetorias 
de Saúde, o Hospital Regional e o Laboratório de Cei
lândia e, no momento, em pleno desenvolvimento, os 
trabalhos que vem executando nÕ sentido de ampliar e 
equipar todos os hospitais do Distrito Federal, da cons
trução do Hospital Regional da Asa Norte, do Hospital 
de Apoio (para crônicos e convalescentes), alêm do 
Pronto-Socorro do Hospital Regional da Asa Sul, o La
boratório do Guará TI, a Central de Radiologia em Ta
guatinga e b Hemo_centro. 

Trata-se, de fato, de um respeitável conjunto de obras, 
todas igualmente importantes para o bem-estar dos habi
tantes do Distrito Federal, 

Deve ser_motivo de satisfação para o Governador José 
Ornellas de .SoUza FilhÕ o !ato de ter incluído, na sua 
equipe, um médico e administrador com os atribUtOs que 
caracterizam o Dr. Jofran Frejat, que se tem revelado 
uma autêntica vocação a serviço do bem-estar social. 

São estas as razões que me levam a tecer estas breves 
considerações como uma manifestação de inteira justiça 
e estímulo, ao assinalar a capacidade administrativa e 
técnica dO Doutor Jofran Frejat. 

AProveitando o ensejo, solicito a incorporação, a este 
rápido pronunciamento; do artigo intitulado. "Parabéns, 
Frejat", de-autoria do ilustre médico e historiador Ernes
to Silva, publicado no Correio Braziliense de 20 de julho 
passado. (MUito betTt! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REP'ERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Correio Braziliense 
Brasília, quarta-feira, 20 de julho de 1983 

PARABÉNS, FREJAT 
Ernesto Silva 
O GoVerno do Distrito Federal, através da Secretaria 

de Saúde, inaugura hoje o seu 409 Centro de Saúde, eSte 
localizado na Ceilândia. Completa-se, assim, o anel de 
unidades sanitárias no Distrito Federal, necessárias para 
a população atual de 1.200,000 habitantes, dispondo o 
povo de um Centro de Saúde para cada grupo popula
cional de cerca de 30 mil habitantes. 

O sistema d.e saúde do DF não tem similar no Brasil e, 
do que conheço no mundo. somente a China e a Costa 
Rica, possui organização semelhante a nível nacional. 

A comunidade brasiliense está de parabéns. 
Com os 40 Centros de Saúde existentes, em torno dos 

quais_ se instalam os sete Hospitais Regionais para o 
atendimento secundário. completando-se o sistema com 
o Hospital de Base para a atenção terciãria, o HPAP, 
para o atendimento psiquiátrico, os Institutos de Saúde, 
os Laboratórios Centrais e_ futuramente, a- Centrai de 
Radiologi~ e o Hospital de Crónicos e Convalescentes, o 
Distrito Federal pode se orgulhar da organização 
médico-hospitalar que possui. 

Através dos Centros de Saúde, regionalizando-se o 
atendimento, evitando penosos deslocamentos do povo 
para atingir o Centro de sua área geográfica, criou~se 
também uma nova filosofia de atendimento: os profissio
nais de saúde desses Centros são servidores dedicados ao 
povo, conhecendo, de perto, as suas necessidades e 
~esolvendo-as com carinho e presteza. As reuniões co
munitárias, os Progfi:tmas de educação em saúde, os con~ 
tatos diários com a comunidade, através das escolas, 
igrejas, clubes de serviços, associaÇões, aproximou o 

- povo dos profissionais de saúde e contribuiu para uma 
confiança mútua entre Governo e povo. 

O resultaclo desta polític-a áe saúde já se evidência: não 
há mais filas nos Hopitais, não há mais reclamações con-
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tantes na iinprerisa..:... daquela situação de intranqUilida
de dos anos de 79, temos uma época de esperanças e be
nesses. Veja-se também a repercussão da açãQ desses 
Centros 'sobr_e a saúde do povo: há mais de dois anos não 
temos um só caso de paralisia infantil; a incidência de sa
rampo baiXou de 75% nos últimos três anos; a mortalida
de infantil reduziu-se eill 50% em três anos e é a menor 
do Brasil, sendo já-iiife-fior a que a Organização Mundial 
de Saúde precõiliza- para o anõ 2.000; a mortalidade de 
criança de I a 4 anos é a menor do Brasil; a incidência de 
diarréia-e -desláiata-çao--Oãixa a olhos vistos, graças ao in
teresse da Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde com 
a Introdução da Terapia de Hidratação Oral e dos conse-
lhos que permanentemente médicos e enfCtlrieiras da 
rede da Fundação Hospitalar divulgaram nos meios de 
comunicação, que têm dado apoio iricStimável aos nos
sos propósitos; o aleitamento materno teve um incre
mento de 20% nos últimos dois anos e meio, sendo o me-
lhor resultado em todo o Brasil, merecendo o Distrito 
Federal ser o único Estado da Federação a ser citado no 
B_oletim da UNICEF; Brasília é-um dos três únicos Esta
dos do Brasil que incluiu no cuii"iculum escolar de 19 e 29 
graus tópicos referetifes 3õ aleitamento materno; Brasília 
é o único Estado do Brasil que mantém alojamento con
junto em TODOS OS HOSPITAIS DA REDE. 

O Governo do DF, a SeCretaria de Saúde, a cõmuni
dade brasiliense podem se orgulhar do exemplar sistema 
de saúde que possuem. 

O de que necessitamos -agora é pfestigiar as autorida
des, cerrando fileiras em torno do Dr. Jofran Frejat e do 
Governador Ornellas para que - acreditando no siste-
ma e nos dedicando a ele- possamos implantá-lo irre-
versiVelmente. 

Primeiro habitante de Brasília, trabalhador infatigável 
durante a construção da cidade e sempre presente e cola
borador em todos os eventos da cidade, sinto-me orgu
lhoso-no dia de hoje e penitencio-me do que afirmei em 
meu livro HISTÓRIA DE BRASILIA de que o Plano 
Médico-Hospitalar, que _idealizamos em 1959, estava 
morto e supultado: a varinha mágica do nosso colega Jo
fran Frejat fê-lo ressuscitar com todo o vigor e hoje vice
ja esplendorosamente. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Raimundo Parente .. 

O SR- RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro
nuncia o seguinte discursO.)-- Sr. Presidente e Si-S.-Sena
dores: 

Uma comitiva càinp-osta por trinta prefeitos de mu
nicípioS -interiOranos do Amazonas esteve, ao longo de 
uma semana, contactando com a mais alta cúpula da ad
ministração federal, culminando essa- série de-visitas com 
um encontro, no Palácio do Planalto, com o Excelentfg;. 
simo Senhor Presidente da República, a quem fiz a entre
ga de um Manifesto, elaborado por mim e assinado pelos 
meus eminentes colegas da Bancada Federal do PDS 
amaZonense, contendo reivindicações em favor da Zona 
Franca de Manaus, externando a alegria do povo do 
Amazonas pelo retorno do Presidente e a ele prestando 
total solidariedade na condução do processo sucessório. 

Ciceroneados pela Bancada Federal do PDS amazo
nense, esses prefeitos, representando as mais longínquas 
regiões do Amazonas, vieram -trazer aS--suas reivindi
cações, expor os seus mais variados problemas, fafa:r das 
neceS\Sidades e das pecUliaridades daS suas unid.SdeS -mu
nicipais, tendo tido, então, a oportunidade de observar e 
de constatar, muito de perto, o trabalho e a atuação ob
jetiva dos parlamentares federais do A..mazonaS e, do 
mesmo modo, a oportunidade de sentir o interesse e o 
carinho-especial com que as autoridades do Governo Fe
deral tratam a problemática específica do meu Estado. 

Falando sincera e abertamente aos Ministros de Esta
do e ao próprio Presidente da República, disserã.m das 
enormes dificuldades que enfrentam à frente de suas Co
munas, em localidades que, além das distân-Cias geogrâfi-
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cas, são marcadas por características geofisicas, geoeco
nõmicas e geoantropológicas sem similar no território 
nacional, por isso mesmo acumulando problemas que só 
podem ser sOluciOnados com o conhecimento advindo 
da vivência com eles. 

Daí Sr._Presidente e Sfs. Senadores, a razão deserdes
te registro, que representa não somente o'âgradecimento 
dos prefeitos amazonenses que aqui estiveram, mas, aci
ma de tudo, consubstancia o reconhecimento de toda a 
comunidade do Amazonas, aos Ministros de Estado e ao 
Presidente da República, pela grandeza cívica com que 
acolheram os pleitos formulados, dispondo-se, sincera
mente, a atendê-los com a prioridade e a urgência de que 
eles carecem dentro, naturalmente, das limitações impos
tas pela crise que a todo_s nos a.bala profundamente. De 
parabéns, portanto, estã o Amazonas, por tudo o que 
vem de conquistar, mercê do trabalho dos seus represen
tantes federais do PDS. 

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

O SR. PRFSIDENTE (Almir Pinto)- Não hã 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 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 770, de 
1983, áe autoria do Senador João Calmo o, soHcitarido, 
nos termos dos arts. 75 "A'', 76 e 77 do Regimento Inter
no, a criação de uma comissão especial, composta de 5 
(cinco) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, 
examinar e avaliar os fatos relacionados com as graves 
denúncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acor
dos entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
a Polônia, iniciadas no dia 14 de agosto de 1983-, sob o 
título "Dívida Polonesa no Brasil: uma fraude". (Depen
dendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores). 

-2-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9-761, de 
1983), do Projeto de ReSolução n<? 90, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de_crédito no valor 
de Cr$ 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e 
vinte e nove mil e setecentos cruzeiros). 

-3-

Dis_cussão, em turno úniCo, do Projeto de Decieto Le
gislativo n? 8, de 1982 (n9 120/82, na Câmara dos -Depu
tados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Cultural, Científica e Técnica entre o GovernO da Re
póblica Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Mali, concluído em Brasília, a 7 de outubro de 1981, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 753 a 755, de 
1983, das Comissões; 

- De Relações Exteriores; 
-De Educação e Cultura; e 
- De Economia. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 97, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n<? 752, de 
1983), que suspende a execução do art. J9 da Lein91.390, 
de.30 de agosto de 1977, -do Município deltararé, Estado 
de São Paulo. 

Setenibro de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.) 

-Ata da 142~ Sessão, 
em 19 de setembro de 1983 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Marcelo Miranda 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Eunl
c~ Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes 
-Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo-
José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes --João_ 
Lobo - A1mir Pinto -José Uns- Virgílio T_âvora
Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Ju
rema - Marco Maciel - Nilo Coelho - Gullherme 
Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante -Albano 
Franco- Lourivãl Baptista- Pãssos Pôrtu- Jutahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana -João 
Calmon - José lgnácio- Amaral Peixoto - Nelson 
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco -
Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan
Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes- Bene
dito Ferreira -Henrique Santillo -Mauro Borges -
Benedito Canelas - Roberto Campos - José Fragelli 
- Marcelo Miranda - Saldanha Derzí- -Álvaro Dias 
- Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen 
- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Pedro Simon-
OctaVio Cãiáoso 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- A lista 
de presença ãCusa o comparecimento de 63 Srs. Senado~ 
res. Havendo número regimental, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteÇão de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidOs -pefo Sr. 

19-Secretãrio. --
SãO lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 223, DE I983 

_ Dispõe sobre as emissões de papel~moeda, de Le
tras de Tesouro Nacional e de Obrigações Reajustá· 
veis do Tesouro Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 Compete privativamente ao Conselho Mo

netário Nacional autorizar, mediante prévia aprovação 
rlo Poder Legislativo, as emissões de papel-moeda, desti
nadas a suprir as necessidades de recursos referidas pela 
Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 196_4. 

A---rt. 29 DePendem de autorização prévia do Con- -
gresso Nacional as emissões de Letras do Tesouro Na
cional e de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio~ 
nal - ORTN pelo Poder Executivo. 

Art. }<r: O-§ 29 do art. 49 da Lei n9 4.59.5, de 31 de de· 
zembro de 1964 p~ssa a ter a seguinte redâção: 

"Art. 49 .~ ..•.•••••••••••••.•..........•. 
§ 1' .............. -· •..•••.......... ·--· 
,§ 29 O Banco Central do Brasil, mediante au

torização do Conselho Monetário Nacional, basea-
da na lei orçamentária do exercício, poderá adquirir 
diretamente Letras do Tesouro Nacional, com emis-
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são de papel~moeda previamente autorizada pela 
lei." 

Art. 4~" O Poder Executiv·a-expedirá, no prazo de 60 
(sessenta) dias, normas tendentes à execução da presente 
lei. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário, es
pecialmente os arts. 49, I, II e § 59 e 49, § 6~>, da Lei n~' 

4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 61' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Justificação 

A grave crise econômicO-finaitceira que-ora atravessa 
o País reflete-se na falta de recurso_s públicos para en
frentar os compromissos assumidos pela ãdministração 
pública. 

Por sua vez, como conseqüência dos desequilíbrios 
nessa ãrea, surge o fenôineno inflacionário com grande 
intensidade, a ponto de reduzir ao mínimo os efeitos dos 
instrumentos utilizados pelo Governo para superar a cri
se que, a cada passO, atinge de forma inclemente a estru
tura social do Brasil. 

Tem-se constatado que a emissão de papel-moeda ou 
de títulos da dívida pública consiste em fator estimula-
dor da inflação. · 

Tendo em vista que a legislação vigente 3.utori:Zã fais 
emissões sem a prévia autorizaÇão do Poder Legislativo, 
entendemos de toda a conveniência sejam esses prOcedi
mentos controlados e fiscalizados mais eficazmente pelo 
Congresso Nacional. 

Cabe ressaltar, preliminarmente, que as emissões. de 
papel-moeda dependem de prévia aUtorii:ãÇão legal, con
soante a regra contida no item II do art. 43 da Consti
tuição Federal, ao dispor: 

Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, dispor sobre to
das as matérias de competência da União, especial-
mente: 

I-
11- orçamento atual e p\urianual; -abertura e 

operação de crédito; dívida pública; emissões de cur
so forçado; (grifamOs). 

A alternativa veiculada pelo art 4'í>, item I, in fine, da 
Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, a qual dispõe 
sobre a Política e as Iristiluições Monetáriils, Bancárias e 
Creditícias e que criou o Conselho Monetário Nacional, 
parece-nos infringir o supra .. mencionado dispositiVo 
constitucional, pois cria a figura da homologaçã-O,- rrie
diante decreto legislativo, dos ato de emissão. de. moeda 
determinados pelo Poder Executivo. 

Ora, quando o dispositivo constitucional detefmina 
que "cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Pre
sidente da República, dispor sobre todas as matérias de 

. competência da União, especialmente ... eiri.i.ssões de Cur
so forçado", fica evidente que somente através de "lei" 
será possível regular essa matéria. -

Entendemos, assim, de toda c.onveniência, para a pró
pria harmonia do ordenamento jurídico e de absoluto in
teresse público a revogação do referido preceito, contido 
na Lei n'i' 4.595, de 1964. 

Considerando que a emissão doS títulos da dívida 
pública federal, tais como as- Letras do Tesouro Nacio
nal e as Obrigações Reaju"stáveis do Tesouro Nacional, 
também se constituem em ingredientes fomentadores do 
processo inflacionário, sugerimos que a mesma somente 
se efetive mediante a prévia autorização legislativa. 

Em assim entendendo, submetemos à consideração ·de 
nossos eminentes Pares o present.e projeto de lei, na cer
teza de que merecerá a atenção do Congresso Nacional, 
a~tes as relevantes medidas nele propostas. 

Sala das SessõeS, }'i' de setembro de 1983.- ÁlVaro 
Dias. 

DIÃRlODOCONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.595, DE 3I DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Mone
táriaS, BanCárias_ e Creditícias, cria o Conselho l\'lo-· 
netário Na:CiOÕal, e dá outras providências. 

Art. 49 Co~pete privativamen·t; ao Conseiho -!VIo
netário Nacional; 

I-Autorizar as emissões de papel-moeda (VETA~ 
DO) as quais ficarão na prévia dependência de autori
zação legislativa, quando se destinarem ao fmanciamen
to. direto, pelo Banco Central da República do Brasil, 
das operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos 
termos do artigo 49 desta l:ei. 

o-conselho Monetário Nacional Pode, ainda autori
zar o Banco Central da RePública do ·BraSil a emitir, 
anualmen-te, até -o limite de 10% (dez por cento) dos 
meio-s à e pagamentos _existentes a 31 de dezembro do ano 
ariti:ri6r,-pãrâ atender as e-xigências daS atividades pro
dutivas e da circulação da riqueza do País, devendo, po
ré!_ll, solicitar autorização do Pod~r Legi~lativo; median-

--te ·Mensagem do Presidente da Repúblíca, para as emis
sões que, justifiêamente, se tornarem riecessárias atem 
daquele limite. 

Quando n~sidades urgentes e imprevistas para o fi-
- nanc;iamento dessas atividad~ o determinarem, pode o 

C.ons.elho.Monetário Nacional autorizar as emissões que 
se fizerem indispensáveis,- soli~itando imediatamente, 
através de Mensagem do Presidente da, Repi)blica, ho
mologação do Poder Legislativo par3. as. emissões as.sim · 
realikadas; 

II- Estabelecer çondições para que o Banco Central 
da República do Brasil emit~ moeda-papel (VETADO) 
d.e curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta 
Lei, bem co.mÓ .. as normas regulado~as do meio cir~uia~
te; 

III- Aprovar os orçamentos monetários, preparados 
pelol3a~Co Central da República do Brasil, por meio dos 
quais se estimarão as necessidades globais de moeda e 
crédito; 

- ~ · § 59 Nas hipóteses do art. 4'í> inciso I, e do § 61!, do ãrt. 
49, desta lei, se o Congresso Nacional negar homolo
gação à emissão extraordinária efetuada, as autoridades 
respOnsáveis ser'ão responsabilizadas nos termos· da Lei 
n« 1.059, de lO de abril de 1950. 

Art. .49. As operações ·de crédito da União, por an
teCipação de receitã. orçamentària ou a qualquer -o-utro 

-títUlo dei:ltf~ dos limites_leg3.lmenie.autori.Zados, somen-
- te serão i-ealizada·s medi'!-nte colocação de obrigações, 
- apólices ou letras do Tesouro Nacional. 

§ 2~' O Ba!lCo Central da República do Brasil me
diante autorização do .Conselho Monetáfio Naciorial ba
sea~a na lei orçamentária do exercício, poderá adquirir 
diretamente letras do Tesouro Nacional, coin emissão de 
papel-moeda. 

.. ~ •••• ~ •• ""'., .. l.! ........ ~··· .. -•• -•. ; .• ·.-..• ~ 
§ 61' O -Presidente da RepúbUca fará acoinpanhar a 

determinação ao Conselho Monetário Nacional, men
cionada no parágrafo anterior, de cópia da mensag"em 
que deverá dirigir ao Congresso·Naciorial, indicando os 
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motivos que tornaram indispensável a emissão e solici
tando a sua homologação. 

(Às Comfssões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia e de Finan~as.) _ 

l'~OJETO DE LEI DO SENADO N• 224, DE 1983 

Altera a Lei n'i> 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
que regula os direitos autorais, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'í> O art. 93, da Lei n'i' 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 93. A utilização; por qualquer forma ou 
proCesSo, que não Seja livre, quando destinada a fins 
lucrativos, deverá ser comunicada ao Conselho Na
cional de Dli-eito Autoral e a ele recolhida impor· 
tância C.orrespondente a 30% (trinta por cento) da 
que caberia ao autor da obra, salvo se a utilização 
visar a finalidades didáticas ou comemorativas das 
reTeridás obras.'~ -

"Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3« Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Do pontO de vista jurídico, !lormalmente, considera-se 
obra do domínio público a que pertence a todos, ··res 
Çónununis omnium", não sendO, a rigor, objeto de direi
to de autor, uma vez que desaparece o fenómeno da au
toria ou da titularidade de propriedade literária, científi- / 
ca ou artística. 

Nas obras que caíram no domínio público (aquelas 
cujo prazo legal de proteção se expirou), o sentido de au
toria é o da concernência jurídica da ol:ira a determinado 
autor, desaparecendo a expressão económica inerente ao 
direito que deflUi da autoria prevista tio Código Civil, 
como integrante de uma categoria maior· de direito, ape
lidado, entre os direitos de pe.fsonalidade, de dire"itos in
telectuais. ou. propriedade intelectual. Embora 
constituindo-se Õ.um direito moral com a proteção Perso
nalíssima, esses direitos intelectuais envolvem um con· 
teúdo eco~õffiTcO e paúimoniat. 

Juridicamente~.atributo consubstancial a qualquer di
reito de personalidade o direito de autor não se extingue 
senã-o ·com a morte do seu titular. 

No focafl.te às-obras que cafram no domínio público, a 
Lei n'~. 5.988(13 as relaciona como sendo, a) aquelas cujo 
prazo de proteção·se-esgotou; b) as de autores falecidos 
sem sucessores; c) as de autor desconhecido e que não 
devem ser identificadas com a da obra anónima ou pseu
dônima transmitidas pela tradição oral; d) as de publi
cação estrangeira não protegidas, em nosso direito, por 
nóTmâs.de direito inter·nacioiial Póblíco, (art. 48); e) os 
·teXtos d~ atas eStãfais ·· tait i 1 · d-â mesm·a -Lei )i'i' 
5.988/73). 

De acordo com o·que determina o art. 93 deste.diplo
ma legá!, a- utiliiã.ção de qualquer obra do domínio 
público depende sempre de autorização do Estado, atra
-~és do Conselho Nacional_de Diteíto Autoral. E até es
sas obras com finS didáticos precisam de autorização 
d'e:s·se: 6ig'ão, estando- sua utilização sujeita inclusive are
-colhimento pecuniário àquele órgão ... 

I:J.ão há como não reconhecer excessivo rigor para não 
dizer um trãtamento injusto dispensado pela lei em. vigor 
às obras de cunho didático, num País tão·carente. como 
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o nosso, de toda espécie de incentivo às obras que pos
sam contribuir para o aumento da educação e cultura in
telectual e artistica do povo. Infelizmente, a lei como está 
redigida, vem criando sérios empecilhos à divulgação de 
obras ctâssicas, que," h-oJe, pelo seu valor, perteiiciim ao 
domínio público, obstaculizando, em última análise, a li
vre manifestação do pensamento e à tivre difusão da cul
tura universaL 

Entendemos, como Já foi denunciado, várias vezes, 
por altas personalidades da cultura em nossa terra, que, 
fal como-dispõe-o artigo 93 da lei que regula os direitos 
autorais, o Conselho Nacional de Direito Autor~! está 
erigido com poderes excessivos no tocante à utílização de 
obras que caíram no domíniO público, sendo-lhe conferi
do injusfificadamente a atribuição de autorizar ou não a 
publicação de obras intelectuais consideradas res Coni~ --
munis omnium. 

Segundo se alega, a idéia de cobrar dos editores uma 
taxa relativa aos di_reí_tos __ autorais pela publicação de 
obras pertencentes aQ domínio público e a de se exigir a 
autorização prévia pãra -essa p\i:bUcação, seria apoiada 
por alguns, .. como uma defesa dos autores novos contra 
uma possível "concorrência desleal" dos clásSicOs". 

Tal idéia é esdrúxula por revelar uma visão unilateral e 
acanhada do problema da divulgação das obras intelec
tuais e culturais, problema que não pode nunca ser enca
rado em termos de competição económica. 

A Lei sobre direitos autQrais simplesmente ignora que 
certos autores antigos, pelo seu valor internacionãlmerite 
reco'nhecido, são muito reedifados, apenas porque vende 
bem, e não porque possam custar menos aos editores. 
Esta é que é -a-grande verdade. 

Não há comp não admitir que, iüuíto mais graVe é o 
riSco que a lei oferece de o COriSelho Nacional de Direito 
Autoral vir a transformar-S-e nurila verdadeira instância 
de censura de obras do domínio público, como poder de 
impedir-lhe a publicação, através de uma simples recusa 
de autorização prevista em lei. Quem não vê em tal medi
da uma séria ameaça à !iv[e difusão da cultura universal 
- liberdade em nome da qual, precisamente, limita-se 
no tempo a vigência dos direitos autorãís? 

A propósito, já houve quem, com razão, observasse 
que, "em matéria de obstáculos legais à manifestação do 
pensamento, já bastam os que no Brasil têm de ser en
frentados pelos autores vivos". 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1983. -Mário 
Maia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973 

Regula os direitos autorais, e dá outras providên
cias 

CAPITULO VIII 

Da Utilização de Obras Pertencentes ao 
Domínio Público 

Art. 93. A utilização, por- qualquer forma- ou pro
cesso·que não seja livre, das obras iiltelectuais pertencen
tes ao domínio público depende de autorizaçãO do Con
selho Nacional de Direito Autoral. -

Parágrafo úriico. Se a utilização vísa:r a lUcrO, deverá 
ser recolhida ao Conselho Nacional de DireitO Autoral 
importância coffespoilde-nte a cinqüenta -por cento da 
que caberia ao _autor da obra, salvo se se destinar a fins 
didáticos, caso em que essa percentagem se reduzirá a 
dez por cento. 

(Às Comissões de Constituição e JUstiça, de ECo
nomia e de Educação e Cultura.) 

DIÃRIO Dú CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 225, DE 1983 

Cria e Regula a aplicação pela Censura Federal, o 
Certificado de Liberação Restrita e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arf. 1<? As produções cinematográficas que explora

rem de forma grosseira a temática sexual, ou contiverem 
cenas gratuitas e exarcebadas de violência e crueldade, 
serão classificadas pela censura federal como de exibição 
restrita, recebendo Q ... Certificado de Liberação Restri-
ta". 

Parágrafo único. Todos os filmes que atentarem 
contra a moral e os bons costumes, os princípios cristãos 
da família brasileira e as normas da lei positiva serão,au
tomaticamente, de Liberação Restrita. 

Art. 2<? A exibição de filmes portadores de Certifica
do de Libera-ção Restrita fica limitada às- salas de exi
bição cinematográfica restrita. 

-Art. 39 Entende-se por sala de exibição cineniato
gráfica restrita aquela que será destinada à exibição ex
clusiva de filmes portadores de Certificados de Libe· 
ração Restrita, ressalvado o disposto no Parágrafo único 
do art. ?_9o" 

Parágrafo único. Será obrigatório o rórulo que indi
que a classificação restrita, tanto na p-rópria sala quanto 
em seu esquema promocional. 

Art. 4<? As salas de exibição cinematográfica restrita 
devem- atender, cumulativamente, às seguintes exigêil
cias: 

a) situarem-se, exclusivamente, nas Capitais dos Es~ 
tados e Territórios, na sede do Distrito Federal e nos 
municípios de população superior a 1.000.000 (um mi
lhão) de habitantes, de acordo com o Anuário Estatístico 
do Instituto de Geografia e Estatística; 

b) serem exploradas por exibidores que, no mesmo 
município, sejam titulares de registro de salas de exibição 
comum, devendo o total de poltronas das salas de exi
bição restrita não exceder, permanentemente, a 1()9 (dez 
por cento) do número total de poltronas de salas comuns 
de cada exibidor, no mesmo local; 

c) comprovarem que sua localização, considerada 
expressamente a finalidade a que destinadas, foi aprovaR 
da pelas autoridades municipais; 

d) obterem r~gistro, nessa qualidade, no Conselho 
Nacional de Cinema (CONCINE). 

§ J<? O registro previsto no item ... d" acima terá vali
dade de 2 (dois) anos, renovável, sucessivamente, por 
iguais períodos de tempo. 

§ 29 Os exibidores que, por esgotamento do prazo de 
registro estabelecido no parágrafo anterior, ou po"i' can
celamento desse registro, converterem sua sala de exi
bição em sala comum, não poderão obter para essa sala 
novo registro de sala de exibição restrita antes de decor~ 
ridos 2 (_q_oisT anos ~e seu funcionam~nto como sala coR 
mum. 

Art. 5<? Incide sobre as salas de exibição cinerilato~ 
gráfica restrita toda a legislação, inclusive as Resoluções 
do Conselho Nacional de Cinema, aplicável às salas exi
bidoras comuns, notadamente as normas de proteção ao 
cinema brasileiro. 

Parágrafo único. Para efeito do cumprimento da 
cota de obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais 
de longa metragem, admitir-se-á que as salas de exibição 
cinematográfica restrita exibam filmes brasileiros de cer
titicado de censura comum. 

Art. 6<? A publicidade dos filmes portadores de Cer
tificados de Liberação restrita dêverá resguadar o decoro 
público, ficando sujeita à aprovação prévia pelos órgãos 
da Censura Federal de Diversão Pr,íblic:a. 

§ J9 Qualciuer publicidade dos filmes asSim dassi.fi
cadmf realizada fora do recinto interno da"s salas de exi
bição restrita só poderá consistir na indicação do nome 
do filme e de sua ficha técncica,'com obrigatória adver-

Setembro de 1983 

tência de sua natureza, devendo limitar-se à transcrição 
da classificação censória, sem apor a esta qualquer aden
da, desenhos ou fotografias. 

§ 29 No recinto interno das salas de exibição restrita, 
e desde que não visíveis do exterior, poderão ser fixados 
cartazes e fotografias referentes ao filme em exibição, os 
quais deverão ser previamente aprovados pela Censura 
Federal, expressadamente vedada a reprodução de cenas 
de sexo ou o emprego de linguagem grosseira. 

Art. 79 Nas salas de exibição cinematográfica restri
ta é vedado: 

a) o ingresso de menores de 18 (dezoito) anos, qual
· quer que seja o filme em exibição; 

h) a cobrança de meia entrada. 
Art. 89 A exibição d~::. "trailers" e publicidade de fil

mes com Certificado de Liberação Restrita é vedada nas 
salas de exibição cinematográfica comum. 

Art. 9<? Para efeito desta Lei, t_odos os filmes atual
mente rotulados_ de. "pornogrâficos", 04_, "com cenas de 
sexo, implícito, ou explícito", ficam, automaticamente, 
classificados como de liberação restrita. 

Art. I O Ficam isentos de censura prévia os filmes 
que serão e:dbidos exclusivamente para os júris de festi
vais de cinema, nacionais ou internacionais. 

Att. I!"- O Conselho Superior de Censura e o Conse
lho Nacional de Cinema, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, baixarão os atas necessários ao cumprimen
to do disposto nesta Lei. 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Este Projeto de Lei tem a finalidade de, criando as Sa
las Especiais de exibição de fümes de liberação restrita, e 
proibindo a sua publicidade desregrada, regulamentar a 
exibição de _filmes pornográficos, de violência excessiva 
ou de maus costumes. 

Muito se tem falado nas Salas Especiais. Até a televi
são disso se tem aproveitado para, em horários mais 
avançados na noite, projetar tais filmes. 

A despeito das constantes reclamações da maioria de 
nossa população trazida a nós senadores; aos deputados 
federais e estaduais; às autoridades do Ministério da Jus
tiça e de outros setores governamentais; e autoridades re
ligiosas, é contínua a ascensão da exibição pornográfica, 

- s·oore as mais diversas modalidades. 
A minoria que se deleita com essas manifestações pre

cisa ser confinada às salas de exibição, a fim de que tais 
filmes, e sua propaganda, não continuem a ação maléfica 
de destruírem os fundamentos éticos em que se estrutu
ram as instiüiiÇões basilares da organização social. 

A fim de conseguirem êxito de bilheteria, os produtoE 
res desafiam a lei e continuam explorando o sexo. Conse
guiram até dividi-lo em. "sexo implícito" c;, "sexo explíci
to"_ Quando não b4. "close-up" dos órgãos sexuaiS-é "se
xo implícito" e, portanto, tolerado, sendo proibido ape· 
nas para os menores de 18 anos. 

Dentro dessa progressividade pornográfica, há propa
ganda aberta da prostituição, do aborto, do adultério e 
dos crimes contra os costumes. 

No afã de conquistarem bilheterias, as paixões do 
público são exploradas principalmente excitando-lhes o 
sexo. Os filmes de sexo gerafmei1te não têm enredo, mas 
apenas cenas de relações sexuais. Aliciam atares de fa· 
ma, c[ue ·a conquistaram no teatro ou na televisão, e os 
apresentam nas telas em cenas de anormalidades sexuais. 

A exibição generalizada desses filmes está trazendo 
grandes prejuízos à nossa sociedade, mormente ao ele
mento jovem. 

Convém; pois, QUe, pelo menos, não se permita a gene
ralízação na projeçãO dos filmes. Pelas estatísticas dos 
próprios produtores, tais filmes não são os que se detêm 
mais tempo em cartaz, ou atráem maior número de 
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público. Mas, podemos dizer são os que atráem a massa 
jovem e lhes prejudica a formação.o Não éesfimulandO-ã:S 
paixões da mocidade que se consegue uma geração forte! 

A escalada da pornografia está intimamente ligada à 
queda dos costumes familiares. Do cineffia estâ- passando 
para outros veículos de comunicação de massa. 

A limitação censória, por faixa de idade nãó atinge sua 
finalidade, sendo impossível a obtenção de êxito pela fis
caHzação deficiente. E, além da nOtória f3.1ha na fiscali
zação, a propaganda de tais filmes é feita sob todas as 
formas, até pela imprensa escrita onde o texto é cru e as 
fotografias Ou desenhos igualmente agridem o senso éti
co das pessoas. 

Cumpre, pois, uma limitação, embora diminu-ta, a es
ses desregramentos. 

É o que pretende este projeto. 

Sala das Sessões, 1 de setembro de 1983. -Murilo Ba
daró. 

(Às Comissões de Constituição e JUstiça "e de"iidÜ
cação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Os pro
jetas que vêm de ser lidos serão publicados e reffiéfidos 
às comissões cOmpetente-s~ 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Uem I: 

Votação, em t urna úniCO, dõ Requerimen-to llq 
770, de 1983, de autoria do Senador João Calmon, 
solicitando, nos termos dos arts. 75 "A", 76 e 77 do 
Regimento Interno, a criação de uma comissão es
pecial, composta de 5 (cinco) membros, para, no 
prazo de 90 (noventa) dias, examinar e aValiar os fa
tos· relacionados com as graves denúncias do jornal 
O Estado de S. Paulo sobre os acordos entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e a Po1ô
nfa, iniciadas no dia 14 de agosto de 1983, sob o 
título "DíVida polonesa no Brasil: uma fraude" (de-
pendendo de parecer da Comissão de Relações- EX
teriores). 

Solicito do nobre Senador Itamar Franco o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores, 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para proferir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.. Senado-
res: 

Primeiro, quero agradecer a deferência do Presidente 
Luiz Viana, tendo me indicado Relator no Plenário, para 
dar o parecer ao Requerimento nq 770, do Senador João 
Calmon. Um parecer fãcil e símples, Sr. Presidente._Na 
própria Exposição de Motivos do Senador João Cal
mon, ele diz tudo e o Parlamento brasileiro, neste instan
te, particularmente o Senado da República, se não criar 
esta ComiSsão, estará coinetendo Um grande equívOCO:--_ 

S. Ex• diz o seguinte: -

"Examinar e avaHar os fatos relacionados com as 
graves denúncias d_o jornal O Estado de S. Paulp." 

Eu poderia, neste instante, parar o meu encaminha~ 
menta, com esta frase do Senador João Calmon, 
lembrando ainda, Sr. Presideitte, do pronunciamento dO 
Presidente do Partido do Governo", ao qual temos repa~ 
ros, mas não é o caso, neste instante, de examiiiarmos, 
numa frase de S. Ex•, quando ele diz que a Inglaterra é a 
Pâtria das Instituições. 

Busquei, Srs. Senadores, um artigo de Winsto'n Chur
chill, .. A reconstrução da Câmara dos ComU.riS", quan-
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do ele contava que após o bombardeio de 1941, da Câ~ 
mara dos Comuns, pela aviação naiísta, iniciou-se um 
deb'ate Sobre a forma de reconstrução do prédio. Entre 
?utras coisas, _o grande Winston Churchill dis_se o !'eguin-. 
te:- - -

"Nós moldamos os nossos edifícios, mas estes 
também moldam os nossos espfritos." 

uA essência de uma boa forma de falar na Câma
ra dos Comuns é o estilo coloquial, a facilidade de 
rápido~ e insólitos comentãrios e-inti~upções." 

Aqui~ chamo a atenção dos Srs. Senadores, com o de-
vido respeito. 

.-.Nós concedemos imensa importância para que a 
democracia parlamentar sobreviva. Este é um dos 
objetivos de guerra neste país. Desejamos,que- nossO 
Parlamento seja um instrumento forte, flexível e fá

- cil do livr_e debate." 

Veja, Sr. Presidente: "para que a democracia parla
mentar sobreviva", e creio que neste instailJe o Seriador 
João Calmon e todos nós desejamos a sobrevivência do 
Parlamento. a sua ação fiscalizadora, a sua presença 
constante na vida nacionaL 

Mais à frente, diz Winston Churchill: 

''A Câmara mostra~se capaz de afrontar a possi
bilidade da destruição nacional com irrepreensível 
correção. 

Pode modificar governos, e -os tem modifiCado, 
no calor da paixão. Pode manter governos em lon
gos, adversos e decepcionantes esforços através de 

-muitos meses e anos obscuros e cinzentos, até que o 
sol brilhe novamente. Não sei de que forma este país 
poderia ser governado, a não ser pela Câmara dos 
Comuns desempenhando seu papel com toda sua 
ampla liberdade na vida pública britância." 

A nossa esperança, Sr. Presidente, recolhendo essas 
lembranças de Winston Churchill, é de que o Congresso 
Nacional, um dia, possa ser realmente aquele congresso 
que sonhamos, e que há de ser por certo um órgão s_obre-
tudo fiscalizador, não um-órgão contra o Poder Executi~ 

_ v_o. mas um Poder independente, verdadeiramente inde
pendente. Ê por isso que, dando o meu parecer favorável 
à criação dessa Cõmissão Especial, estou convencido, es~ 
tau seguro de que, neste instante., se o Senado da Re-
pública aprovar essa Comissão Especial, não vamos nos 
iludir, ela terá uma abrangência rri.uito hriportarite~- Al
gu~s gos~a~í~m que ela apenas analisasse a política exter
na brasileira, naquela telltativa talvez de desestabilizar o 
Ministro Saraiva Guerreiro_. Porque fez o cõmêrcio cOm 
o Leste Europeu; outros talvez queiram marginalizar a 
possibilidade de corrupção que existe nessas denúncias. 

Isso tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, só poderã ser 
analisado, só poderã ser verificado à luz dos fatos,· à luz 
da documentação. b possível que rião devesSe ser uma 
Comissão Especial, mas não temos força por certo de co
locar, neste instante, uma Comissão Parlamentar de In
quérito. A Comissão Especial é um passo, porém, um 

-passo para qú.e O Congresso Nacional analise, como diz 
o eminente Senador João Calmon, os fatos graves, as de
núncias graves do grande O Estado de S. Paulo. esse jor
naJ que todos nós conhecemos. 

b o meu parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- O pare
cer ê favorãv'el. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à vo
tação do requerimento, em turno único. 

O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra, Sr. Presi
- dente, para encaminhar a Votação. 

Sexta-feira 2 3773 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DJSCUKSO QVE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Virgilio Távora, para en
_caminhar a votação, pela Liderança do PDS. 

O SR. VIRG!L/0 TÃVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE" ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESID~NTE (Marcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador _Nelson Carneiro, para 
encamirihár. 

O SR. NELSON CARNEIRO(PTB- RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Depois dos pronunciamentos dos ilustres Líderes do 
PMDB e _do PDS, não seria a numerosa Bancada do 
PTB que iria influir na deliberação. Mas a minha-inter
venção ê apenas para dizer que ainda que não houvesse 
este consenso, que tanto exalta esta Casa, nesta noite, o 
PTB vOtaria a favor do requerimento do nobre Senador 
João Calmon, jã que não lhe foi possível reunir o núme
ro de assinaturaS para a convocação de uma ComisSão 
Par!amentai-de Inquérito, na fOrma regimental. (Muito 
bem!) 

- O Sr. Roberto Saturnino (PDT- RJ) --Sr. Presiden· 
te, peço a palavra. 

O SR. PRESlD~NTE (Marcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Para 
encaminhar a votação. sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas p~ra em breves palavras, registrar o nosso 
ponto de vista partidário favorável à aprovação ·do re~ 
quertmento da nobre Senador João Calm_on. 

S óbvio, nós também estranhamos, Sr. Presidente, a 
posição da Bancada do PDS de se negar a abrir o que o 
nobre Líder considera um precedente na constituição de 
uma 6"' Comissão Parfãmentar de InquéritO. Na vCrdade, 
seria um precedente inteiramente constitucional, seria 
talvez um precedente, porque neste período em que teve 
vigência esse dispositivo restritivo do número de CPI, 
visto que antfgairiente, quando o Congresso tinha suas 
prerrogativas não tanto limitadas, não tanto cerceadas, 
poderia haver mais de cinco CPls. Desde que se criou 
esta limitação, possiVelmente seria esta a primeira vez 
qUe se ultrapassaria este número, mas ultrapassaríamos 
dentro do Regimento. Por conseguinte, não constitUindo 
nenhum precedente de violação da regra regimental. Ao 
contrário, Seria um precedente de enquadramento na re
gra_ regimental. Assim, não eritendo as razões que deter
minaram a posição do Partido governamental. 

Como muitO bem apontou o nobre Líder Humberto 
Lucena, a comissão especial é um instrunlento adequa
do, como foi o caso da comissão requerida pelo Senador 
~ el_son Carne1fo, pai a estudar a revisão da Lei de Segu
rança, como seria ao caso da comissão requerida por 
mim e que espero também venha obter a aprovação da 
Bancada do PDS, para analisar os problemas de nature
za econômica e social e indentificar aquelas soluções que 
mereçam consenso interpartidârío. Isto é, as comissões 
especfaís são criadas para a finalidade de analisar ou es
tudar algum assunto em maior profundidade e produzir 
um documento de consenso interpartidãrio, não J)roPria~ 
mente para investigar uma denúncia concreta. Afinal de 
contas, neste caso hã uma denúncia, uma denúncia trazi-
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da a público por um jornal de prestígio no país e que me~ 
receria, por conseguinte, urá iiistruinCnto adequado de 
investigação, ·que é a CPI. 

Entretanto, Sr. Presidente não vamos discrepar das 
opiniões já traduzidas aqui pelos Partidos de Oposição, 
vamos louvar a iniciativa do Sen3dor João Calmon, va~ 
mos louvar a atenção que tem sido dada à questão pelo 
Senador Itamar Franco, seu parecer exposto aqui ein 
Plenãrio e dar o nosso voto favorável à criação dessa co
missão. (Muito bem!) 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Conce
do a palavra, com~ Lfder, ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORAPOR. 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Com a
palavra o Senador João Calmon, como autor do requeriw 
menta. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES. Para encamiw 
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Sew 
nadares: 

Eu me sinto cada vez mais orgulhoso da minha conw 
dição de Senador. A Liderança do Partido a qUe me honw 
rode pertencer, o PDS, já se- manifestou em uma-altitude 
que, realmente, é digna dos mais notáveis parlamentos 
de qualquer país desenvolvido deste mundo. O Uder do 
PMDB, nobre Senador Humberto Lucena, é a própria 
imagem da moderação, da cautela e da prudência. Quanw 
do S. Ex• proferia sua declaração, eu anotei suas- palaw 
vras. A comissão especial vai apurar ou investigar ou 
avaliar "possíveis irregularidades que tenham ocorrido 
no relacionamento entre o Brasil e a Polônia e outros 
países do_ Leste". 

A Oposição dá o mais eloqUente exemplo de sua 
isenção, não se precipita, não formula nenhum prejulga
mento, está pronta a participar, com o relevo que se im
põe, de todas as investigações,-mas não condena previaw 
mente, não expede diplomas acusando alguém de ser 
corrupto, desonesto ou ladrão. 

Os Líderes do PDT e do PTB se manifestaram favoraw 
velmente, também, à inícíativa deste modesto represenw 
tante do PDS. 

Roberto Saturnino, eu o conheço de outras lutas me
moráveiS, hã 20 anos S. Ex•, ao lado de Djalma Mariw 
nho, arriscou tudo, até o prosseguimento de sua carreiia 
política, para ficar em paz Com Siiã consciência. E o rew 
sultado ainda está na memória de todos nós, protagonis
tas daquele episódio. Em conseqUência da sua atitude 
firme, S. Ex• nem sequer conseguiu, na eleição seguinte, 
registrar sua candidatura a Deputado Federal. 

Nelson CarneirO, com modéstia, fez obviamente uma 
brincadeira, falando na numerosa Bancada do PTB; na 
realidade, o que eu ia dizer, o Senador Nelson Carneiro 
vale por uma legião. 

Eu não encerraria estas rápidas palavras, Sr. Presiden
te e Srs. Senaáores, sem ler poucas linhas do editorial dt
hoje do jornal O Estado de S. Paulo, comentando uma 
afirmação de extrema gravidade feita por um dos jOrnaiS 
mais" importantes do mundo, certamente o mais presti
giosa jornal económico _ dest~ planeta, que é o Wall 
Street J ou mal. 

O Wall Street Joumal afirma o seguinte, diz O Estado 
de S. Paulo: 

Nesse mar de tranqíiilidade em que vivem os buw 
rocratas diante da crítica da opinião pública, há, po
~m. agora, elemento c_om o qual não contavam um 
dos mais reputados jornais económicos do mundo 
ocidental, o Wall Street Journal, ao relatar as difi
culdades havidas na primeira negociação sobre a 
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dívida externa brasileira, refere-se a dois fatos: um, 
_a incompetência antológica dos negociadores; ouw 
tro, a confissão por eles feita, coino que a rebuço, de 
que boa parte da iliquidez brasileira decorria do 
fato _de as notas promissórias da Polónia não pode
rem ser cobradas. O departamento jurídico do Ban
co Central diria que eram incobráveis por falta de 
fundos, não de garantia legal. Na realidade, o fato ê 
um só; não se cobram. O reputado jornal vai mais 
longe, escrevendo que os excelsos negociadores braw_ 
sileiros admitiram a inexistência total de reservas, 
que a situação era pior do que imaginavãin - e liga
ram as coiSas à inadimplência polonesa, 

Fica õ regiStro dessas palavras do O Estado de S. Pau
lo e do Wall Street Joumaf no fim desta tarde marcada 
gqru~a onda de _ru~.ores, ainda não;_confir~adas, sobr!! 
i posiçãO que teria tomado o atuãl Presidente do BanCo 
centràl-Sr. Ca_r_los LaOgoni. ~ . 

DesejÔ tambêm, antes de encerrar; exaltar o pãpel·de
sempenhado em todo esse episódiº peJo bravo Senador 
Itamar Franco que, desde o primeiro instante, tem-se 
empenh~çio, juntamente com os nossos companheiros do 
PDS, no esclarecimento das denúncias do O Estado de S. 
Paulo. Desde o primeiro momento; os Senadores Virgflio 

__ Távora, José Lins._ambos V ice-Líderes do nosso Partido, 
têm enfatizado QUe eles, até agora, têm-se limítado ape
nas a encaminhar, a transmitir ao conhecimento da Casa 
os documentos que lhes são fornecidos por várias áreas 
do Poder Executivo. 

Sr. Presidente, encerro estas palavras com a evocação 
de uma frase que ficará presente em nossa memória du
rante todo o trabalho dessa ComisSão Especial que serâ 
aprovada, nesta tarde, no Plenário do Senado Federal: 
"A maioria, por mais esmagadora que seja, esbarra num 
obstáculo que é a força da Lei". (Muito bem!) 

O SR. P-RESIDENTE (Marcelo Miranda)- Em vo
tação o requerimento, em turno único. 

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

Aprovado. 
Em conseqüência da deliberação do Plenário, fica 

criada a Comissão Especial. Os Srs. Líderes deverão en
caminhar por escrito à Pres-idência; de acordo com a pro
porcionalidade partidária, a indicação dos Senadores 
que irão compor a referida Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Item 2: 

Discussão em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 
761, de 1983), do Projeto de Resolução nY 90, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 22.829.700,00 (vin
te e dois milhões, oitocentos e vinte e nove "mil e_ s_e-_ 
tecentos cruzeiros). 

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

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como definiti

vamente aprovada nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovãda 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 90, de 
1983. 

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 N• DE 1983 

AutOriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado 
de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cré
dito ·go-V"ãrOJ. de Cr$ 22.829.700,00 (vinte e dois mi
lhões, oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cru
zeiros). 

O. Senado Federal resolve: 

Art. )9 Ê a Prefeitura Municipal delatei, Estado de 
Mato Grosso_do Slll, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a_ contratar operação de crêdito no valor de CrS 

- 22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e 
nove mil e setecentos cruzeiros), junto à Caixa Econômi
ca Federal, mediante a utilização de recursos do_ Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
à construção de galerias de águas pluviais, guias e meiosw 
fios, naquele Município, obedecidas as condições admitiw 
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~' 8, de 1982 (n9 120/82, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coo
peração Cultural, Cientifica e lecnica entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República do Mali, concluído em Brasília, a 7 
de outubro de 1981, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 753 a 755, 
de 1983, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; 
-de Educação e Cultura; e 
- de Economia. 

Em discussão o -prOjeto, em turnO único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declarowa encerra

da. 
Em votação. 
Os Srs. S"enãdores qUe o aprovam queiram permanecer 

como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matériã vai à Comissão de Redação. 

E. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO m;: DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 
. 1982 . 

(N9 120(82, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperaçllo Cultural, 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Mali, concluído em Brasília, a 7 de outubro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 -Fica aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Cultural, Cíentífica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Mali, concluído em Brasília, a 7 de outubro de 
1981. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vígor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n_~_97, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare
cer n9 752, de 1983), que suspende a execução do art. 
39 da Lei n9 1.390, de 30 de agosto de 1977, do M u
nicípio de Itararé, Estado de São Paulo. 
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Em disCussão o projeto,- em ttifilO~-únicO. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votaçãO. 
Oii "SrS. Sena-dores que o- apiovam queiram perma

neçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado_. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 97, DE 1983 
Suspende a. execução do art. 3~> da Lei ni. 1.390, de 

30 de agosto de 1977, do Município de ltararé, Esta
do de São Paulo. 

O Senado Fed,eral resolve: 

Artigo único. t suspensa, por inconstitucionalida
de, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribu
nal Federal, proferida em Sessão Plenária de 9 de de
zembro de 1982, nos autos do Recurso ExtraordináriO n"' 
95.841-0, do Estado de São Paulo, a execução do artigo 
3'>' da Lei nl' 1.390, de 30 de agosto de 1977, do Municípiõ 
de Itararê, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a pre
sente sessão; designando para a sessão ordinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

DiscussãO, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de ROO.ação effi setd'arecer n~> 763, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 222, de 1981, que au
toriza o Governo do Estado do Pará a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 139.427.700,00 (cento e 
trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e se
tecentos cruzeiros). 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 762, de 
1983), do Projeto de Resolução nl' 89, de 1983, que auto
ríza a Prefeitura Municipal de Taguatinga, Estado de 
Goiás, a Contratar operação de créditO no valor de c Cr$ 
7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e cinqUenta e qua
tro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqUenta e 
sete centavos). 

3 
Discussão, em turno único, da Redação Final {ofereci

da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'>' 760, de 
1983), do Projeto de Resolução nl' 92, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de RiO Verde de Mato Gros
so, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de cruzeiros). 

O SR. PRESID~NTE (Marcelo Miranda)- Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 16 minutos.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÓONAL(Seção II) 

A Humanidãde enfrenta o _que se convencionou cha
mar de fase de reacomodação, em que novas tecnologias 
surgem para substituir, principalmentet o petróleo como 
fonte principal de energia. 

E. no turbilhão de esforços para alcançar caniirihos al
ternativos, os promotores da nova divisão internacional 
de trabalho e de úi=viços se esquecem de que a defesa 

--. a:iribiental não é luXO e de que o desenvolvimento mate
rial deve, agora, voltar-se para a preservação deste pla
neta. 

O Brasil, há duas décadas empurrado em obras monu
mentais e desatentas a obstáculos possíveis à caminhada, 
ainda não concluiu Itaipu, nem Cara]ás, neni Feriovia 
do Aço, nem Açominas ou Tucuruí, nem programa nu
clear e nem autosuficiência petrolífera. Mas já está siCri:. 
ficado, na sua gente e na sua história, ante o pesadelo 
que o terror económico apresenta, cada vez mais contun
dente. 

Sem possibilidades de escapar do emaranhado tecido 
por eles _próprios, os tecnocratas governamentais inSis
tem no sacrificio-_da população. O arrocho é insuportá
vel, mas a filosofia continuã exigente de aperto aindã 
maior, continuado, até à sua exaustão. 

Na verdade, assistimos, envolvidos nesse clima de per
plexidade que castiga o Brasil, aos funerais das babilóni
cas quimeras, responsáveis- pela vexatória Convivência 
atual com o Fundo Monetário Internacional. 

- --Tamanho é_o descompasso entre a realidade e os parâ
metros de quantificação preferidos pela mitologia tecno
crata, que em todos os setores da vida nacional se im
põem reformas estruturais. 

Urgente se torna, por exemplo, que o homem brasilei
ro passe a ser-encarado como o produtor e o destinatário 
da riqueza do País. Tal posicionamento ê essencial, e só 
será obtido com a humanização dos planos de desenvol
vimento, os quais devem ser orientados para a Vida das 
gerações atuais e futuras. 
-.Segmentos ponderáveis da sociedade têm mostrado a 

prejudicialidade da ação predatória-do setor pi-odutivo 
mal conduzido. Todavia, os artíficeS da economia brasi
leira pós-1964 continuam insensíveis e aplicando a re
tóricá de mais produção e a mais exportação, sem sequer 
atentar pa-ra o desfalque causado à natureza. Esquecem
se de que a crise económica, por mais aguda que parC:ça, 
pode ser enfrentada com êxito se, para tanto, houveres
forço sêrio e competência ·administrativa. 

O Sr. Mario Maia- Permite-me V._ Ext- um aparte? 

O SR. MAURO BORGES- Pois não. 

O Sr. Mario Maia- V. Ex• estã- ilbord_ando um a.sM 
sunto da mais elevada importância, nesta sextaMfeiia, -ao 
finai dos trabalhos seman~_is. Mas nós estamos paciente
Inente, aqui, cuffiprindo a nossa obrigação de presença e 
ouvir os companheiros. E louvo a sua coragem em criti
car o-Govenio da maneira elevada com que estã fazendo. 
Nós comungamos com o ponto de vista de V. Ex•, quan
do coloca a exorbitância, a· ansiedade, o aÇodamentO 
mesmo, do governo em querer resolver todos os proble
mas de uma vez só, numa única geração. Nós não somos 
contra Itaipu; nós não somos contra a ferrovia do aço; 
nós não somos contra a Transamazônica; nós não somos 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. __ contra a Perimetral Norte; não somos Tucuruí, não so-
MAVRO BORGES NA SESSÃO DE 19-8-Bj E -:--mos contra ·as usinas atômicas. Apenas achamos que~ 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, eõipCn&ãrmuíto, masdemaismesmo,oesforçoeacapa-
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: cidade produtiva de quase que só uma geração para um 

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

Envolvida pelas exigências dos credores internacio
nais, a administração brasileira colOca em Chi!q-ue, não 
apenas a estabilidade política, econômica e social dO 
País, mas, e principalmente a ecologia, o meio~ambiente, 
a qualidade de condições de vida no arnarihã. 

futuro que nós desejamos chegar, mas não precisamos 
chegar com tanta velocidade. Eu acredito que uma das 
c.at.JsaS principais do nosso eitdividamento externO e o sa
crifício -que nós -estamos agora passando foi a preocu
pação do sistema implantado no País, desde -64 ã. esta da
ta, em querer dar uma solução de todos os Probiemas, e 
ser milagrento, porque, na realidade, não operou milagre 
algum. V. Ext- fala muito bem desses projetas babitóni-
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cos que estão por terminar. Em muitos deles, rios e rios 
de dinheiro têm sido jogados fora, como na Perimetral 
Norte, onde há uma maquinária de bilhões e bilhões de 
cruzeiros que estão" enfe:rrujando e as peças voltando ao 
ferro niinetal, ao ser arriorfo que era antes, corroído pelo 
teinpO. A Transamazônica tambêm está cheia de seg
mentos~_ Não se concretizou aqui, acolá, e algUm pedaço 
ficou quase que como estradas vicinais, porque ela não 
foi realizada na sua plenitude. É uma grande mentira, 
um grande engodo ao povo do Sul do País, dizer que 
existe a Transamazónica. Existem pedaços, segmentos 
da Transamazõn"ica, como estradas vidnaiS. MaiS não 
existe. A "perimetral Norte nem se fala mais. Mas, foram 
rios e_ríos de dinheiro. Quanto à usina atômica,-não te
moS infomiaç;Ões_ melhores, porque, como médico, não 
entendemos muito os meandros do economês. É uma lin
guagem muito dificil de ser entendida. Nós entendernos 
que só a usina atómica, já lendo os jornais, o programa 
atômico brasileiro, não sei se para energia, já consumiu 
bilhões de dólares, mais de 12 bilhões de dólares de em
Préstimos. A Feri-ovia· do Aço, que estâ aí, fã.la-se, e não. 

- Se_ sabe cOmO ela estã:-Então, acho que tudo isso é neces-
sário para o progresso e para o Brasil sair do seu sub
desenvolvimento. Mas feito, programadamente, de ge
ração _em geração_ ... 

O SR. MAURO BORGES- V. Ex• tem toda a razão. 

O Sr._ Mário Maia - ... até q!Je nossos filhos, netos e 
bisneios vão completando, e não seja feito tudo de uma 
vez, sacrificando, sufocando, massacrando a geração 
presente. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Sena
dor Mário Maia. O aparte de V. Ex• enriquece o nÍeu 
discurso. 

O Sr. Fábio Luceria - Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. MAURO BORGES- Com todo prazer, Sena· 
dor Fábio Lucena. 

O Sr. Fábi() Lucena- Nobre Senador Mauro Borges, 
pode V. Ex• não acreditar mas eu conheço quase de cor e 
salteado alguns capítulos do seu livio "O G_olpe em 
Goiás", publicado logo após a monstruosa deposição de 
V •. Ex• do governo daquele Estado, para o qual foi legiti
mamente eleitq_ pelo poyo. Sei de ~r, por exemplo, um 
trecho que descreve uma reunião presidida pelo Mare
chal Castello Branco, em que V. Ex•, o Governador Car
los Lacerda, o Governador Adhemar de Barros, o Go
vernador N ey Braga, através do Governador Carlos La~ 
cerda, pergunt<~;ramse_o Marechal Castello Branco, es-

- ~Colhido _por V. Ex~ c;ndidato à Presidência da Repúbli
ca, se o Marechal Castello Branco garantiria as eleições 
presidenciais de 1965, para a qual já havia dois candid3-
tos escolhidos em convenção nacional: Lacerda, pela 
UDN, e Juscelino Kubitschek, pelo PSD. O Marechal 
respondeu afirmativamente. Subitamente, narra o livro 
de V. Ext-, o Governador Adhemar de Barros pediu ao 
Marechal Castello Branco que, tão logo eleito, revogasse 
os decretos que haviam encampado as refinarias particu
lares de petróleo. V. Ex• pediu a palavra e disse: "com 
isso eu não concordo, discordo radicalmente, porque de
fendo intransigentemente o monopólio estatal da PE
TROBRAS no refino e na distribuição do petróleo. IssO 
eStá textualmente no seu livro "O golpe de estado" .. 

O SR. MAURO BORGES- Agradeço a lembrança 
de V. Ex• 

O-Sr. Fábio Lucena- Mas, não querendo me alongar, 
apenas eu vou proceder à leitura do telex, que deixou de 
ser lido pelo Senador Carlos Alberto, e lhe peço que o 
faça inserir no seu- pronunciamento. 

O SR. MAURO BORGES - -Com muito prazer. 
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O Sr. Fábio Lucena - Porque ele atesta com rudeza, 
com crueldade, c_o_m inconforniísmo quase lesa-pátria, a 
preocupação essencíaT do seu pronunciamento, quanto 
aos rumos da política econôin1co-financeira do nosso 
País. O telex foi recebido pelo Seõad-o às 17 horas: 

"SUBSECRETARIA DE DIVULGAÇÃO DA SE
CRETARIA 

DE DIVULGAÇÃO E DE REUÇOES PÚBLICAS 
Noticiãrio InternaciOil.al (Fonte UPI) 19-8..83 

(Notícías captadas até às 17 horas) 

DELFIM MANTEM "CONVERSA 
SATISFATÜRIA" COM O FMI 

Paris 19 (UPI)- O Minísfro do Planejamento, Anto
nio Delfim Netto, declarou que manteve hoje uma con
versa muito satisfatória com o Diretor-Gerente do Fun
do Monetário Internacional (FMI), Jacques de Larosie
re; em Paris, Delfim fez a declaração aos jO-ritalistas ao 
fim de uma reunião de meia hora com o Ministro da _Fa
zenda da França, Jacques Delors. 

Fontes financeiras informaram, por outro lado, que o 
Clube de Paris - a reunião informal das autoridades 
econômic8s de 16 países industrializados - resolveu, em 
princípio, discutir o reescalonamento dos pagamentos 
do Brasil para com os países-membros que vencem em 
1983 e 1984, no montante de cerca de 1,5 bilhão de dóla
res, se o Brasil chegar a um acordo com o FMI. 

O encontro entre Delfim e de Larosiere foi mantido 
em intenso sigilo. Sabe-se apenas que ele se realizou hoje 
em um local não deterrninad_o de Paris e que o Diretor
Gerente do FMI, cujo escritório funciona em Washing
ton, interrompeu suas lerias· ml Europa para conversar 
com o Mini-StrO brasileiro. 

As fontes adi8.ntaram que o assunto tratado foi a libe
ração da segunda parcela de; um crêdito stand-by de 4,9 
bilhões de dólares que o FMI concedeu ao Brasil no iní
cio do ano. O FMI suspendeu a entrega desta parcela, de 
411 milhões de dólares, em junho, por achar que o Brasil 
estava cumprindo os compromissos econômicos assumi
dos quando da liberação do empréstimo." 

Como Vê V. Ex•, um assunto relacionado com a segu
rança nacional, com a sober:a.nia nacional brasileira, é 
tratado pelo Ministro Delfim Netto em sigilo, em local 
incerto -e não sabido, à moda do que fazem os consPira
dores, os traficantes e os contraventores, fora do País, 
decidindo em nome do Brasil. V. Ex• me perdoe por ter
me alongado no meu aparte. 

O SR. MAURO BORGES- É um prazer, Ex• o seu 
aparte é muito elucidativo do quadro geral em que riós 
vivemos. 

Mas, continuo, Sr-. Presidente. 
Ao contrãrio, a crise ecológica, se não freada a tempo, 

tornar-se-ã ii'reversível, porque traz em si a deteriori
zação do relacionamento homem-natureza e a pertur
bação das condições de clima, de vida animal e vegetal. 

Qualquer observador da arrogância com que atuam os 
feiticeiros da economia nacíonal, em especial nos rumos 
que imprimem às chamadas frentes pioneiras, sente ã 
ameaça que se instala para o futuro, para as gerações 
vindouras. 

A floresta amazônica estâ sendo abatida pelos agentes 
do desenvolvimentismo, insensível à indagaÇão quanto à 
destrutividade da predação dos recursos naturais que os 
impele. 

A destruição da natureza se faz de forma moderna e 
total, provocando um verdadeiro fitocfdio (jã se fala em 
ecoc.ídio, pois envolve plantas e animais silvestres), como 
é o caso da pulverização por aviões em grandes ãreas, de 
agentes químicoS- arbusticidas e ·palmicidas dos grandes 
babaçuais d"a região, chamada Região dos cocais,-YaM 
rã, Goiás, Maranhão e Piauí. Tudo isso é feito com in
centivos fiscais do Imposto de Renda. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Mas, o pior é que também com o dinheiro governa
mental do IR as_ empresas reflorestadoraS plantã:in ba
baçu nos campos - locais inadequados pará. o seu de
senvolvimento. Existe contradição maior? Para que exis
te o IBDF'? Isto é um verdadeiro escândalo, com o di
nheiro do Imposto de Renda se _destroem maciçamente 
os babaçuais; com o dinheiro do _Imposto de Renda se 
planta quase ao lado, nos campos, em locais que não são 
habitats do babaçu. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exato. 

-o SR. MAURO BORGES-- O escândalo de Tucuruf 
seria suficiente para sacudir a consciência naciõilal. En
tretanto, verdadeiro torpor anestesia os responsáveis 
!=leia administração, levando-os a não encarar seriamente 
o problema ecológic-o e a martelar na retórica da quantiM 
dade dos pr-odutos a exportar. 

Marginalizada, continua a preocupação com a conser
vação da natureza, A legislação existente., realmente, é 
ampla. Quase cento e setenta texÍ.os legais (entre leis, 
decretos_-leis, decretos legislativos e decretos governa
mentais) constituem a parafernália legal que, infelizmen
te, não evita o mal profundo que O meio ambiente -sofre 
continuadamente. 

A autoridade sabe disso, mas prefere dormitar sobre o 
mapeamento e a quantificaçãõ das âreas com graves alte
rações de cobertura florestal, as quais avançam, na ârea 
ahlazônlca, para os vinte milhões de hectares. 

O fazimento de desertos preocupa a todos, menos, a 
grupos interessados e à tecnocracia dominante. E, justa
mente com essa preocupação aumentada, poucos vêem a 
regressão ·da política dos parques nacionais. O problema 
é da maior gravidade, mas parece desapercebido do 
grande público. 

A Ilha do Bananal, reduto de grande importância para 
todo o :ecossistema nacional, deveria_ ser preservada 
com-o um testemunho vivo para o futuro. Entretanto, a 
triste história 'de agressões a sua natureza poderá culmi
nar com a construção dessa estrada, que liga duas BRs 
cortando a Ilha do Bananal, a BR-242, em Mato Grosso, 
à BR-253, em Goiás, a pretexto de melhor escoar a pro-
dução eco-nómica. · 

·Se é verdade que a rodovia trará enormes prejuízos 
ecológicos, também é certo que, economicamente, ela 
não- é viável, principalmente numa êpoca de r~são e 
contenção, como a que estamos vivendo. f: sabido que, 
durante as inundações, a ilha fica com três quartos de 
sua superfície debaixo dâ&ua - vejam bem, é a maior 
ilha fluvial do mundo. 

A violência da correnteza rompe o aterro da estrada 
atualmente existente._ Uma rodovia na ilha seria bem 
mais dispendiosa que em outro local, pois ela teria que 
ser construída sobre um leito elevado, um aterro verda
deiramente. Mesmo assim, estaria sempre sujeita a one
rosos reparos pOr ocasião das destruições causadas pelas 
cheias. Sem contar que existem outras vias, um pouco 
abaixo da Ilha do Bananal, pelas quais se pode atingir, 
do Mato Grosso, o Estado de Goiâs, e vice-versa. 

Enfim, não é necessário passar pela Ilha, a Ilha pode 
ser desbordada mais para o Sul. 

A quem realmente interessa a construção de uma es
trada de rodagem na Ilha do Bananal'? O povo goiano 
não quer ver desmantelada a última reserva da fauna em 
seu Estado, "pelo mesmo grupo económico que desvirgi
nou o parque indígena do Xingu, em menosc.abo aos 
protestos atê mesmo do exterior". Quãnto à população 
ribeirinha da Ilha, os sertanejos, é conhecido o seu amor 
pela terra, conforme nos mostra o estudioso Carmo Ber
nardes, profundo conhecedor dos problemas da região, 
em monografia recentemente publicada no Diário da 
Manhã, de Goiânia. Diz ele: 

"O pique da ·grande cheia de 1979/80, as populações 
!fbliirinhas, também escorraçadas do latifúndio açam
_barcador de meio mundo, venceramMno erguidas sobre 
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mutãs ou giraus, passando o tempo num convívio como
vente com sua criação de estima: as galinhas, os porcos, 
os cães - c-ompanheiros inseparáveis - e até o cavalo 
de cela, a vaca e a cabra de leite. 

Isso deve ser um quadro muito co_mum na Amazônia. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V. E.x• um aparte, 
nobre Senador'? 

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva - Apenas uma pequena inter
venção no discurso de V. Ex', porque o seu tempo é cur
to o discurso que V. tx• (az está interessando a todos 
ri6S: É apenas para registrar. V. Ex• fala na destruição da 
floresta amazônica e quero colocar aqui um adenda ao 
seu discurso. Essa usina de Balbina, que jã estão co
meçando a faZer,' vai gerar duzentos mil quilowatts, é 
menor do que a barragem de Boa Esperança, que gera 
duzentos e cinqUenta mil; mas vai fazer um lago que vai 
deixar debaixo d'água trezentos mil hectares de madeira 
nobre; e essa quantidade de madeira, só os galhos corta
dos, sem derrubar as ãrvores, daria para fazer uma usina 
térinica -de duzentos mil quilowatts. 

O SR. MAURO BORGES- Muito bem. Agradeço o 
aparte de V. Ex•. 

Essa gente continuando, levada pelo seu pÍ"ofundo e 
entranhado apego à terra e aos viventes, dedicou sema
nas inteiras, noite e dia, à faina laboriosa de salvar os bi
chos_ que rodavam debatendo-se contra a c-orrente. 
Recolhiam-nos nas suas canoas, varavam enormes dis~ 
tâncias do mar iinenso de água doce, iam deixá-los num 
minúsculo terrão enxuto que, com sua prática admirável, 
sabiam localizar." 

Já revoltados com a falta de demarcação efetiva de 
suas terras -elas só existem nos mapas- os índios Ça
rajá sentem-se agora mais ameaçados com a rodovia que 
atravessar"á seu território de ponta a ponta. Por diversas 
vezes, uma delas ainda este mês, eles tentaram impedir os 
trabalhos iniciais- da obra. 

Os Carajã querem que a estrada passe a 60 qU.ilôme
tros da sede da reserva. Surpreso com a reação dos 
índios, o Governo alegou que eles se mostraram indeci
sos inicialmente, em suas reivindicações. 

Mas não cabia ao Governo consultar os índios; cabia 
ao Governo cumprir a lei que proíbe a construção de es
tradas em parques. 

Ora, caberia ao Governo, antes de quaisquer planos, 
ouvir os legítimos proprietários da terra sobre a idéia de 
se construir uma rodovia cortando a reserva indígena. 

Na verdade, cumpria obedecer à lei. 
Como se vê. as objeções à abertura da estrada não se 

limitam a grupos conservacionistas e políticos de opo
sição. Ocorre que os sertanejos humildes tem-se compor
tado como verdadeiros sãbios, perfeitamente integrados 
à natureza, salvando os animais nativos da morte: Os fa
zendeiros da região. de maiores posses, demonstram to
tal ignorância ao ajudar a dizimar um património que 
poderia contribuir na salvação de sua própria raça. E os 
verdadeiros selvagens, quem são'? Os índios, que lutam · 
pela preservação de suas terras, ou o homem branco, que 
nelas pretende rasgar uma estrada fatal, demonstrando 
completa falta de consciência, aliãs, uma das característi~ 
cas fundamentais do ser humano. 

Vale citar novamente Carmo Bernardes: 

"Não é de hoje que a Ilha e seus naturais, bicho ~ 
índio, vêm sendo violentados. Primeiro trouxeram o 

gado a pastar na pradaria de canarana, capim capivara e 
ponta-de-lanceta, que rebrotam e vicejam no estio, quan
do lá fora tudo seca e escasseiam as pastagens. Seguindo 
as manadas, chegam os vaqueiros e apossam-se dos ter
rões das barreiras mais altas do rio. E hoje as proprieda
des. oriundas de invasões, passados anos e dias, estão le
gitimadas pelo direito adquirido. O território, no papel, 
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pertence às nações Carajâs e Javaés, fias lã estão as ma
nadas de gado alheio, que contaminaram com a aftosa e 
a brucelose os primitivos grandes rebanhos da suçuapara 
e do veado campeiro. Hã quase um século, a navegação 
do rio vem espoliando as riquezas naturais da região: a 
pele silvestre, o pirarucu, as penas de ema e de garça cor 
de rosa. Os estrativistas, alguns licenciados pelo poder 
público, subornadores do _índio ingénuo, já liquidaram 
quase que totalmente com as espécies antes numerosas, 
da ariranha, do jacaré--arurã e da suçuarana." 

Continuo: 
Em dezembro do ano passado - insatisfeita por não 

ter conseguido implantar, de fato, nenhum dos então 
vinte e quatro parques nacionais existentes riOYãfS =-::a 
diretora do Departamento de Parques Nacionais do Ins
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF 
S:ra. Maria Tereza Jorge Pádua, exonerou-se do cargo. 

A imprensa noticiou, inclusive, que não exístia dúvi
das de que a gota d"água fora a proposta de construção 
de uma estrada para cortar ao meio o Parque Nacional 
do Araguaia. O projeto rodoviário cortaria o Parque em 
três)ugares, no sentido Leste-Oeste de maneira a permi
tir o tráfego de caminhões pesados, transportando gêne
ros agrícolas e álcool produzido em Mato Grosso. 

Os jornais informar.:iffi:iínda que, Para a servidora de
missionãria, tal projeto rodoviário fere princípio têcnico 
fundamental, contido no Regulamento dos Parques Na
cionais aprovado pelo decreto n9 84.017, de 19 de se
tembro de 1979. 

Como se vê, o confronto entre oS- ConservaciOnistas e
os defensores da maior quantidade de produção, a qual
quer custo, atinge abertamente a administração pública. 
Inclusive um órgão da importância do IBDF, cujo ser
viço jurídico deve conhecer o art .. 24 do Regulamento 
dos .Parques Nacionais, qUe estabelece: 

"Art. 24. t vedada a execução de obras que vi
sem a construção de telefêricos, ferrovias, rodovias, 
barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de trans
missão ou outras, que não sejam de~ interesSe- do 
Parque Nacional." 

Nem mesmo campos de pouso podem ser construídos 
n~ área dos Parques Nacionais. O ãft. 28, do aludido re
gulamento, só permite a i6er-tu~a de campos de pouso, 
"quando revelar-se impraticável sua localização fora de 
seus limites ou qllarido indicada no Plano de ManejO, ex
cluído o uso indiscriminado pelo público". 

Contrário ã rodovia, cortando o Parque Nãcional do 
Araguaia, manifestou-se tanlbéin o' Almirante Ibsen dê 
Gusmão Câmara, presidénte da· Fundaçã_O Brasiielia 
para a Conservação da Natureza. Ele -denuncioll «gru
pos econômicos interessados em mutilar o Parque, a fim 
de alcançar maior rapidez no escoamento da produção 
de arroz e_de álcool". 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• mais um aparte? 

O SR. MAURO BORGES --Com muito prazer. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Mauro Borges, 
V. Ex' é um amazônida como nós, eu e o Senador Fãbio 
Lucena, e está tratando desse problema da maior impor
tânCia para o Brasil e para a grande Região Norte, por
que uma parte do territóiiri _do seu Estado pertence à 
grande Região Norte. V. Ex• está colocando o problema 
como deve ser discutido - acho que diariamente- no 
Congresso Nacional, nas praças públicas, nos c_olégios, 
em todas as paragens que existem por todos os recantos 
do nosso País. De fato, temos que dar um paradeiro a 
essa sede de destruição irresponsável, e não debtarmos 
que _aconteça com o restante da nossa fauna e flora, da 
nossa ecologia, a dizimação que aconteceu no Sul do 
País. Hoje, andando pelas estradas do Sul, no Paraná e 
Santa Catarína, vemos verdadeiras gotas da grande selva 
de pinheiros que eXistia ali, verdadeiras gotas de selva 
num descampado imenso, onde a natureza foi destruída 
completamente. Então, na Amazônia: irnbora sua imen-
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sidão, sua vastidão de florestas, mas a continuar com 
essa velocidade destrutiva, em alguns poucos séculos, se
remos acusado$, pelos nossos descendentes, de gerações 
perdulárias, pOrque não tivemos o Cuidado ·de preservar 
riquezas que a natureza nOs deu. O nosso Estado tinha 
um certo equilíbrio ecológico, mas ultimamente, nos úl
timos 15 anos, os grandes seringuais nativos que eram 
explorados de urna maneira mais ou menos equiltbrada 
.:.:.: bem primitivâ, é bem verdade, mas h a via um 
equilíbrio entre o extrativismo da borracha e da castanha 
e o homem que habitava a floresta. De repente, esses se
ringais foram vendidos para grandes grupos nacionais e 
internacionais, e o machado foi substituído pela moto-

- _sefra. O homem que habitava a nossa região há algum 
tempo tinha a sua sabedoria quase herdada do primitivo 
dono da terra, o indfgena, e derrubava a mata apenas o 
suficiente para a Sua lavoura de sobrevivência, destruin
do espêcies de ârvores, de madeira de lei, mas apenas o 
suficiente para a sua sobrevivência. Agora, essas grandes 
- e aí é que estou contra e apelo no sentido de que te
mos que tomar providências enêrgicas - empresas che
gam, arrematam por alguns cruzeiros aquela grande área 
de terra, levam os peões e pagam os homens para des
truir a mata indistintamente à moto--serra. Ent_ão, hecta
res e hectares 9e madeiras são destruídas, são derrubadas 
t: depois ê tocad~ fogo, sem a menor preocupação de se 
tirar uma tora de madeira. Então, a gente Yê com ~risteza 
que aquilq que a natureza levou sêculos e sêculos, ou mi~ 
lênios parâ. con$truir, é destruído em poUcas horaS Pelo 
fogo e, em lugar daquela riqueza extraordinária, que não 

-se-pode nem calcular, são jogadas, por aviões, sementes 
de capim para depois colocarem cabeças de gato ali. 
Acho que o gadÕ, a peCUária, a iãvoU.i-8. são necessários, 
mas a exploração da natureza deve ser -feita de unia ma
neira metodiz_~da, planejada, planificada~ Se se_ abrir 
uma estrada vicinal na Amazônia, tem 'que se calcular 
por· onde ela vai passar, tem que se fazer anteriormente 
um cálculo da madeira que está às suas margens, quando 
se for fazer o assentamento das faffiílias que forem para 
lá, o G o vemo tem pririleiro que tomar providências, po"f 
meio de crêdito adequado, para a madeira ser extraída 
economicamente para depois, então, ser colocada a la
voura e essa riqueza ser. aproveitada de qualquer manei
ra, e não destruída de urna maneira irresponsável, por
que daqui a dois séculos nós tefemos, no lugar da Ama
zôn_ia, um grande d~serto como ·o Saara, no_ norte da A-

- írica. 

O SR. MAURO BORGES- Estou de pleno acordo 
com V. Ex• Estão fazendo uma destruição da Amazônia: 
milhões de hectares são devastados. 

(i Sr. Mário M"ã:ia - :b o que V. Ex' chama de fitocf~ 
-dia tese e de ecocídio. COO.cordo perfeitamente cOm V. 
Ex• 

- O Si. JoãO Lobo ~-Permíte V. Ex• Um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. MAURO BORGES - Com muito prazer, 
nobre Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo- Ilustre Senador Mauro Borges, es
tou acompanhando o brilhante discurso de V. Ex• e, na
turalmente como homem de Goiás, V. Ex• deve ser mui
to mais sensibilizado do que nós outros, quando vê atin
gida a reserva da Ilha do Bananal. Mas, nobre Senador 
Mauro Borges, queria fazer un1 reparo exataffiente sobre 
o_ aparte do Senador Mário Maia. O problema é que não 
é possível fazer omelete sem quebrar os ovos_, não ê 
pOssível aumentarmos, tornarmos produtivas as terras, 
transfo~marmos os nossos Estados naquilo que ê hoje o 
Paraná ou certas partes do Rio Grãnde do Sul ou de 
Goiâs, em zonas produtívas que contribuem incoritesta
velmente para a alimentação de toda esta população já 
faminta do Brasil. Os grandes celeiros deste Pafs, são 

Sexta-feira 2 3777 

exatamente o Paranâ, Goiás, São Paulo, etc. e foi neces~ 
sário destruir aquelas reservas florestais que tanto feri
ram a sensibilidade ecológica do nobre Senador Mário 
Maia. Mas, volto ao assunto do meú aparte: não posso, 
realmente, compactUar com esta ecologia piegas, que 
apenas tenta preservar a estrutura inicial. Tudo isso era 
muito bonito: a floresta Virgem, a imensidão ·improduti
va do Amazonas é muito bonita, mas para que nos serve 
tudo isso, se não pudermos aproveitar a potencialidade 
que ali existe'? Quero parabenizar O ilustre GOVeinador 
do Amazonas, Gilberto Mestrinho, quando se pronuncia 
contra o pieguismo ecológico que tenta evitar QUe-ã.té !JS 
caboclos do mais recônditos Amazonas, comercializem 
as peles dos animais silvestres, abatido para a sua pró
pria sobrevivência. Não é possíVel que se deixe o Amazo
nas intocado e improdutivo, apenas para que sirva de re
serva ecológica ou pulmão de todo o mundo civilizado. 
Isso tudo é muito bonito. Mas, então, o mundo civiliza
do deveria pagar uma taxa, paia:-ter--e&se luxo, para u-m 
imposto para poder ter aquela vasta região insondàvel, 
ainda até agora, completamente intocada. Nós, brasilei
ros, ê que não podemos nos dar a esse luxo de deixar as 
florestas originais do Paranâ, de São Paulo, de Goiás. Eu 
acho, Senador Mauro Borges, que a coisa deve ser pre
servada no que for possível. :& bom que se evite a des-, 
truição_ dessas áreas já delimítadas, transformadas em 
parques, cofio é o Pãrque N-ãcional do Araguaía e tan

-tos outros que embelezam o Brasil, mas não ê possível le
var tão longe assim a ecOlogia, a ponto de tornar o Brasil 
e as áreas mais férteis deste País, em áreas improdutivas. 
Eu não quero mais tOmar o tempo de V. Ex•, mas esse 
era um assunt~ ao qual eu gostaria de me referir; 

O Sr. Márlõ--"-Mãid- Permita-me, nobre Senador, ape
nas porque fui citado no aparte'? (Assentimento do ora
dor.) Não somos contra a exploração das riquezas da 
Amazônia, queremos deixar bem acentuado. Somos a fa
vor da exploração racional das riquezas da Amazônia. 

O Sr. João LobO - Eu voltaria, oportunamente, a 
continuar a discutir esse asSunto. 

O SR. MAURO BORGES- Agradeço muito o _apar
te de V. Ex• Ele tem alguma verdade, mas não toda a ver
dade. Essa ê uma visão antropocentrista do mundo. Nes
sa teoria, se fosse levada ao absurdo, poderia se concluir 
que tudo deve ser destruído, menos o homem - O ho
mem de_ye ficar sozioh9 no mundo e isso é impossível. O 
homem tem que viver com tudo aquilo que Deus criou 
junto, com toda a natureza. Precisa obedecer aquele ve
lho aforisma latino, virtus in medius est. A agricultura, de 
fato, ê: O maior_age_nte depredador; o maior agente polui- . 
dor que nós temos no esquema, é a agricultura. Mas, se 
for feita _combatendo os insetos como mêtodos biológi~ 
cos, ao invés de usar Furadan, inseticidas fosforosos que 
são profundrunente destruidores, e outros, isso pode ser 
evitado, atê arranjar - como o b-om sensO diz __;;., um 
equilíbrio, Um meio termo em que se possa, c-om o tem
po, regenerar as âreas destruídas. 

Nós vemos países, como os pafses nórdicos, a Finlân
dia e a Suécia, que são produtores de madeira. A gente 
fica admirado pela quantidade de madeira que existe lã. 
Tem-se a impressão que êles têm mais do que nós, e são 
países produtores de celulose de madeira. Mas, por quê? 
Porque eles fazem wn manejo equilibrado. · 

Sr. Presidente, fui um pouco prejudicado no início do 
meu discurso, mas vou prosseguir rapidamente. 

Na resposta com que pretendeu anular os defensores 
do Parque, o Presidente do IBDF declarou _que preferia 
'"ver o parque implantado com uma estrada, a existir 
apenas no papel, mesmo porque o pólo de desenvolvi
mento que vem ocorrendo na região do Araguaia é irre
versível". 

Aí está. E a irreversibilidade do processo; é a intangi
bilidade de obra pretendida pelos grupos económicos 
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mostrada em toda a sua nudez, alheia à conservação da 
natureza e à lei vigente.-E, O qu~ é-píor~ é a confissão ofi
cial de que, embora criido em 1959, o Parque Nacion-al 
do Araguaia ainda não está implantado; exiSte apenas no 
papeL 

Triste é admitir-se que o Presidente dO IBD F, em vez 
de cumprir a sua obrigação funcional, que é implantar e 
fazer funcionar o sistema de parques nacionais, compa
reça perante a opinião pública afirmando que prefere vei 
o Parque Nacional do Araguaia retalhado por estradas, 
do que continuar a tê-lo apenas no papel. fsto, vinte e 
quatro anos depois de criada aquela área destinada a fins 
científiCos, Culturais, educativos e recreativos. 

Enquanto no Brasil se trava intensa luta de bastidores 
em torno da política de preservação da natureza, o Quê
nia tornou seu sistema de parques nacionais a maior fon
te de renda do país. 

Relativamente ao Parque Nacional do Araguaia, é 
preciso que se estabeleçam estes pontos essenciais: 
I- A Ilha do Bananal foi doada à União pela Lei Es

tadual de Goiás n'i' 2.370, de 17-12-58, pãra nela ser insta
lado, especificamente, um Parque Nacional. 

II - Essa destinação especifica é obrigatória, sob 
pena de poder a doação vir a ser revogada, ou ter suare
vogação discutída, nã. forma da legislação pertinente. 

III- O decreto federal n~' 47 ..570, de 31 de dezembro 
de 1959, Ci'iou o Parque Nacional do Araguaia, com área 
de 20.000 quilómetros quadrados (ou sejam, 2.000.000 
de hectares) compreendendo a totalidade do territó_rio da 
Ilha do BananaL 

IV- A doação dos dois milhões de hectares, pelo Es
tado de Goiás, traz a rriarcif de ónei'Osa, e o decreto de 
criação, aSSinado pelo Presidente Juscelino Kubitschek, 
estabelece, no art. 31', que "os limites do parque são· os da 
própria Ilha do_ Bananal'.:. 

V...:... Em 5 de julho de 1971, pelo decreto n~' 68.873, o 
Presidente Emílio Médici reduziq a ãrea do Parque Na
cional do Aragll.aia, de 2.000.000-de hectares para apenas 
460.000 hectares. 

VI- Pelo Decreto ~~~ 69.263, de 22 de s~tembro de 
1971, o mesmo Presidente Médici criou o Parque Indíge
na do Araguaia, em área destinada ao Parque Nacional 
do Araguaia. 

VII- O Decreto n"'. 84.844, de 24 de junho de 1980, 
do atual Presidente .João Figueiredo, alterou mais uma 
vez os limites do Parque Nacional do Araguaia e do Par-
que Indígena do Araguaia. · 

VIII- Em outubro de 1982, o Presidente da Repúbli
ca, inegavelmente premido pelos setores interessados, in
clusive o IBDF e a SUDECO, assinou decreto aProvan
do a construção de projeto rodoviário em pleno Parque 
Nacional do Araguaia. 

Necessãrio se torna, portanto, qUe se demo~stre a si
tuação anôrpala em que foi posto õ- refC:iido parque. A 
Lei estadual goiana, que doou a Ilha do Bananal à 
União, parã que- nCJ.ã inSra:ra:ss-e ·o--P"ã!qUe NaciOilã.l d_o 
Araguaia está completamente ferida. Ainda mais quan
do o próprio Presidente do IBDF afirma publicamente 
que a implantação rodoviâria é- definitiva e contará com 
três vias de acesso: u~a, ·no extremo sul do parque, às 
proximidades da reserva_ indígena; outra, no extremo 
norte, acima do mesmo parque. Ambas se encontrariam, 
após contornarem· a ãrea toda, em um ponto único de 
acesso à rodovia Belém-BrasUia, 

Sr. Presidente: 
A direção do InstitUto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal há repetido que õ Parque Nacional do Ara
guaia existe apenas no projeto. Reconhece que a ãrea é 
totalmente invadida pelo gado de criadores da vizi
nhança e de posseiros de grandes faixas do parque. 

Então, incoveniente se- torna ã politica referente ao 
Parque Nacional do Araguaia. Notadamente porque ho
je, vinte e quatro anos depois de sua criação p'elo Decre
to n~'47.570 (o qual determina, no art. 3~', que .. 9S limites 
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dessa ãrea são os da própria Ilha do Bananal"), a admi
nistração desconhece os limites da área:. E que nem o 
IBDF, nem a Fundação Nacional do Indio se interessa
ram em demarcar. E, alêm de tudo, sabe-se que mais de 
vinte mil reses provocam alterações no ecossistema;-e as 
queimadas promovidas por posseiros perturbam, pro
fundamente, a destinação do parque. 

A Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e 
das Belezas Cê nicas Naturais dos Países da Amêrica, 
aprovada pelo Decreto Legislativo n9 03, de 13 de feve
reiro de 1948, define como Parques Nacionais .. as re
giões estabelecidas para a proteção e conservação das be
lezas cénicas naturais e da flora e fauna de irri.portância 
nacional das quais o públicõ Pcide aproveitar-se melhor 
ao serem-postas sob a superintendência oficial". Esse 
texto internacional, do qual o Btasil é signatário, deter
mina, no art. III; 

.. Art. III -Os Governos Contratantes acordam 
em que _os limites dos Parques Nacionais não serão 
aftera.dos, nem alienada parte alguma deles a não 
ser pela ação de autoridade legislativa competente, e 
que as riquezas neles existentes não serão explora
das para fins comerciais". 

Na definição da X Assembléia Geral da Uniã_o Intey
nacional para a Conservação da Natureza e dos Recur
sos Naturais Renováveis (IUCN), realizada na lndia, em 
1969, Parque Nacional é: uma área relativamente exten
sa, que apresenta um; ou mais ecossistemas, "geralmente 

_ _Q_Q_uco ou não alterados pela ocupação humana, onde as 
espécies vegetais e animais, os sítios morfológicoS _e_ os -
.. habitats" ofereçam intereSses especiãis do ponto de vis
ta cientificO, educativo e recreativo, ou onde existam pai
sagens naturais de grande valor ~têtiCo". 

O nosso Código Floresta~ proíbe qualquer forma de 
exploração ~os recursoS naturais nos Parques Nacionais, 
Estaduais ou Municipais. E pune as infrações com pena 
de prisão e multa·. 

Imprescindível se torna que o problema do Parque 
Nacional do Araguaia seja definido e solucionado. A 
questão não é de encarar-se como simples objeto da deci
são de administradores do IBDF e da SUDECO. Ela en
cerra detalhes mais profundos, a partir da desastrada re
dução da área doada pelo Estado de Goiãs com desti
n-ãção espe~ifica. b preciso que sejam ponderados os 
pontos essenciais do dilema e refletidas as conseqUêQ.cias 
da deterioração daquele santuário natural, que é a Ilha 
do Bananal, sujeita à incompetência administrativa e ao 
descaso dos eventuais representantes da União dona
tária. 

Mas digo a V. Ex• gue isso tudo é_ o descaso, a desor
de'!l que existe no Pã.ís, em que os próprios índiOs, para' 
defenderem os seus direitos, têm que fazer violência. 
Ninguém se lembra de_defender oSdireitos do índio_,_nem 
os órgãos que são por isso responsáveis. E o índio é obri
gado a tomar, como fez o Juruna aqui, de a.ssalto à FU
NAI f? interpôr~se à frente das patrulhas rodoviárias para 
impedir que se façam estradas. E esse o estado a que che
gou este País onde ninguém tem garantias, e tem que de
fender com suas próprias mãos os seus direitos. 

Eu agradeço a V, Ex• a tolerância e pretendo voltar ao 
assunto em outra oportunidade, mas afirmo a V. Ex~. Sr. 
Presidente, que, embora não pareça, esse é um problema 
que, se não atingir a nóS diretamente, atingirá segura
mente os nossos netos. (Mui to bem!) 

DLSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE JJ-8-83 E QUi 
ENTREGUE À REVIS/{0 DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: . 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Antes de, em nome do meu Partido, responder a nota 
lida pelo nobre Senador Virgílio Távora e emitida pela 
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SEPLAN, indag_o de V. Exf-, aproveitando a presença do 
Líder do Governo, o nobre Senador Aloysio Chaves, o 
andamento da Comissão Especial, não só peta importân
cia dessa Comissão proposta pelo. ilustre Senador João 
Calmon, mas, principalmente, por ter sido indicado rela
tor pelo nobre Senador Luiz Viana. Acontece, Sr. Presi
dc::Me, que, sexta~feira, terei de me ausentar de Brasília, 
durante uma semana, para proceder a exames médicos, e 
gostaria, portanto, de saber de V. Exf- se ainda hoje, pela 
importância da Comissão Especial proposta pelo nobre 
Senador João Calmon, o Plenário do Senado Federal de
baterá esti questão. S a primeira indagação que faço a 
V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Informo a V. 
Ex" que, hoje, no meu gabinete, o SenadOr Nelson Car
neiro, o Líder Aloysio Chaves e o Presidente do Senado 
dis._cutiram o assunto. Se fosse para decidiÍ-, apressada
mente; ele seria preliminarmente eliminado, talvez não. 
precisasse nem figurar na Ordem do Dia, porque a re
dação não corresponde ao título da redação dos artigos 
onde estã enquadrada a forma que deseja o nobre Sena
dor João Calmon. Como a Mesa é liberal e deseja que o 
assunto seja amplamente discutido, oportunamente ele 
vai.figuar n~ Ordem do Dia, para que tenha uma solução 
absolutamente do agrado da Casa. 

Esclareço ao nobre Senador Itamar Franco que a ma
téria só será objeto de apreciação com a presença do 
nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Senador Nilo Coelho, 
digníssimo Presiô~nte do Senado, eu pediria a V. Ex• 
que, dada a gravidade e a importância da Comissão, eu 
não estando presente V. Ex~ poderia designar outro rela
tor. Acho que esta Comissão, Sr. Présidente, data venta, 
poderia ser acolhida, pois se· o requerimento do Senado 
João Calmon, recebido pela Mesa, apresenta alguma ir
regularidade, creio que, hoje mesmo, S. Ex• poderia pro
ceder às- mOdificações atinentes ao Regimento Interno. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, Senador Virgílio TáVo
ra~- vou tentar analisar alguris asPectOs do documento da 
SEPLAN, mais em homenagem a V. Ex•, homenagem 
qUe quero, mais uma veZ, prestar àquele coinpanheiro 
que aqui conheci em 1975. Isto porque, Senador Virgílio 
Távora, no decorrer da minha fala V. Ex• há de· verificar 
o quanto é difícil a ttm homem da_ Oposição, e aindã hoje 
eu dizia issO ao Embaixador Meira, analisar e debater 
sem a devida documentação, 

Vejamos, inicialmente, a observação f~ita pelo Sena
dor João Calmón, que-eStranhou- peço a atenção de S. 
Ex" - não conter o documento lido pelo caro Se-nador 
Virgílio Távora qualquer assinatura ou rubrica. Ora, Se
nador João Calmon, isto .não é estranho no Senado da 
República, pois o Swap Agreement, entre o Tesouro dos 
Estados Unidos e ci Binco Central do.Brasil, enviado ao 
COrigreSsO-Nacional,- pãrticularmente ao Senado da Re
púbfica, Senador JOão Calmon, continha- vai me per
mitir V. EX• a expressão em inglês - o "bye" do Dr. 
Carlos GeraldO Langoni, mas não contiiiha ã' assinã.tura 
do Mr. Bory Springel. Entretanto, Senador João Cal
nlon, -este doCumento foi enViado ao Congresso Nacio
nal, docUrir.ento do tesouro ainericinci para o GOverno 
brasileiro, já com o visto do Presidente do Banco Cen
tral. Entretanto, esse documento chegou em branco ao 
Congresso Nacional. 

· Como eU não costumo dizer sem mostrar o doeumen
to._ ele aqUi está1 Senador João Calmon, o Swap Agree
ment --entre o Tesouro dos Estados Unidos e o Banco 

_ Cen~rill do ~ra~U. documento sob sigilo. Estou mostran
d~ que este docunlento chegou sem a assinatura do fun-
cioilário do Tesouro americano, e, no entanto, tem a as
sinatura do Presidente do BanCo Central. 

E maiS-ainda, Senador João Calmon, para que V. Ex• 
não estranhe que num simples documento da SEPLAN 
- digo simples porque este ~_ocumento é vazio, é inócuo, 
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ele não diz nada sobre o problema Brasil-Polónia, no 
camoo económico- documento de 16 de novembro de 
1982, dirigido ao honorável Ernani G8:lveas- está redi
gido em inglês --e ao honorável_ Mr. Carlos Geraldo 
Langoni, veja V. Ex' Senadõ_i João Calmon, gue esse do
cumento que diz no seu final: Sinceramente, Bary Sprln
gel. E vem sem assinatura. No _entanto, tem o visto do 
Governo da República Federativa do Brasil, pelo seu 
Ministro da Fazenda Ernani Gifveas, e pelo Presidente 
do Banco Central. 

Aí está, Senador João Calmon, a primeira observação 
que queria fazer, mostrando que V. Ex•, apesar de ser da 
Bancada do Governo, homem independente_ que ê, não 
deve estranhar que esse documento da SEPLAN tenha 
vindo sem rubrica, sem assinatura, porque isto é normal 
no Congresso Nacional. 

Este documento só merece resposta, Senador João 
Calmon, porque ele foi Hdo pelo Vice-Líder Virgílio Tá
vora. Se não, em nome do meu partido, eu aqui não esta
ria, mas lido_ pelo Senador VirgHio Távora este docu
mento passou a ter aquela validade. Do contrário, me 
permitia nobre Senador João CaJ.mon, o COngresso Na
cional não deveria ter recebido esse documento. 

O Sr. João Calmou --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito praZer, 
nobre Senador. 

O Sr. João CaJmon- Nobre Senador Itamar Franco, 
as sucessivas citações do meu nome no inlC1o do seu dis
curso, constituem para mim, uma .amável provocação _ 
para que eu me manifeste sobre o episódio da minha pro
posta de constituição de _uma Cori:iissão Especial para 
apurar as graves, as gravíssimas denúncias que foram 
veiculadas pelo jo_rnal O Estado de S. Paulo, a partir do 
dia 14 deste mês_ Tomei eSSa inciativa logo no inicio da 
semana da divulgação das graves revelações do O Estado
de S. Paulo, antes mesmo que qualquer representante 
das Oposições decidisse pedir uma Comissão Parlamen
tar de Inquérito ou uma Comissão Especial.Jâ decorre
ram muitos dias e, até agora, por motivos certamentes 
respeitáveis, não foi incluíôa -minha proposta na Ordem 
do Dia. O meu eminente Líder Aloysio Chaves, que ê. um 
dos juristaS mais enlinentes diste Páís, e um outro mestre 
regimentalista, o Senador .PassOs Pôfto, chamaram a mi
nha atenção para um equívoco que eu teria cometido na 
redaçãõ do pedido de constituição de uma ComisSão Es
pecial. Segurido- eles, -que são autoridades em termos de 
Regimento Interno, a Comissão Especial não pOde apu
rar denúncias, não pode investigar denúncias. Eles citam 
o art. n9 75, do nosso Regimento Interno, que reza o se
guinte: .. As Comissões EspeCiaiS serão: a) Internas :_ 
destinadas ao estudo de qualquer assunto compreendido 
na competência do.Senado". E eles enfatizam bem esta 
referência destinadas Do estudo e não à investigação, e 
não à apuração, porque estas duas últimas finalidades 
são maís uma comissão parlamentar de inquérito. Ora; 
diante da extrema gravidade das revelações feitas na 
série de reportagens dojorn'a.l O Esiado de-S. P.aulo, nós 
não poderíamos deixar de cumprir o nosso dever, apenas 
por causa de urna intransigênCia em relação-à Utilização 
de um verbo, em de "apurar" ou ''investigar": "estu
dar", "avaliar" as graves denúncias veiculadas pelo jor
nal O Estado de S. Paulo. Nós só teríamos duas alternati
vas: a mudança de um verbo na minha proposta de cons
tituição de uma comissão especiar: o verbo .. apurar", eu 
introduziria o outro verbo .. estudar", "avaliar" ou, en
tão, o Senado pela maioria dos seus membros aprovaria 
rapidamente a constituição de uma 6• Comissão Parla
mentar de Inquérito para apurar, investigar, amplamen
te. profundamente, as denúncias do jornal O Estado de 
S. Paulo. Uma coisa eminente Senador Itamar Franco, 
me parece essencial: nós não devemos admitir que so
mente a Câmara dos Deputados possa tomar iniciativas 
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semelhantes, diante de denúncias tão graves. Esse mono
pólio não pode caber à Câmara dos Deputados. Nós do 
Senado Federal lam bém podemos e devemos cumprir o 
nosso dever. ou através de um.a comissão especial que é 
plenamente admissivel, ou através de uma Comissão 
Pãrlamentar de Inquérito de ac?rdo com as lideranças 
doS vários partidoS qúe têm fepresentação nesta Casa. 
Eu creio que nós não respeitamos com tanta rigidez,. com 
iãnto.rigor, o Regimento Interno do Senado em todas as 
oportunidades, em todos os casos, para esbarrarmos 
num obstãcuio semântico. Coloco diante de V. Ex• e dos 
meus nobres c_olegas estas duas alternativas: a substi
tuição de um verbo, para que seja logo incluída no Or
dem do Dia a minha proposta, ou a constituição de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, porque eu creio qUe 
o PDS- o partido ao qual eu me honro de pertencer
tetri tãnto- intéresse- n·a iiwesiigaêão dessas denúncias 
como o PMDB, o PDT, e o PT. 

O SR. ITAMAR FRANCO -.:senador João Calmon, 
a última parte do seu aparte, eu não tenho certeza se o 
PDS, pela sua maioria, está interessado em apurar exata
mente o problema Brasil-Polônia. Mas veja y. ~x• que a 
interpretaÇão dada pelos nobres Senadores a V. Ex•, re
gimentalmente, me parece sem fundamento. _A abran· 
gência que se quis dar aí, que nas comissões especiais in
ternas destinadas aos estudos, o estudo aí tem uma 
abrangência total, Senador João Calmon. Quando se 
quer realmente resolver as coisas, procura-se interpretar 
o Regimento quando interessa aquela maneira. A verda
d~ ê que a comissão eSpecial de V. Ex• tem o apoio regi
mental. O requerimento de V. Ex• na_ minha interpre
tação está correto, está perfeito. 

O Sr. Álvaro Dias- Permiti-me V. fu$ um aparte, 
nobre Senador Jtamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Concedo-lhe o.aparte 
com muito prazer, nobre Senador Ãlvaro Dias, 

Ü·S~. Álvaro Dias- Senador Itamar Franco, estou 
com V. Ex• _quanto a reparos, ao final do aparte do 
nobre Senador João Calmon. Parece-me que não hã 
muito interes~e, especialmente da Presidência desta Ca· 
s~, em apurar responsabilidades, apesar de a Nação estar 
assistindo diariamente, atrav~ de manChetes estampa
-das nos grandes jornais do país que a expressão .. um ver
dadeiro mar de lama'' realmente está ocorrendo hoje no 
Brasil. A Presidência, me parece, se prende a aspectos se
cundârios de interpretação regimental para retardar me
didas que devem ser adotadas urgentemente no Congres
so Nacional, sob pena de abrirmos mão de um dever que 

- é o da fiscalização, mais importante até, no momento vi
vido pelo País, do que o dever de legislar. O Presidente 
impede que a comissão solícitada pelo Senador João 
Calmou seja prontamente instalada. Naturalmente há 
quem, no Congresso Nacional, esteja para proteger 
aQueles que no (ioverno não cumprem com as suas obri
gações. Ainda hã poucos dias o Presidente da Casa inde
feria mais uma vez um requerimento de nossa autoria 
que pretendia investigar o funcionamento dos grupos 
Cói'õa-Brastel, Carvalho & Carvalho e Delfin. O nosso 
requerimento pretendia especialmente investigar as li
gações do Sr. José Flávio Pécora com o Grupo Coroa-. 
Brastel e as negociações entre o Grupo Coroa-Brastel e o 
GrupO Det_firi.. Na: :Priineira oportunidade a PreSidência 
alegou que não apresentamos projeto em tramitação na 
Casa, para dar respaldo regimental ao recjuerimento. Na 
segunda oportunidade, não sei qual é a alegação da Pre
sidêncü\. Apenas recebí do 19-Secre~ãrio do Senado Fe
deral um Oficio comunicando que o Presidente do -S-ena
do indeferiu este requerimento e nós apresentamos três 
projetas ligados à área, referentes à área finance_ira, em 
tramitãÇão no Senado e no Congresso Nacional. Portan
to, nobre Senador Itamar Franco, sou forçado a enten-
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der qqe no Congresso Nacional hã quem não queira o 
cumprimento do nosso dever que é _o de fiscalizar, espe
cialmente no momento em que- o País assustado presen
cia o estouro de escândalos, insistentemente mostrados 
pelos jornais do Pãís. Em referência !linda às negociações 
do Giupo Coroa e Delfin oSjorn-ai~_estampam, hoje_, n_il 
sua priineira página: ~ó -Banco Centrãl aceitOu o negó
cio óe Coroa-Delfin. E preciso a imprensa aprese~tar os 
fatos põique-, lamentavelmente, nós do Congresso Na
cional estamos proibidos disso. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• tem razão. Con
cordamos em que esta interpretação dada ao Regimento 
Interno - vamos dizer que fosse vãlida- vamos partir 
daqueles que interpretam o Regimento, isoladamente, já 
depois do despacho da Comissão de Relações Exteriores, 
jâ inclusive com o seu Relator indicado, susta-se o anda
mento do processo'? Vamos atê im.aginar que isSo foSSC 
verdadeiro, isso estivesse regirilentalmente perfeito. mas, 
em segundos ... 

O Sr. Álvaro Dias - Há interesses maiores que se 
sobrepõem ao Regimento Interno. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... em sessenta segun
dOs, não t~nho p_úvida _ d~ que_ o Senador Calmon faria 
outro requerimento ou, inclusive, nas alternativas pro
postas, se houvesse realmente interesse do que o Con
·gresso -N acfonal passasse a exercer aquela inissão precf
pua do Parlamento, que ê a de fiscalizar os atas do Perder 
Executivo. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me V . ..Ex• um 
aj:>ãrte? 

Ü SR~ ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, an
teS de iniCiar ·a ininha resposta ao nobre Senador, ouvirei 

- V •. Ex.~-

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Itamar 
Franco, permita, inicialmente, que manifeste a minha es
tranheza, a minha surpresa, a minha estupefação pela 
ffianeíra coino V. Ex•s -se insurgem contra o rigor no 
cumprimento do Regimento da Casa. Isto é realmente, 
para mim, surpreendente., porque até onde entendo as 
coisas, nobre Senador Itamar Franco, qualquer regimen
to, estatuto, lei, constituição, qualquer acordo escrito foi 
feito para proteger os direitos das minorias_. De maneira 
que é estranho que a minoria se insurja -contra o rigor, 
com que s-e·que·n:tplicar o Regimento da Casa. Esta é. 
apenas uma preli!fiinar. Com relação ao fato, sabe V. 
Ex• que se nós trocãssemos o verbo - conforme foi pe
dido e isso é o que V. Ex•s querem- que nós façamos 
tá bula rasa, que nós façamos vista grossa sobre a lingua
gem do Regimento, qu~ nós troquemos os verbos man
tendo o sentido~ o propóSito e os o bjetívos da proposi~u~ 
ra. Se nós abrirmos esle precendente, sabe V. Ex' que es7 

tarã aberta a porta para todo tipo de anomalia, para 
todo tipo de teratologia que mais adiante se venha a pro
por nesta Casa. O Regimento guarda a funCionalidade 
dils coniissões que cria, sejam aS Comissões permanentes, 
sejam as comissões especiais, sejam ~s_ corilissões de in
quérito. Comissões especiais, pela SUa ,pluritlídade, peia 
sua multiplicidade foram imaginad~s, concebj.das para 
estudar casos específicos; comissões de inquérito para 
apurar denúncias. Depois, insurge-se ainda v: Ex• con-_ 
tra a funcionalidade da pi-6pria instituiÇão cOngressuai; 
quando nos obriga- p_elo menos foi isso que eu entendi 
- a termos semPre -Como que um paralelismo de 
atuação, sempre uma dUã.Iidade em relação ao que faz a 
Câmara dos Deputados. Ora, a Câmara dos Deputados 
tem uma ComissãO de Ínquérito para apurar dívida ex
terna onde cãbe,- itão ape-nas esta den6ncia, ~as quais
quer outras referentes a transações com o exterior. En-
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tão, nós temos também que brincar da mesma forma, 
porque a Câmara dos Deputados não pode nos ultrapas
sar? Não, Ex•! A Câmara dos Deputados é a voz da 
Nação, tem tanta autoridade e legitimidade, até porque 
representa o povo, enquanto que nós representamos ape
nas os Estados, as Unidades federativas. De modo que, a 
intensidade com que se pode proceder à investigação 
numa Comissão de Inquérito, na Câmara dos Deputa
dos, é muito maior do que numa comissão especial no 
Senado da República, E o destinatário da verdade apu
rada, a própria Nação brasileira, está lá representanda e 
muito bem representada pelos 479 Deputados. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Marcondes 
Gadelha, primeiro não quero mudar o verbo, acho que o 
verbo está bem colocado, acho que o Regimento está 
correto, está perfeito. Acho que o Senador João Calmon 
fez o seu requeriinento tão perfeito, tão de acordo com o 
Regimento que ele foi ace_íto pela Mesa Diretoria, foi -à 
Comissão de Relações ExterioreS- e Comissão de Re· 
lações Exteriores chegou, inclusive, a designar o relator 
dessa Comissão. 

Fiquei atê com receio quando V. Ex~ se referiu à "voi 
da Nação" com a Câmara dos Deputados- com o-que 
também concordamos- é que V. Ex• fosse investir até 
contra o sistema bicameal. Porque V. E• aí se refere ã 
Comissão da Câmara dos Deputados, mas, veja o que 
(ez o Partido de V. Ex~, salvo melhor juízo, destituiu os 
Deputados do Partido de V. Ex• dessa Comissão da Câ
mara dos Deputados hoje não perdeu o valor, porque lá 
está presente a Oposição brasileira, mas ela foi violada 
pelo Líder do Partido de V. Ex~ na Câmara dos Deputa
dos. Então, V. Ex• não investe, não contra o Senado da 
República. 

O Senador João Calmon diz que eu o provoco, citan
do o nome de S. Ex•, mas tenho que citar porque S. Ex• 
foi o autor do requerimento. Veja Senador João Cal
moo, V. Ex• que é um homem do Governo, se esse reque
rimento fosse da ·~banda de cá", como se costuma dizer, 
não sei onde ele estaria nessa altura. V. Ex• ainda pode 
mudar o verbo. Nós ficaríamos no verbo e ficarfáfuos 
sentados, esperando a decisão adaetenium, ad perPetuam 
daqueles que não querem realmente apurar responsabili
dades. E, porque não querem, Senador Marcondes Ga
delha, vou iniciar agora parte do meu pronunciamento. 

Ainda hoje na ComissãO -de Relações Exteriores ... 

O Sr. Marcondcs Gadelha- V. Ex• me permite acres
centar mais uma coisa? (Assentimento do orador.) O 
meu respeito por aquela ComisSão ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Qual delas? 

O Sr. Marcondes Gadclha- A Comissão de Inquérito 
da Câmara dos Deputados, inclusive pelo seu Presidente, 
Deputado Alencar Furtado, que tem uma experiência 
muito larga não apenas como Parlamentar ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O seu Líder é que n_ão 
respeitou ... 

O Sr. Marcondes Gadclha- ... mas até neste tipo-de 
investigação que estã sendo feita, porque S. Ex~ já presi
diu uma outra Comissão Parlamentar de Inquérito ares
peito da ação das multinacionais no Brasil da qual eu 
participei... 

O SR. ITAMAR FRANCO- E V. Ex• acho que, por 
acaso, as ComisSões Parlamentares de Inquérito do Se
nado não foram dirigidas com responsabilidade? V. Ex• 
não estâ afírmando isto. 

O Sr. Marcondcs Gadelha- V. Ex• está achando insu
ficiente a apurãção que- está se -procedendo na Câmara 
dos Deputados. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou achando, eu 
estou lhe mostrando um fato que aconteceu. 

O Sr. Marcondes Gadelha- A insistência em que se 
crie uma Comissão para apurar, as mesmas coisas aqui. 
V. Ex• começa a duvidar sobre a eficãcia -aa apuração 
que se processa na Câmara dos Deputados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex~ quer exami· 
nar o aspecto bicamestral biasileiro, aí é outr-o proble
ma. Nós podemos debater o assunto em outra oportuni
dade. Nós en!endemos que aqui é o povo na sua regiona
lidade. ~ claro que o Senado da República significa isto. 
Mas nada impede, Sr. Senador Marcondes Gadelha. 

O Sr. Marcondes Gadclha- A Instituição é bicameral -
mas a verdade é uma só, seja ela apurada aqui ou lá na 
outra Casa, Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ah! Ex•, lá pode se 
apurar e não" vai Se apU:far áu vai se apurar com as iii.ter-
venções do Líder de V. Ex• 

O -Sr. HumbertO Lucena - Permite V. Ex• um aparte? 

b sR. ITAMAR FRANco- Pois não. Ouço, com 
muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Líder Humberto 
Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, antes que 
V. Ex• passe à parte substantiva do seu discurso, eu gos
taria de lembrar que o próprio Senador João Calmon, ao 
meu ver, colocou a questão em termos muito claro. Se o 
PDS, pela sua Liderança, entende que não é possível a 
Comissão Especial, por que não aprova, no Plenãrio do 
s-enad_o, a sexta Comissão de Inquérito para apurar, de 
acordo com o art. 168 do Regimento Interno, que des
dobra o art. 37 da Constituição, o fato determinado, 
qual seja, a dívida polonesa para com o Brasil e as de
núncias do O Estado de S. Paulo. Porque se nós formos 
esperar que a CPI instalada na Câmara dos Deputados, 
como_ bem lembra V. Ex~, hoje sem a presença de ne
nhum representante do PDS, vá investigar essas denún
cias, vamos aguardar muito tempo, nobre Senador. Por
que V: Ex• sabe que a dívida externa tem um amplo es
pectro, quer dizer, são múltiplos os seus aspectos que te
rão que ser encarados por aquela Comissão de Inquérito. 
Ao passo que aqui não, com o apoio da Liderança da 
Maioria no Senado aprovaríamos, em atenção à inícíati· 
va do Senador João Calmon, uma Comissão de Inquéri· 
to especialmente para apurar, repito, a dívida da Polônia 
para com o Brasil e, por via de conseqüência, as denún
cias formuladas pelo O Estado de S. Paulo, envolvendo 
personalidades da maior importância na vida nacional. 

O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Aioysio Chaves- Exatamente, antes que V. Ex• 
passe à parte principal do seu pronunciamento, a inter
venção do nobre Líder Humberto Lucena mostra a abso
luta corre_ção_ da_interpretação que nós fizemos do Regi
mento Interno do Senado. S. Ex• marchou na direçào 
certa, aponta a solução jurídica regimental para a ma
têria. Mas o requerimento como foi apresentado, em si, 
primeiro, não assegura a sua aprovação. A apresentação 
à Mesa não significa legitimidade do requerimento. Para 
isso ele é examinado por uma Comissão, diScutido e vo
tado em plenário. Mas o requerimento como estâ redigi
do, declara: 

Requeiro, ouvida a Casa e com fundamento nos 
arts, 75, letra a, 76 e 77 e seus respectivos parágrafos 
do Regimento Interno, seja cfiada uma Comissão 
Especial, composta de 5 (cinco) membros, para, no 

Setelllbro de 1983 

prazo de 90 (noventa) dias, apurar as graves denún
cias do jornal O Estado de$. Paulo sobre os acordos 
entre o governo da República Federativa do Brasil e 
a Polônia, iniciadas no dia 14 do corrente mês, sob 
título "Dívida polonesa no Brasil: uma fraude" (do
cumentos anexos). 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1983.- João 
Calmon. 

A fundamentação correta como exige o art. 37 da 
Constituição, como _exige o Regimento Interno para a 
constituição de uma CP I. Mas, este é um assunto que vai 
ser apreciado oportundamente, e eu não quero, portan
to, nobre Senador, impedir a V. Ex• de passar à expo
sição do fato que o traz a tribuna, que é para respOnder a 
discurso anterior do nobre Senador Virgílio Távora. 
Mas, como V. Ex• poderá tocar nesse assunto; e como 
uma informação à V. Ex~ e à Casa, eu peço a V. Ex• per
missão para divulgar documento que recebi na segunda-

- feira, cuja leitura não fiz neste plenário, porque não se 
encontrava presente o nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso, e eu esperei que S. Ex• comparecesse. Por
que o Dr. José Flávio Pécora declara, neste documento, 
que re_!Tleteu também_ uma carta, no mesmo sentido, ao 
nobre Senador pelo Estado de São Paulo. 

A carta é a seguinte: 

Brasília, 29 de agosto de 1983 
Exm"' Senhor Senador 
Aloysio Chaves 
Senado Federal 

Excelência, 
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de esclare

-cer junto ao Plenário do Senado Federal que é total
mente inverídíca a afirmação atribuída ao ilustre Se
nador Fernando Henrique Cardoso, de que minha 
esposa tenha me sUbstituído no CoriselhO-de Admi
nistração da,. "COMEXPORT - Companhia de -
Comércio Exterior", empresa com a qual minha es
posa nã.o tem nem nunca teve vínculo de qualquer 
natureza. 

A propósito, encaminho a Vossa Excelência có
pia da carta que acabo de enviar ao Exm<~ Senador 
Fernando Henrique Cardoso. 

Agradeço a Vossa Excelência o acolhimento a 
esta minha solicitação, por ser a expressão da verda
de. 

Cordialmente, - José Flávio Pécora. 

Porque essa declaração, realmente, constou dessa pas
sagem do discurso proferido pelo Senador Fernando 
Henrique Cardoso, no dia 19 de agosto deste ano. Leio: 

"De qualquer maneira, o Senádo ficaria tranqíii
lo, especialmente se, além dos números, nos fosse 
esclarecido se de fato do Conselho de Adminis
traçãO da COMEXPORT continua fazendo parte a 
esposa do Sr. Pêcora." 

Está esclarecido ao Senado, pela carta que o Sr. Flávio 
Pécora me dirigiu e que ora divulgo, e que encaminhou 
também- ao Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
essa afirmativa não é verdadeira. Isso talvez facilite v. 
Ex• na abordagem desta matéria que vai fazer perante o 
Senado. Como também dá Sr. Flávio Pécora, recebi a 
comunicação hoje, pedindo-me que trouxesse ao conhe
cimento do Senado uma notícia estampada nO Jornal da 
Tarde de hoje, de que o Dr. Flávio Pécor~J. «ao deixar a 
Secretaria Geral do Ministério da Fazenda, em 1974, 
passara a trabalhar para a firma SGK, é inveiídica; ele 
declara que não conhece esta empresa, não sabe se ela 
existe, nem nunca dela fez parte .Ou trabalhou". Agra
deço a V. Ex~ 
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O SR. ITAMAR FRANCO·- Senador Aloysio Cha
ves, eu vou inverter então um pouco o meu pronuncia
mento, para perguntar a V. Ex~ o seguinte, lendo parte 
do documento da SEPLAN, Em seguida, faço uma inda
gação a V. Ex~ ou ao Senador Virgílio Tãvora. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer, 
nobre Líder. 

O Sr. Humberto Lucena- Ainda nesta parte prelimi
nar, nobre Senador ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Que, aliás, é tão impor
tante quanto o meu pronunciamento. Eu até interrompe-
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do Governo. Não é verdade? Eu não tenho o direíto de 
invocar o testemunho de V .. Ex•? 

O SR. ITAMAR FRANCO - O meu testemunho, 
Ex~. V. Ex• o tem, e eu declaro que dos meus requeri
...mentos V. &.• tem insistido e tem defeiido. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Eu me sinto 
muito agrãdecido e confortado. 

O SR.. ITAMAR FRANCO- E ainda mais, Sr. Presi
dente, veja só que mesmo V. Ex• solicitando nós não 
conseguimos informações ... 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nem todas! 

ria o meu pronunciamento ·para discut"ir a Possibilidade-
da constituição de uma CPI para inVestigar o ãssuritO. 

V. Ex• sabe que eu já comuniquei ao Ministro Leitão de 
Abreu que invocaria o dispositivo COnstitucional da res
ponsabilidade do Ministro perante a lei, por falta de 
atendimento a pedido de informação do Senado. 

O Sr. Humberto Lucena- ... e. me vejo forcado a vol
tar ao discurso de V. Ex~, clianle da.lntervencão -do nob_r.e -
Líder Senador Aloy:>io Chaves. O que é importante, nes
te instante, não é discurtir rreviamerite o requerimento · 
do Senador João Calmon Sl..l\.:tre a possibilidade ·de uma 
Comissão Especial. O que nós·queremos saber, e gos
taríamos de ouvir de S. Ex', é se O Uder do PDS nos dá, 
neste instante, pleno apoio para uma Comissão Parla
mentar de Inquérito no Se!'.ado, destinada a apurar a 
questão da dívida da Polônia para com o Brasil e, evi
dentemente, as denúncias do O Estado de S. Paulo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Líder Humberto 
Lucena, veja V. Exb 9: se a respõsta do Líder do Go-ver
no for favorável, se S. Ex• assumir o compromisso com o 
Senado da República de constituir e.sta Comissão Parla
mentar de Inquérito, eu, inclusive, deixo de pronunciar a 
resposta que gostaria de dar ao Senador Virgílio Távora: 
e vou aguardar a Comissão Pailamentar de Inquérito. 

Aguardo, então, a decisão do Uder Senador Aloysio _ 
Chaves, para que continue ou não. 

O Sr. Aloysio Chaves- Não obstante Õ apreÇ"o que te
nho pelo nobre Líder Humberto Lucena e por V. Ex•, a 

O SR. ITAMAR .FRANCO - Veja, Sr. Presidente, 
que eu, inClusive, pedi a V. Ex• que solicitasse do Presi
dent_e da Câmara d.os D~putados o documento do Minis

-tro ·Mário David Ãndreazza. S. Ex• disse~ que distribuiu 
um amplo dossiê contendo todos os documentos, sem 
omissão de nenhum - disse S. Ex•- que comprovam a 

-:...operação do G~upo Delfin. Essa documentação não foi 
publicada, eu pedi a V. Ex•, V. Ex• reiterou o ofício ao 
Presidente da Câmara dos. Deputados, e, lamentavel
mente, até hoje, nós não rece.bemos essa documentação. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itamar Franco, 
me permita, por favor. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, com Prazer. 

O Sr •. Fábio Lucena- Ê apenas para registrar a im
portante declaração do Sr. Presidente do Senado, Sena
dor Nilo Coelho, de que V. Ex' é um ardoroso fiscal dos 
desmandos do Governo. Quer dizer, o Presidente do Se
nado, do alto da sua autoridade e responsabilidade e res-

peitabilidade, homenageia V. Ex' e, por via de V. Ex•, a 
- --::-Õposição, reconhecendo que hã de fato desmandos no 

Governo. 
minha decisão eu a devo transmitir, ein primeiro lugii"f~ 0 SR. ITAMAR FRANCO _ Fica a intervenção de 
ao meu eminente colega João Calmo o,- a quem, antes do ~-~v. Ex~, Senador Fábio Lucena. Eu apenas procuro curo
discurso de V. Ex', procurei e pedi a Senti1eia de, após. prir a minha obrigação, como sei que todos os Senadores 
esta sessão, comigo conversasse para decidirnios sobre 
este assunto. - da OpoSição,~ particularmente alguns senador~ do Go-

O SR. ITAMAR FRANCO -.Sr. Presidente, perdoe
me dirigir-me mais uffiã"vei: a V. Ex~ Acho que o assunto 
é tão grave e tão importante, que me permitiria pedir, 
ainda regimentalmente, que V. Ex~ suspendesse. a sessão, 
para que pudéssemos deliberar sobre a criação destaCo
missão Parlamentar de InquéritO. 

O Sr. Aloyslo Chaves - t: um requerimento inócuO, 
porque não vamos tomar nenhuma deliberação de ime-
diato. -

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coefho)- V. Ex• conti
nue na tribuna porque esta matéria tem que figurar em 
Ordem do Dia. Não está na Ordem do Dia, não vai po
der figurar. V. Ex' é um regimentalfsta. Agora, eu gosta
ria de amenizar um pouco o assunto, e, com a permissão 
de V. Ex', invocar o seu testemunho; nunca houve um 
Presidente, aqui, que cobrasse tanto da Administração 
deste País, através dos requerimentos de infõfmação.do 
Senado Federal. E V. Ex• mesmo tem sido atendido, 
como hoje o foi. Agora, a maneira como eu fui tratado 
pelo nobre Senador do Paranã não me agradou; foi in~ 
justa. S. Ex', talvez apressado ou por não conhecer bem 
o Regimento Interno, ou ainda por não ter sabido 
consultá-lo, dirigiu-se à casa de uma maneira injusta, 
que não me agradou de maneira nenhuma. V. Ex•, quan
tas vezes, obteve resposta e eu aqui do plenário disse que 
cobrava e fui cobrar dos ministérios as respostas para V. 
Ex• que aqui é um vigilante oposicioflistã dos desmandos 

verno. 
Mas, Sr. Pi-esidenie, jâ que o nobre Líder Aloysio 

Chaves não quer decidir sobre a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, evidentemente nós temos até o Natal para 
.esperar, o inverno vai acabar, dia 21 de setembrO n6s va-

-- _mos iniciar aí a primavera, e quem sabe aS flores~ .. Nós 
vamos iniciar, Senador Aloysio Chaves, antes que o in
verno termine, dentro da pouca documentação que te
mos, porque aí é que é Senador Aloysio Chaves, e hã 

-o- pouco o Presidente do Congresso pediu o meu testemu
nho e eu o dei, tenho as minhaS diVel-gências com o Presi

-denfe Nilo Coelho, ele sabe, mas, neste aspecto, particu
larmente, o Senador Nilo Coelho tem exigido do Gover-

=-;==rto respostas aos nossoS pedidos ~de informaçõeS.-
Mas veja como é difícil um homem da Oposição, e é 

preciso-frisar, um homem da Oposição, e nós temos que 
debater, de uma maneira vaga. Por isso que nós não que
rem.os aceitai-o debate, é por isso que eu fui contra a vin
da do Ministro do Planejamento aqui. Porque nós não 
i:ínha-mos o acordo com o BIS, não tínhamos o acordo 
com o tesouro americano, o projeto l e projeto 2. Então, 
S. Ex' poderia apresentar o seu belo sorriso e a Oposição 
tinha que debater vagamente. E eu não quero fazer isso 
com o Senador Virgílio TávOra. Em absoluto. O Senador 
Virgílio Távora é um cartesiano e eu também me consi
dero um cartesiano, gosto de debater com a documen
tação, nobre Senador Aloysio Chaves. 

Mas, o nobre Líder do Governo começou defendendo 
o Sr. Péc9ra, atráves de uma carta que ele enviou ao 
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nobre Senado.r Fernando Henrique Cã.rdoso. Mas, eu 
perguntaria a V. Ex•, nobre Senador A!oysio Chaves e eu 
ia até iniciar de outra forma o meu pronunciamento. 
Leio aqui o documento da SEPLAN, na página n94, que 
tive a honra de receber das mãos do Senador Virgflio Tá
vora. Aliás, nobre Sellador Virgílio Távora, às vezes eu 
recebo algumas informações através de V. Ex' Vou até 
abrir aqui um parêntese para comunicar à Bancada da 
Oposição que dos 600 telegramas enviados pelo embai
xador Meira Penna, antigo embaixador brasileiro na Po
lónia, eu tive hoje conhecimento de dois, por especial de
ferência do Senador Virgílio Távora. Já é um avanço: de 
600, conhecer dois, nós já vamos ficando satisfeitos. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
nobre Senador Virgflio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Gostaríamos de deixar bem 
claro que V. Ex' conheceu o teor desses dois telex, graças 
a promessas feitas na Comissão de Relações Exteriores, 
quando dissemos que daríarilos deles conhecimento apeR 
nas numa sessão secreta. Agora, pessoalmente, a V. Ex• 
daríamos como fizemos. Está cá, não temos nada escon
dido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu até perguntei se nes
ta mala pesada não estariam os outros. Não é verdade? 

O Sr. Virgílio Távora - Foi. Lamentavelmente, não 
somos arquivo do ltamaraty. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, de qualquer for
ma, nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex' vai ver que, 
no decorrer do meu pronunciamento, vou pedir uma 
série de informaçõe.s ao Senado da República e particu
larmente a V. Ex• Leio: 

"Em 11 de janeiro de 1974, foi assinado um com
promisso entre o Banco Central do Brasil e o Han
dlobank, da Polônia, concretizando a operação ca
sada de exportação de têxteis, em contrapart1da -à 
importação de enxofre. O_ referido ajuste foi extinto 
através de correspondência de 6 de maio e de 19 de 
junho de 1978." 

Sabe "V. Ex• quem era o Secretário do Ministério da 
Faienda_nessa época, Senador Aloysio Chaves, quando 
foi assinado esse acordo com o Banco Handlo, da Polô~ 
nia? Eu vou dizer a V. Ex': o SecretárioRGeral do MinisR 
tério da· Fazenda, na época da assinatura desse acordo, 
concretizando uma operação casada, era o Sr. Flávio Pé
cora. V. Ex• abre os braços ... Tudo bem! No Brasil nós 
só estamos abrindo os braços, e vamos concordar com a 
abertura dos braçOS. Eu estou levando dados a V. Ex• ... 

O._Sr. Aloysio Chaves -.Apenas pergunto a V. Ex' o 
que isso significa, aonde V. Ex• quer chegar? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Vai. ter significado um 
pouco mais à frente., Senador. O Sr. Flávio Pécora só 
deixou o Ministério em 15:..3-74; vai significar mais à 
frente, Senador Aloysio Chaves, quando V. Ex' vai veri
ficar, através do próprio dossiê do Ministério .das Re
lações Exteriores, qual a ação norn1ativa e decisiva do 
Ministério da Fazenda e do Banco Central nas expor
tações do Brasil para a Polônia .. 

Nós não estamos fazendo aqui nenhum juízo de valor 
e nem poderíamos fazer sem a _documentação. Apenas 
estamos· mostrando alguns dados·aa Senado. da Repúbli
ca, daqueles qUe nós cànhecerrios - nem um terço da 
documentação nós conhecemos. 

Por que eU digo iss.o? Para lembrar quejâ a 15-3-74 
deixava a Secretaria-Gerar do Ministério da ·Fazenda o 
Sr. Flávio Pécora. Aliás, eu não ia iniciar por essa parte, 
mas foi o próprio Líder do Governo que me provocou. 
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O Sr._Aioysio Chaves - Não provoquei V. Ex.'- Era 
uma carta de uma pessoa atingida na sua honra, com ci
tação do nome de sua esposa. 

O SR.. ITAMAR FRANCO- Provocar no bom senti
do, Excelência. V._ Ex'" hoje está um pouco sensível. 

O Sr. Aloysio Chaves- Se V. Ex! tomar: _igual atitude 
que tomou o Sr. Pécora, não serâ 'provocaçãO. Como 
provocação não poderá ser tomado, aqui no Senado, 
quando um cidadão manda um documento para des
mentir uma acusação que atinge o. honra da sua esposa. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Acusação que não foi 
feita por mim, Excelência. 

O Sr. Aloysio Cbaves - Trata-se de um documento 
perfeitamente normal e não tem porque esse documento 
ser criticado. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não estou questionan
do esse documento. 

Aliás, Excelência, uma coisa quero de1xar bem -cJaro:-o -
problema polonês não é apenas o problema do Sr. Flávio 
Pécora; é um problema que envolve um universo muito 
mais amplo. É por isso que o nobre Líder Humberto Lu
cena- já não quero citar o Senador João Calmon
pede uma Comissão Parlamentar de Inquérito, porque o 
universo para ser investigado é por demais sério e por de
mais amplo para se perder apenas na figura do Sr. FláVio 
Pél:ora. Apenas quero dar um roteiro e me permito dar o 
roteiro, é preciso que seja dado, para que o próprio País, 
amanhã, analise e verifique se nós podemos continuar. 
Ninguém aqui está acusando, e não seria eu, da tribuna 
do Senado, com a minha responsabilidade de Senador 
pelo meu Estado, que farfa acusações gravíssimas a 
quem quer que seja, sem a devida documentação. Apren
di muito cedo a não as fazer, Senador Aloysio Chaves. 

Mas tenho que dar uma seqUência. 
No dia 23-5-74,já deixando a Secretaria-Geral do Mi

nistério da Fazenda, era criada a firma PécOra e Leal 
Consultores. 

Em julho de 1974, o Sr. Pêcora assumia a Presidência 
do Conselho de Administração de que firma? Vou parar 
aí na seqüência do SL Pécora. DC que firma? Da Comex
port, antiga COM EX. E quem ê a COMEXPORTI Ago
ra não ê o Senador da Oposição quem o- diz; ê o eX
Embaixador do Brasil na Polônia, que declarou hoje, te
mendo a Lei de Segurança Nacional. Várias vezes ele 
pensou se deveria dizer ou não, consultou inclusive o 
Presidente Luiz Viana se ele_seria enquadrado ou não na 
Lei de S-egurança Nacional, até que pôde afirmar que 
essa firma foi fãvorecida nas transaçôes Brasil-Polónia. 

O que nós queremos, nobre Líder do GoVerno, o que 
nós queremos, riobreS Líderes da OposiÇão -nesta Casa, o 
que nós queremos, prezada bancada que dá sustentação 
ao Governo, ê saber exatamente se houve favorecimento 
a essa firma, em que épocã se deu, e se se deu esse favore
cimento quem é que o procedeu. é um direito nosso pe
dir issQ e tentar investigar no Senado da República. e o 
mínimo que nôs CongressíSti:t-s podemos fazer, não em 
defesa do Governo - a defesa do Governo não cabe a 
mim, cabe aos senhores -mas em defesa da boa admi
nistração pública nacional que não pode continuar assis
tindo a esses verdadeiros desmandos que se processam 
hoje nâ vida pública brasileira. 

O Sr. Pedro SimOD- Senador, é interessante- fazer ã 
revisão: o Sr. Pécoia era DiretOi da Secretaria~Geral do 
MiniStério da Fazenda; nessa época, saiü-0 enfeil.-dimen
to com a Polónia. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Em 11 de janeiro, Se
nador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Qua_ndo ele sai, coincidente
mente, uma firma vãí Utilizar-se dos entendimentos que 
ele fez quando estava na Secretaria, e ele ... 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Ele vai presidir o Con
selho de Administração dessa firma. 

O Sr. Pedro Simon- ... vai presidir o Conselho de 
Administração dessa firma. E o Embaixador afirma que 
essa firam teve vantagens. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ext estava presente 
quando ele disse. 

O Sr. Pedro Simon- Estava. 

O SR. ITAMAR FRNACO- E ele vai deixar essa fir
ma, exonerou-se dessa firma, da Presidência do Conse
lho, 24-10-78, mas essa exone_ração só foi aceita em 10-l- -
79. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Hoje eu não provoquei 
V. Ex• ... Concedo o aparte com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• estâ SC regenerando. 
(Risos.) Senador Itamar Franco, quero apenas aprovei
tar a oportunidade para declarar que sou plenamente a 
favor, acho que de resto como todos os demais colegas, a 
favor da plena elucidação da verdade nesse caso das cha
madas "polonetas". Cito mais- uma-vez um pensamento 
de Lopes de Vega: "A verdade de nada tem vergonha, a 
não ser de estar escondida". Revele-mo-la, digo eu. Mui
to obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Lui7. Caval
cante, eu me sinto confortado, mais uma v_ez, com o 
aparte de V. Ex• 

Gostaria, se me perrriite ·a expressão, que, por osmoSe, 
esse sentimento atingisse o nobre Líder do Governo. 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex,. me permita agora dizer 
que não estou aqui para ocultar a verdade, nem como 
Senador,_nem como Líder, nem por osmose ou qualquer 
outro processo. Estou aqui apenas debatendo essa ques
tão, livremente. Não posso, de plano, confirmar ou rati.
ficar uma acusação que V. Ex• faz, pelo fato de o Sr. Pé
cora deixar, em março de 74, o cargo de Secretário-Geral 
do Ministério da Faz-enda e um acordo do Banco Central 
para importar e exportar ter sido as~inado ao final de ju
nho. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não fiz acusação, 
estou lendo um roteiro. 

O Sr. Aloysio Chaves- Podemos ter o depoimento do 
Senador Severo Gomes, que era Ministro da Indústria e 
do Comércio, naquela êpoca, e de outras autoridades do 
Govemo. V, Ex~ sabe que esses acordos não são feitos de 
maneira sigilosa, mas com a participaÇão de vários ór
gaõs. 

O SR. ITAMAR FRANCO -São de maneira sigilosa 
sim, Excelência. 

O Sr. Aloysio Chaves- Daí a concordar com V. Ex• 
que isso é uma irregularidade, vai uma distância muito 
grande. Nunca encobri, Senador, ao longo da minha 
vida pública, e ela se conta em 46 anos, nunca encobri a 
verdade, nunca pratiquei ato que não pudesse, depois, 
defendê-lo em toda a sua extensão. Portanto, esse con
ceito de verdade que precisa ser descoberto é também re
gra que observo com plena correção. A verdade eu a pro
clamarei tantas vezes quanto necessárias. Estou junto 
com V. Ex• e junto com o Senado para apurar a verdade, 
mas não posso, aqui, como Líder, levianamente, assumir 
uma acusação que não está no meu juízo comprovado.-

0 S~. -José Lins- Permite:ffie V. Exf um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Só um momento. Ape
nas vou responder ao Líder e depois ouço V. Ex• com 
muito prazer, 
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Em primeiro lugar, ninguém aqui acuSou o nobre 
Líder do Governo. Apenas, num processo químico, por 
osmose, pedi a intervenção ... 

O Sr. José- Lins- Não foi ao Líder do Governo que 
V. Ex~ acusou. V. Ex.' está insinuando. V. Ex• começou 
dizendo que não dispunha de fatos. 

O SR-. -ITAMAR FRANCO- Nobre Senador José 
Lins, ainda não lhe concedi o aparte. Vou-lhe conceder o 
aparte. Apenas peço a V. Ex• que espere. Somente por 
educação tenho que responder ao nobre Líder do Gover
no, se não ficaria ruim. 

O Sr. José- Lins- V. Ex'- começou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Primeiro, não acusei o 
Líder do Governo. em absoluto, de qualquer ato deso
nesto, nem o faria. 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Exf. fez uma citação pes
soal. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas pedi, num pro
cesso de osmose, que os sentimentos - V. Ex~ até me 
desculpe, V. Ex• sabe qual o processo de osmose ... 

O Sr. Aloysio Chaves- Se V. Ex• ligar o aparte do 
nobre Senador Luiz Cavalcante a conclusão que V. Ex• 
dele tirou, e, em- seguida, à referência- pessoal, verificará 
que ela foi incorreta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Senador. Oseriti
mento que toca o Senador Luiz Cavalcante é muito im
portante para todos nós. Sei que, se S. Ex• estivesse sen
tado na cadeira de V. -Ex•- e V. Ex• vai-me permitír
já teriã concordado com a·criação-dessa Comissão. 

O Sr. Aloysio Chaves-- V, Ex~ está fazendo um jogo 
de palavras, querendo colocar o nobre Senador Luiz Ca
valcante numa posição difícil perante sua Bancada e seu 
Líder- "Se estivesse, teria ... " 

0 SR. ITAMAR FRANCO - Não. Ninguém está 
querendo colocar S. Ex• nessa situação. Todos conhecem 
a posição do nobre Senador Luiz Cavalcante nesta Ca&a. 
QUem é este-Senador para colocar o nobre Representan
te de Alagoas ... 

O Sr. Aloysio Chaves - Mas não pode. O Senador 
Luiz Cavalcante, como nós, como todos os Senadores do 
PDS, respeitamos o Regimento Interno. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Até tinha-me esqueci
do. O nobre Senador Luiz Cavalcante é que se manifes
tou. 

O Sr. Aloysio Chaves- Nesta Casa, V. Ex~ foi um re
gimentalísta intransigente. Levantou inúmeras questões 
de ordem ao longo dos últimos anos, sempre baseado ne> 
Regimento, cujo o cumprimento V. Ex• exigia. Não esta
mos no mérito_ do <_~.ssunto. V. Ex• o sabe. Apenas esc1a· 
reei. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador, enten· 
do a posição de V. Ex• .. 

O Sr. Aloysio Cbaves- V, ~x• está fazendo uma afir
mativa que realmente não pode passar Sem reparO ime
diato. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• vai-me permitir 
a seguinte afirmattva: quando faço o jogo de palavras, 
Senador, o faço claramente. Gostaria de ter ouvido do 
Lílkr do Governo outra afirmação. Mas respeito a deci
são de V. Ex• 

O Sr. Aloysio Chaves- Claro, porque o Líder do Go· 
vemo não está aqui para fazer o jogo de V. Ex• 
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O SR. ITAMAR FRANCO -O Líder do Goverrio 
não, Excelência. 

O Sr.- Àloysio Chaves....:.: EStOU aqui' para esclarecer oS 
fatos, para debater, mas não no sentido que é do interes
se de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Exato. Esclarecer o.s fa
tos. Ê _o que queremos desta tribuna. 

O Sr.Aioysio Chaves- V. Ex• não vai c-onduzir as mi~ 
nhas respostas, V. Ex• não vai OOITduzir o meu racioci
nio, V. Ex• não me vai levar aqui, de uma maneira preci
pitada, a tomar uma decisão ou uma atitude impensada, 
que nunca üz coisa de tal natureza. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quem sou eu para levá
lo a tal, Excelência? Com a sua experiência, quem sou eu 
para levá-lo a qualquer caminho que não o desejado por 
V. Ex• Não ... 

O Sr. Aloysio Chaves- Este debate que estamos esta~ 
belecendo não esclarece nada. V. Ex~ veio para respon~ 
der a uma exposição feíta--pelo nobre Senador Virgílio 
Távora em nome da Liderança do Governo. Era uina 
nota ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não, nobre Senador. 
Aí é que não vou aceitai ... 

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex' já ultrapassou o seu 
tempo regimental e não-chegou sequer ao assunto que o 
levou à tribuna. Fez uma série de consideiaçõeS laterais, 
pela periferia deste assunto, sem, na realidade, trazer ne
nhuma contribuição ao debate. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' está investindo 
contra a Mesa. Não ultrapassei o meu tempo regimental 
em hipótese alguma. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Líder Humberto 
Lucena, permita-me só dizer ao nobre Senador Aloysio 
Chav:es que, primeiro; nãõ ultrapassei tempo regimental 
nenhum. 

O Sr. Humberto Lucena -Claro. V. Ex' mal inicía o 
seu discurso. 

O SR. ITAMAR FRANCO -_Mal inicio o meu dis
curso. 

O Sr. Humberto Lucena- Não estamos aqui, Iiobre 
Senador, para ouvir jogo de palavras. O que queremos é 
o jogo da verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Exato. 

O Sr. Aloysio Chaves - Perfeitamente: 

O Sr: Humberto Lucena- E o jogo da verdade- di
ria ao nobre Líder do Governo~ só pode ser feito atra
vés- de uma Comissãõ Parlameõ.tar de Inquérito no Seiiã: 
do Federal, já que o Govern·õ não institUiu nOs Minis-
térios,... - -

O Sr. AloySio Chaves-- O jogo da verdade pode co
meçar pelo debate sério. 

O Sr. Humberto Lucena - ... inclusive na Secretaria 
de Planejamento, uma Cõmissão de Inquérito para apu
rar os fatos ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Humberto Lu
cena, sabe V. Ex• o que o Líder do Governo quer? O 
Líder do Governo quer nesta Casa - sei que V. Ex• não 
concordaria - que a Oposição se debruce apenas sobre 
vinte páginas. Vinte páginas vazias. 
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O Sr. Aloysio_; Chaves- V. Ex' está equivocado. Re
-meti todo o dossiê, inclusive com os documentos. 

O SR. I_TAMAR FRANCO-- Em que dia, Ex~1 

_O Sr. t\!oysio Chaves -:- Re:rileti_-os segunda-feira, 
quando cheguei a este Senado. Estava no Estado do Pa
rá, para onde me desloquei sexta-feira. Procurei o Líder 
de V. Ex', o Líder do PTB, o Líder do POT, e extraí uma 
c_ópia comPleta, inclusive dos documentos confidenciais, 

-e remeti~as às três Lideranças. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Líder Humberto Luce
na, em que dia V. Ex~ recebeu essa documentação? 

--O Sr. Humberto Lucena - Ontem à noite. 

~--º ~!· ~~ysio Chaves- Remeti a V. Ex' ... 
O SR. ITAMAR FRANCO - Fica registrado. 

O Sr. Aloysio Chaves- ... antes do discurso de V. Ex• 

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

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
nobre Senador Severo Goines. 

O Sr. Severo Comes- Nobre Senador Itamar Fran
co, o ilustre Líder Senador Aloysio Chaves fez uma refe
rência à minha participação em negociações com a Polô~ 
nia, ao tempo em- que estive ... 

_O Sr. Aloysio Chãves -~ Não, não a fiz, Excelência. 
P-ermita-me. Disse ainda que poderia, para esclarecer 
este fato, pela Hação que aí está, também, tirar a ilação 
de que V. Ex• teria conhecimento dos fatos, porque à é
poca era Ministro da Indústria e do Comércio. Foi o que 
eu disse. E mais nada. 

O Sr. Severo Goines- De qualquer maneira, trago o 
meu depoimento sobre os. acontecimet;ttos_ da época, 
mesmo porque_ as negociações com a Polônia - de que 
participou ·o Miriisféiio da Indústria e do Comércio, -o 
acordo bilater~ em que se propunha a troca de minério 
de ferro e soja por Cafvão- foi um dos acordos mais im~ -
portantes, no meu entendei, e desejei que se reprOduzis
se, porque estava visível o estrangulamento externo que 
o Brãsif iria sofrer nos anos seguintes. Lembro que, 
quando deixei o- MinistériO em· 1961, cerca de- 50% do 
carvão da siderurgia brasileira era proveniente da Polô
nia, qUandO, no início da minha gestão, todo ele era 
Comprado em outras regiões, principalmente nos Esta
dos Unidos, utilizando-se dólares. 

O Sr. Aloysio Chaves -Muito bem! 

O Sr. Severo GOmes- Foi um acordo bilate~al impor
tarlte, do qual participei, e que pei-mitiu maior indepeõ
dência à siderurgia brasileira. Este ê um fato. Outro: os 
acordos bilaterais podem ser bem conduzidos Õu mal 

--c-onduzidos. se estávamos recebendo a coritraPãàidã da
quito qu~ entregávamos- o minério de ferro-, estâva
m_os_ separando uma parcela importante do nosso comêr-· 
cíõ do estiingulamento exterflo que se prometia. Não só 
naquela êpo_ca, com? hoje,_ o Brasil deve des~nv<?lver es-. 

. ses aCoTdos bilateraiS, para fu&ir a esses êozistrangimen
tos, que só poderão agravar-se num futuro próximo. 

- -0 Sr. AJO)rsio Chaves- lnteiramerite d-e acorào com 
V.-Ex~ 

O Sr. Severo Gomes- A condução de um acordo bi
lateral é como a de qualquer outro tipo de acordo. Se nos 
anos seguintes passamos a comprar da Polônia, e não 

~tendo a contrapartida de rilerCadorfas polonesas para 
equilibrar as compras que no passado se realiz.avam de 
i rês -em três meses, de seis em seis meses, é outra questão. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Severo 
Gomes, registro, com prazer, o aparte de V. Ex' 
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O Sr. Presidente, assinala-se nessa documentação - , 
coiltTil:u-Oüisistindo que é uma documentação falha, e é a 
ún(çã qut:: tt::nho. 

o·sr. JoséLiiJ.S- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço o· aparte de V. 
Ex• 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, V. Ex~ ini
ciou o seu pronuncia-mento dizendo que era ~brigado a 
se valer d~ documentos extremamente precários. 

O SR. ITAMAR FRANCO - ló verdade. 

O Sr. José Lins- V. Ex• não dispõe de documentos 
pata: analisar a matéria. Sinto apenas que V. Ex• se utili~ 
z:i!"-ôe ilações absolutamente sem provas para irlsiO.uar de
sonestidades de pessoas que, afinal de contas, não po
dem ser provadas com a facilidade que V. Ex• deseja. 
MaiS justo, portanto, seria que V. Ex• procurasse analiw 
sar os documentos mais recentes dados a público e jâ à 
disposição-da Oposição, para poder fazer o seu pronun~ 
damento, já que ~ão dispõe realmente de elementos sufi~ 

-cientes· para uõla análise mais juSta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, evi
dentemente eu não insinuei nada ... 

Mal começo a responder, V. Ex• já pega o microfone ... 
Deixe-me, por favor,-terniinar. 

--o Sr. José Lins- Se V. Ex• não quis insinuar, pelo 
menós deixou esta íinpiessão--;- A ênfase que V. Ex' em
pregou ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Excelência. Sobre 
o que falo aqui, sei muito bem, e assumo as minhas res
ponsabilidades. 

O-Sr. José Lins- Depois que V. Ex' fala ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sabe V. Ex' que não re-
tOrnei a eSta Ca"sa à-tOa conCorrendo pelo Estado de Mi~ 

-nas- Gerais. Sabe V. Ex', que lá estudou ... 

O Sr. José Lins- Neste caso, não sei qual foi a in~ 
tenção de V. Ex• 

--O SR. 1T AMAR FRANCO - Não insinuei. Apenas 
iriiCei um roteiro dado pela própria SEPLAN no docu
mento,. face à vida do Sr. ;-'!!!via Pecara. Apenas li parte 
do documento da SEPLAN. Estava iniciando a minha 
fala. Não estou- insinuando. Mostrei o roteiro. 

O Sr. José Lins --Todos entenderam a intenção de V. 
Ex' V. Ex•_ não deve f1,1gir da responsabilidade, porque 
todos enten9eiam a insinuação. 

O SR. ITAM-AR FRANCO -Repito o seguinte: é 
mentira o Que digo:Senador José Lins? É mentira o que 
di80? --

Vou repetir, Sr. Presidente, perdendo mais um minU~ 
to: 

--~~Effi- ii de janeiro de 1974, foi assinado um com
pr~~i~so ~ntre o Ba_f!CO Ce_ntral do Br~il e o Han
dlobank., da Polôni8., COncretizando a operação ca
sada de exportação de têxteis em contrapartida im
portação de enxofre." 11 de janeiro de 1974. 

O Sr. José Lins - E correlação que V. Ex' faz. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Aíjâ não sei se é corre
lação matemática que V. Ex• quer. 

O Sr. José Lins- V. Ex' é engenheiro e sabe bem das 
premissas que estâ colocando. 

Ü SR. ITAMAR- FRANCO - Qual é _a correlação? 
Estou colocando premissas. V. Ex' é que está colocando 
essas premissas para o Senado. 
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O Sr. José Lins --Não, não sou eu que as estou colo
cando. V. Ex• ê que estã na tribuna. V. Ex'-ê que quer ti
rar conclusões. Não sou eu. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então sei o que estou 
falando. v. Ex• não tente interpr-etar" as ri'lili.has idéias. 

O Sr. José Lins- Se V. Ex• não teve essa intenção, 
realmente volto atrãs. Já não entendo o discurso de V. 
Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Tenho um roteiro, Ex
celência. Dei o roteii'o. V. Ex• tire a ilação que quiser. 

Aí é questão da sua inteligência, não tenho nada com 
isto. V. Ex' pode captar no ar, no cosmo, hoje. Se quiser, 
tire a ilação que lhe aprouver. E: direito que se lhe reser
va. 

O Sr: Pedro Simon (Fora do microfone.)- Coni.o 1,-a
rcce, já a deve ter tirado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Possivelmente se inves-
te ..• 

O Sr. José Lins- Certamente direi - nada mais, 
nada menos, do que percebendo a intenção· do orador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O documento divulgado pela SEPLAN intitulado 

.. Negociações Comercí:iis e Financeiras Brasil-Polônia 
(Esclarecimentos)" não traz a lume dados e elementos 
capazes de proceder a uma avaliação conclusiva sobre o 
que vem sendo chamado .. escândalo das polonetas". 

As três primeiras laudas do_documento fazem alusões 
genéricas a respeito dos diplomas legais que regem o co
mérciO exterior brasileiro. No que tange as referênCías 
feitas aos Acordos Comerciais firm.ados com aquele pafs, 
~ notório que pouco esclarecem porquanto a praxe ado
tada pelo I tamarati na matéria pãcificamente acolhida 
no Congresso Nacional, é de omiti i' qUalquer especifi
cação ou dado concreto que possa circunscrever nego
ciações ulteriores, a nível executivo, a um âmbito restrito 
e determinado. 

Assinala-se nesse documento que tenho em mãos que, 
a partir de 1968, "houve um desenvolvimento mais in
tenso do intercâmbio com"eri:ial e financeiro" 
aprovando-se uma "operação" no valor de 62,5 milhões 
de dólares e envolvendo a exportação de café brasileiro e 
a irilportação de navios poloneses. Cumpre porém inda
gar, sem o que não PQSso·cã.-niinhar; qual o teor do docu
m~O!Q_qu~_.-ºQmi:P-b_stau,_çio_l.1 __ t-ªl_Qp_erª"ç~Q?_QIJ.~-Ççm:nJJ:9.:- -
missas específicos foram assumidos de parte a parte? Eu 
não sei. E nesta altura, não sei se, pela madrugada, o Se-
nador Humberto Lucena já saberia responder. 

Noticia-se ainda que, em 29-7-70, foi assinado "um 
novo ajuste interbancário" envolvendo a exportação de 
arroz e a importação de coJhedeiras. Novamente indago: 
qual o teor do d~cumento? quais os compromissos es
pecíficos assumidos? Eu não sei, nem ó Senado da Re
pública o sabe, a não ser alguns privilegiados. 

Mais adiante é dito que, no curso de 1972, 
.... promoveram-se alterações de cláusulas do Ajuste Inter
bancârio". E entretanto omisSo o texto quanto ao teor 
de ditas ''alterações". 

Segundo as informações_ prestadas, em 1974, foi assi
nado "um compromisso entre o Banco Central do Brasil 
e o Handlobank", tendo sido extinto "através de corres
pondência", em 1978. ConvenhamoS que tal .. expli
cação" ê no mínimo inconseqUente. Nós não conhece-
mos os detalhes. · 

Quanto ao questionado protocolo firmado com as au
toridades polonesas visando a troca de minério de ferro 
por carvão que envolve o empréstimo de US$ 172,5 mi
lhões aquele pa[s, limita-Se- o GOvei'no ã -rfigisfiar ã.-sua 
conclusão. Os termos contratuais que iinplicam na parti
cipação da filial do Banco do Brasil, do Panamlt, são 
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d~conhecidos ou _pelo menos perman~m não revela
dOs. 

E possível que tenham escolhido o Banco do Brasil do 
Panamá por algum problema de ordem internacional. 
Sr. Presidente. Mas não foi O nosso Banco do Brasil, 
aqui do Brasil- foi o Banco do Panamá. Deve haver al-
1gum condicionamento, deve haver alguma razão, deve 
Jhaver um porquê, deve há Ver- Uma explicação lógiCa, 
deve haver qualquer relação ii:Jterbancária, da comuni
dade internacional, que fez com c}ue essa operação se 
processasse através do Banco do Brasil do Panamá, mas 
nós não _sabemos. 

Afirma-se, outrossim que, em 22-7-77, foi concedida 
linha de crédito no valor de US$ 110 milhões sendo que 
USS 60 milhões destinados à compra de manufaturados 
e semimanufaturados e o restante para aquisição de cale. 
Conquanto sC registre tenha o crédito sido "co-berto'' 
por No tas Promissórias, permanece em sigilo tanto o do
cumento contratual respectivo coino a questão de saber 
se os-haveres foram recebidoS. 

Mais adiante, registra-se nova concessão de crêdito, 
desta feita no valor de USS 320,5 milhões para a compra 
de produtos brasileiros, acrescentando-se uma .. prorro
gação, por quatro anos, dos vencimentos do empréstimo 
financeirO deUS$ 172,5 milhões concedido em 1975". 

Consta que, em 1978, foi firmádo acordo entie os Ban
cos Centrais dos dois pa~ses para o fim específico de refi
nanciar 60% dos saldos devedores apresentados na conta 
clearing. Perguntamos, nobre Líder do PMDB, Sr. Sena
dor Humberto Lucena: qual o teor desse documento? 
Que condiç_ões foram pactuadas? São questões que per
manecem em aberto, Sr.-Senador Fábio Lucena. 

· - Já em junho de 1979, atendendo a apelo dos parceiros 
poloneses, criou-se nova linha de _créditos no valor de 
USS 398 milhões para um país notoriamente insolvente. 
A que título? Perguntamos. Em troca de quê? Com que 
interesse'? No interesse do Brasil ou no "interesse de certas 
firmas? A resposta só poderá ser dada após a devida do
cumentação. 

Os favorecimentos à PolÓnia cOntinuaram a expandir
se. Passados dois meses, em agosto de 1979, mais preci
samente, novo crédito de US$ 40 milhões foi outorgado 
para a compra de diversos produtos. Em março de 198_0, 
-aqui chaino a atenção de V. Ext, mais uma vez, nobre 
SenadOr Humberto Lucena -novo acordo (cujos ter
mos são descOilhecidos) concedeu mais tis$ 460- milh-Ões 
ao- pafs do Leste europeu. Nós não conhecemos esse 
acordo_,_.S.enador Humberto Lyçena, Teria havido um 
"Protocolo", datado de abril de 1980, concessivo de no
vas facilidades, cerca de 150 milhões de dólares, para o 
desenvolvimentos da produção de carvão e conseqilente 
para o Brasil. Na mesma data, outro documento foi fir
mado entre os Bancos Centrais, visando substituir a ne
gociabilidade adicionàl das Promissórias··- as famosas 
promissórias _u pela livre negoCiabilidade. Mas que 
acordos foram estes? Pergunto eu ao Senado da Repúbli
ca, pergunto eu à nobre Bancada do Governo, nesta Ca
sa._Que compromissos específicos resultaram? PerguntO 
eu ao Governo nesta Casa. Que encargos foram assumi
dos? Pergunto eu ao Governo nesta Casa. Forain eles 
saldados? Pergunto eu ao Governo nesta Casa. Caso 
afirmado, em que condições? Pergunto eu à Bancada que 
dâ sustentação ao Governo nesta Casa. Porque nós, da 
Oposiçã_o_, não coil.becemos. 

Diz-se que a primeira impontualidade dos pagamentos 
ocorieli em março de 1981, tendo, a partir de então, 
ocorrido "sucessivas negociações". Quais foram? Per
guntamos nós à Bancada do Governo nesta Casa. O qUe 
resultou delas? A verdade é que somente em outubro de 
1981 ''foram suspensas quaisquer utilizações adicionais 
de creditas autorizadas em junho de 1981'., portanto, em 
Uril niõínerito em que a inSofvênciil jâ estaVa caracteriza
da. Como se justifica_ e. explica tal prodigalidade? 
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E, aqui, Srs._ Senadores, é um aspecto controvertido, 
põi-que enquanto a SEPLAN disSe que a prímCira itU..
dimplência veio _ocorrer em março de I 981, leio dos jor
nais é_o que eu terlho, o chamado dossjê Guerreiro, que 
S. Ex' o Sr. Ministro das Relações Exteriores afirma o 
contrârio. Que diz a SEPLAN aqui? Que a primeira ina
dimplência se deu em março de 1971. O que diz o Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores? "O problema da inadim
plência da dívida que a Polónia vinha acumulando com 
o Brasil só surge a partir de 10 de outubro de 81, quando 
o Governo de Varsóvia comunicou a impossibilidade de 
continuar honrando os pagamentos das notas promis
sórias vencidas". 

E aqui vem, nobre Líder Humberto Lucena: uAtê en
tão, apesar de sinais de dificuldades surgidas a apartir de 
março de 81, o Banco Central vinha recebendo pontual
mente". A SEPLAN disse que isso não é verdade. A SE
PLAN disse que a primeira iilãdimplência se processou 
em março de 1981. S por isso que nós precisamos ver a 
documentação completa para o devido exame. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. IT~MAR FRANCO - Com muito prazer, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Parte das dúvidas de V. Ex• 
são espancadas se tomar conhecimento da documen
tação que estã nas mãos do seu Líder, no que se refere ao 
Minsitêrio da Fazenda e ao anexo 2. Mas, há pouco está~ 
vamos chamando a atenção do nobre Lfder do Governo, 
de que maiores detalhes podem ser obtidos numa lista~ 
gem de ane:lC.Os, que já solicitei a S. Ex' que, todos eles re
feridos, na documentção enviada, nos fossem presentes. 
Não haja a menor dúvida a respeito: transmiti-as-emos a 
V. Ex•. E, por coincidência, parece-nos que estão respon
dendo exatamente ci essas perguntas de V. Ex•. E, para 
que não fique só a afirmação em vão, diremos que são os 
anexos referentes ao Direx poderia tomar nota, façà o fa
vor eminete Senador, - Banco CentraL do Brasil - o 
Direx 83/152 M. que nos dã justamente o retrospecto, 
relacionamento bilateral, o atual estágio das nego
ciações, máxime na parte referente à Polónia. Acredita
mos nós que jã de antemão, de posse desta documen
tação, que estã na mão do eminente Senador Humberto 
Lucena, parte de suas dúvidas estarão completamente 
satisfeitas. E o restante, vamos tornar a repetir a V. Ex•, 
há pouco -mesmo estávamos dizendo ao iiustre Líder 
Aloysio Chaves que, embora muito volumosos, pelo nú
mero de anexos que vimos na referência do documento. 
_yamos diligenciar p<ira que também cheguem às mãos 
do_s eminente~ Líderes da Oposição desta Casa. f: a expli
cação que estamos dando a V. Ex.t, da maneira mais cla
ra possível, de coração aberto. Como a documentação 
que estã entregue ao ilustre Líder é bem grande, já da
mos atê a pista a seguir pelo Direx. Ele manda tirar uma 
xerox e entrega a V. Ex•, da 83/152M, e afjã darã para 
V. Ex• se debruçar, numa ou duas noites, sobre o docu
mento. Enquanto isso, vamos diligenciar para que os 
anexos lA, 1 B, 1 c;: - V. Ex• vai ver que não tem nada es
condido --3A, 3B, 3C, 2,4, 5A, 5B, 6A -desculpe estar 
interropendo V. Ex•, mas ê interessante que. pelo menos, 
V. Ex• saiba do manancial que llie vai às mãos - 6B, 7. 
SA, SB, 9, lO, liA, IIB, li C, 12A, 12B, 13, 14, IS, 16, 
17, 18, 19, 20, 21A, 21B, 21C. 22, 23, 24A, 24B, 24C, 
240, 25, 26A, 26B- Vê V. Ex' que não estamos escon
dendo coisa nenhuma- 27. 28. 29A, 29B, 29C, 30A, 
30B, 31, 32, 33A, 34, 35. Acreditamos que v:-Ex.•nos dàa 
credibilidade de dizer que chega atê o m'ímero SOB. 

Não preciso enumerá-lOs todos. V. Ex• vai receber 
tudo isso, uma bela documentação. Vê V. Ex• que quan~ 

· tó a ·essa· parte aí vamos forcêjar para chegar às suas 
mãos. 
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O Sr. Fábio Lucena (PMDB- AM)- Nobre Sena
dor Itamar Franco, seria bom V. ·Ex'" pedir ao Presidente 
da Casa que mandasse interpretar esses códigos, porque 
é uma linguagem completamente nova aqui no Senado, e 
acredito que V. Ex• não tem aparelhos altamente sofisti
cados, como deve possuir o Senado, para entender esse 
tipo de linguagem codificada. 

O Sr. Virgílio Távora- Qual é a linguagem codifica
da que há aí? São os anexos 1, 2, 3,_ 4 e vai embora por aí 
acima. (Risos.) 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, eu lhe 
peço apenas 6 minutos, e encerrarei o meu discurso. 

Senador Fábio Lucena, V. Ex• estâ chegando à Casa 
agora. V. Ex', desculpe-me dizer isso, terâ que ter uma 
dose imensa de paciência para entender, às vezes, inter
pretações que os homens do Governo dão nas solici
tações que a OpoSição faz V. Ex• tem 8 anos e, nesses 
oito anos, V .Ex• virá seus cabelos embranquecerem um 
pouco,_ V. Ex• vai acabar entendendo essa linguagem, 
mais que epistolar às vezes, do nosso querido Senador 
Virgílio Távora. -

O Sr. Virgílio Távora - Mas sempre côrdial e procu
rando a verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Isso é verdade. Isso 
nunca neguei a V. Ex•. Sr. Presidente, vou_ encerrar com 
mais 5 minutinhos. Mas, afé que está equé todã.- a· 'Nação 
possa nos ouvir, pelo menos, através da Voz do BrasiL 
Como é dificil ser Oposição no :Briisil; mesnlo quaii.dO se 
procura a marcha democrática, mesmo quando se fala 
no processo de abertura, a dificuldade que tem a Opo
sição de receber essa documentaçãot Veja cjue o Senador 
Virgílio Távora diz que, em parte, eu posso responder às 
minhas indagações pelo documento que foi entregue, on
tem à noite, ao Líder do PMDB; parte. A outra eu espe
ro que a tenhamos na Comissão Parlamentar de Inquéri
to. 

Continuo, Sr. Presidente, rapidamente, saltando al
guns detalhes para poder terminar o meu pensamento. 

Noticia-se que passados nove meses, vale dizer, março
de 1982 eu diria até que um nenen. Após entendiffiento 
"decidiu-se pela formalização _de um, "protocolo", que 
"não chegou a ser assinado dado o impasse surgido nas 
negociações. E que impasse foi este? Qual o teor de pro
tocolo que não chegou a ser assinado? 

t de estarrecer que, ante tal quadro, em novembro de 
1981, 9 meses após a alegada primeirã -inadimplência, 
tenha-se outorgado .. "linha de crédito de US$ 140 mi
lhões". Para favorecer o Brasil, ou para favorecer firmas 
brasileiras? Só a documentação responderá. 

Qual o teor da correspondência trocada com aqUele 
país em maio de 1982? Por que motivo todos os entendi
mentos tentados resultarem infrutíferos?. 

Há que se considerar que a eJCpansão do comércio ex
temo, por mais conveniente que possa ser, não deve ser 
feito às custas do povo brasileiro. Quem vende tem direi
to de receber. Quem entrega bem, sabendo que nada vai 
auferir, é, na melhor das hipóteses, um perdulário. 

Como se vê, a tentativa da SEPLAN de explicar o 
inexplicáVel resultou infrutífera porque omitiu em trazer 
a público documentos que certamente comprometem 
pessoas bem posicionadas, no governo ou fora dele. De 
resto, consta que as lideranças governamentais nas Casas 
do Congtesso bem como as Presidências respectivas dis~ 
põem de amplo dossiê contendo toda a documentação 
pertinente, fornecida pela então Presidente em exercicio, 
Aureliano Chaves. Iss_o, até ontem à noite, pelo menos, 
estava cuidadosamente guardado nos cofres. 

Finalmente, no que tange as acusações às firmas Co~ 
mexport S.A e PéCora e Leal Consultores Associados 
S.C. Ltda. cumpre ressaltar a necessidade de serem for
necidas cópias de todos os atas societários de sorte a per~ 
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mitir uma exata avaliação da respon~abilidade do 
Secretário~ geral da SEPLAN. Nós não o acUsamos, mas 
queremos s~ber realmente o que se passou e qual foi a 
firma favorecida, qu~ favoreceu e em que época ela foi 

· faVC:iie<:-ida, de acordo com o depoimento do ex
Embaixador do Brasil na Polónia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, na qualidade de repre~ 
sentante da Oposição, incumbido que fui pelo meu Parti
do de responder aos termos dmt. "esclarecimentos" for
necidos pela SEPLAN através da palavra do ilustre Se
nador Virgílio Távora, cabe-me lançar um repto ao Go
verno, ou então a sua Bancada: tenha a dignidade e alti
vez necessária para trazer a público todos os documentos 
pertinentes ao caso ou então reconhecer perante a Nação 
que altos funcionários executivos Cncontrain-se envolvi
dos em negóCios escusas. 

A decisào_é política, dizem, Sr. Presidente, tU.ao bem. 
Em um regime autoritário não há o que questionar. Não 
se __ questiona-políticas, decisões, há decisões políticas 
para não-·apurar ·atentados, violações de direitos huma
nos, desídia administrativa, mas na ordem democrática a 
_decisão política- tem que ser analisada, o Congresso tem 

· -a:ção Constitucional e institucional. Os responsáveis pe
las perdas, particularmente as do erário público; os privi
le_giad.os do Poder_ devem e precisam ser investigados à 
desc_oberto à vista de todos. Nenhum documento deve 
escapar à açào fiscalizadora do CQllgresso Nacional. E é 
por isso que esia resPosta, Sr. Presidente, é mais Uma 
atenção ao nobre Senador Virgílio Távora do que ao do
cumento vazlo; ·porêm um documento longimano_, 

Este caso, Srs. Senadores, que melhor será apurado 
por uma Comissão Especial; ou Por uma Comissão par
lamentar de Inquérito proposta Pelo Senador João Cal
moo, e agora referendada pelo nobre Líder Humberto 
Lucena, já mostra em verdade como anda a adminis~ 
tração pública brasileira. 

Esperamos, Sr. Presidente, que a sua apuração não se 
transforme em um aristo. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIQ CHAVES NA SESSÃO DE 31-/1-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. AL0YSfO CHAVES (PDS- PA. Para discu
tir.) - Sr. Presiderlte, Srs. Senadores: 

A proposição sob análise, sobre a qual acaba de 
referir-se o nobre Senador José Fragelli, pretende revo~ 
gar os parágrafos}'? e 29do art. 1"', da Lei n"' 7.016, de23-
8-82, qUe dispõe sobre a reversão, para cargos integran
tes do Plano de Classificação de Cargos instituído pela 
Lei n"' 5.645/70, do servidor aposentado por invalidez 
ordinária, com- proventos proporcionais a-0 temPo de 
serviço. _ 

Os mencionados parágrafos já estão reproduzidos, in
clusive no projeto de lei. 

Justificando a medida proposta diz o seu autor que os 
·dispositíVos a serem revogado~. "pressupõem a compul
são da inatividade para servidores aposentados por inva
lidez. que, entretanto, venham a ser julgados aptos em 
inspeção de saúde, mesmo antes de que esses completem 
70 anos, idade limite para a aplicação de aposentadoria 
compulsória". 

Finalmente, alega o autor que o projeto visa revogar 
diSPositivos que, forçosamente, obrigam aposentadoria 
às pessoas com menos de 70 anos, comprovadamente ap~ 
tos para o trabalho. 

Sobre o assunto, é de se observar que, sem embargo 
dos seus bons propósitos, a iniciativa afigura-se sem con
dições de prosperar em virtuçle da atual conjuntura 
político~sócio-econômícã que eilvolve o Piís, sendo, -por
tanto, ial pretensão contrária aos interesses da Adminis
tração. que não dispõe de recursos suficientes Para su
portar o ônus que acarretaria com a reversão de servidor 
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que conte tempo suficiente para se inativar volu~taria
mente e que esteve acometido de doença grave, a ponto 
de ensejar a inativação. 

Demais disso, a Constituição Federal vigente estabe!e
ce que a iniciatiVa de leis, que disponham sobre provi
mento de cargos públicos, é da competência exclusiva do 
Presidente da República, conforme disposto no art. 57, 
V, in verbis: 

"Art. 57. ~da -competência exclusiva do Presi
dente da República a irili::iativa das leis que: 

1- ·······························-··-----· 
V- disponham sobre servidores públicos da 

União, seu regime jurídico, provimento de cargos 
públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionárl
so civis,_reforma_e transferência ~e militares para a 
-inatiVidãCie." (Grifado)-

Ante o exposto, opina-se pela rejeiçã.o do projeto. 
(Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 3I-1!-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o ,seguinte di~curso."sem r~ão do orador-.)- Sr. 
Presidente, Sci.~ ·senadores: 

Gostaria de registrar a seguinte -nota dos Comitês de 
Imprensa do Seriado Federal e da Câmara dos Deputa~ 
dos: 

"Os Comitês de Imprensa do Senado e da Câma
ra dos Deputados manifestam seu repúdio f3.ce à 
suspensão, pela Rede Bandeirantes de Televisão, do 
programa do jornalista Ferreira Neto, nacional
mente conhecido e respeitado por sua qualidade. 

O fato ocorreu menos de 72 horas após ser leva
do ao ar um debate do qual participaram os jorna
listas Tarcísio Holanda, Carlos Chagas, Mino Car
ta. Ricardo Kotscho, Alexandre Machado e Vilas 
Boas Correia, na noite de sexta-feira última, qüãildo 
foram abordados, entre outros temas, corrupção, 
SNI e Rioceritro. 

A circunstância de a direção da Bandeirantes ha
ver imposto como condição à sobrevivência do pro
grama, que dele sejam excluídos temas políticos
que-sempre foram sua marca registrada- aliada ao 
fato. de haver sido proibida a presença do ex
Senador Teotônio Vilela naquela rede de TV, evi
denciam o propósito de criar dificuldades ao livre 
debate de idéias, essencial a uma sociedade demo
crática e pluralista, 

Entendem os comitês da Câmara e do Senado 
que tais práticas refletem pressõ~ de Governo, que 
nunca deixaram de existir com relação à imprensa, 
nesse período conhecido como d~, .. aberturas demo
cráticas"' e -alei-tam ·a --sociedade para seus riscos, 
não só para o livre exercício de direito de informar, 
mas também para as implicações a nfvel institucio
nal. 

-_:_-Brasília, 31 de agosto de 19&3." 

Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nota distrib~ída 
pelos Comitês _de Imprensa _do Senado Federal e da Câ-
mara dos Deputados. . . 

Particularmente, Sr. Presidente, nós outros, queacon
vítt:nJ.o jornalista e amigo de Ferreira Neto, comparece
mos várias vezes à TV Bandeirantes, para o grande de~a
te político que se faz nesta Nação, lamentamos profun
damente o ocorrido. 

Reconhecemos na figura de Ferreira Neto o grande e 
talentoso jornalista, espíríto democrata e liberal, que v_i
nha, através de seu conceituado programa, desempe
nhando missão relevante no aperfeiçoamento das nossas 
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instituições, ao promover a discussão dos problemas na
cionais e o seu equacionamento. 

Entendemos, Sr. Presidente, que um veículo de comu
nicação, um veículo de massa, como uma televisão, tem 
o dever, sobretudo, de abordar os problemas políticos 
nacionais. 

Se queremos um Brasil democrâtico, se queremos uma 
democracia neste País, medidas como esta não refletem o 
estado de espírito do povo brasileiro, que quer a demo
cr~cia, que quer ordem, que quer paz, mas sobretudo, Sr. 
Presidente, o povo brasileiro exige, tem o direito de exi
gir, o dever de ser informado, o dever de saber o que se 
passa nesta Nação. 

Ainda hâ pouco, da Tribuna do Senado, mostrava eu 
que um Senador da República, ao discutir acordo do 
Brasil com a Polônia, não terri conhecimento em deta
lhes, de toda a documentação. :9. por isso que particular
mente lamentamos esta, medida, na esperança de que o 
Governo venha a voltar atrãs, e saiba de uma vez por to
das, que esta Nação só será grande, Sr. Presidente, só se
rã a grande Nação do Século XXI, não dominando a for
ma energética, não dominando o problema dos alimen
tos; ela só será grande se for uma Nação democrática. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO-SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE 3/-/l-83 E QUE, EN
TREGUE À._REVISíiO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt UNS (PDS ~ CE. Para uma comuni
cação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

DQu conhecimento, principalmente ao Senado, do tex
to de um telex que acabo de receber do Dr. Mauro R~is_, 
Presidente do IBDF, cujo assunto considero da maior 
importânciã para o Nordeste. 

Diz o_Sr. Presidente do IBDF: 

Exmq Sr. 
Senador José Lins 
Senado Federal 
Brasília- DF 

MSG IBDF n• 2599/85 Brasília, 26-8-83 

Tenho a satisfação de virá presença de vossência 
vg a fim de comunicar-lhe que esta presidência aca
ba de concretizar duas medidas que considera de 
grande alcance para o desenvolvimento florestal do 
Nordeste: a primeiiã vgautorizando o plantio da es
sê_ncia ·algaroba em todo o semi-árido vg sem que 
haja necessidade da criação de distrito florestal vg 
passando todo o semi-ãrido a ser área prioritária 
para algaroba pt A segunda vg revogando o artigo 
2' da portaria nr 220 vg de 21-6-83 et tornãndo sem 
efeito outras disposições em contrário vg ensejãndo 
com isso que os projetas vg protóoolados em 1982 
vg tenham os seus valores corrigidos com base nas 
ORTNs vg a partir do mês em que foram protooola~ 
dos no IBDF pt Vathome do ensejo para renovar
lhe meus protestos de elevada estima et conside
ração pt Mauro Reis- Presidente do IBDF." 

Como V. Ex• sabe, Sr. Presidente, reflorestar o Nor
deste não é fáciL Por isso mesmo houve por bem o Se
nhor Presidente da República recomendar ao IBDF que 
aplicas.se percentuais crescentes do seu orçamento na Re
gião Nordestina. Esie ailo, essas aplicações já se elevam 
a mais de 40%. A grande dificuldade ê que o sertão, com 
as suas peculiaridades exige para o reflorestamento, mais 
despesas_. A Zona da Mata e o Cerrado são mais fáceiS. 
Felizmente, o IBDF já inclui nos seus programas o plan
tio de cajueiros, de coqueiros e da gravioleira, frutíferas
que se adaptam à região. Com isso, está, realmente, nos 
prestando um grande serviço, vez que as áreas plantadas, 
assim plantadas estão ensejando o desenvolvimerito--cfe 
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indústrias que, hoje, empregam pelo menos 150 mil pes
soas com grande vantagem já que como no caso do caju 
não se utilizam quaisquer insumos externos, a própria 
energià utilizada nesses projetas, provindo da queima da 
casca de castanha. Não se usam quaisquer parcelas de 
petróleo ou de outro tipo de combustivel. O suco de caju 
está em pleno início de aproveitamento. Para que V. Ex• 
tenha uma idêia, Sr. Presidente, basta dizer que hoje ex
po·rtando apenas a castanha, empregamos cerca de cem 
mil pessoas e exportamos mais de oitenta milhões de 
dólares por ano. No entanto, estamos perdendo o pe
dúnculo, isso é, o caju propriamente dito. Estamos per
dendo mais de um milhão de toneladas de frutos por 
ano. Esse milhão de toneladas poderá produzir quinhen
tas mil toneladas de suco, que mesmo vendido a um 
preço vil de quinhentos dólares por tonelada, poderá 
render duzentos e cinqUenta milhões de dólares para a 
região, propiciando a criação de outros tantos mil em
pregos. 

-Agora vem, auspiciosamente, o IBDF nOs informar 
que está considerando também como essência a ser ad
mitida para o reflorestamento, a algaroba, que é uma 
planta xerófila, que produz vagens de um alto teor ali
mentício para Os rebanhos e altamente resistente à seca. 
Essa é realmente uma notícia de grande importância. 

A segunda medida que nos dâ o Dr. Mauro Reis-com
plementa a primeira, e dá um novo alento ao Programa 
de Reflorestamento do Nordeste. S. Sf. informa que, ao 
invés de invalidar os projetas que entraram no IBDF em 
1982, ele, ao contrário~ vai revalidá-los. Mais do que is
so, vai atualizar os seus custos, de acordo com a variação 

-das ORTNs. 
Sr. Presid~nte, essas iiiformações são muiio importan

tes. Por iSso mesmo quero, daqui da tribuna do Senado 
Federal, parabenizar o Nordeste e agradecer ao Dr. 
Mauro pelo extraordinário esforço que ele vem fazendo 
em prol da nossa região, cumprindo à risca a determi
nação do Presidente da República, que é a de ampliar as 
parcelas de aplicação do orçamento do IBDF, ajustando 
os programas do Nordeste para melhor observar o nível 
de 50% de seus recursos. 
~a O-que tinha a dizer. (Muito bem!)_ 

-DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
LOURIVAL BAPTISTA NA SESSÃO DO DIA 
29-8-83 E QUE ESTÁ SENDO REPUBLICADIJ 
POR TER SAlDO IS:OM /NCORREÇÃO !VO 
DCN (SEÇÃO II) DO DIA 30-8-83 

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

A Legião Brasileira de Assistência, (LBA) surgiu no 
cenário nacional, no dia 28 de agosto de 1942, como ins
tituição incumbida de elaborar a Política de Assistência 
Social do Governo Federal, através da execução de pro
gramas vinculados ao atendimento das necessidades bá
sicas das nossas populações carentes e socialmente mar
ginalizadas. 

O 41~> aniversário da fundação da LBA, ontem trans
corrido, adquiriu, em virtude da expansão e aperfeiçoa
meflto das múltiplas atividades institucionais, no decor

. rer de sua trajetófiã~ dimensões de um acontecimento de 
ressonância nacional. 

O crescente prestígio e a indiscutível credibilidade da 
LBA resultam da sua vinculação e permanente dedi
cação, em todo o território nacional, à execução de uma 
vasta rede de programas interligados e múltiplos em
preendimentos no âmbito da complementação alimen
tar;- da implantação de serviços básicos de saúde, 
creches-casulo, profissionalizaçãO, habitação, geração de 
erripregos, proteção aos idosos, direitos de cidadania e 
vítimas das calamidades climáticas ou flagelos que, de 
vez em quando, atingem vastos segmentos das camadas 
nlais pobres e vulneráveis da Na~;;ão. 

Setembro de I 983 

Conforme acentuou a ilustre Presidente da LBA, Léa 
Leal, em palestra que pronunciou na Escola Superior de 
Guerra (ESG), em 9 de setembro de 1980, " ... Esta ação 
social múltipla que marca a presença da LBA no Gover
no dirige-se, sobretudo, à população brasileira carente; à
quela população de baixa ou nenhuma renda, em si
tuação de desemprego ou subemprego, de poder aquisiti
vo insuficiente e com reduzido ou inexistente grau de ins
trumentalização para superar, por seus próprios meios e 
recursos, a infeliz situação de marginalidade sócio
económica em que se encontra". 

Pode-se avaliar, em toda sua trâgicã amplitude e peri
culosidade, ·a sitUação dos vastos continsentes demográ
ficos para os quais a LBA significa uma legítima possibi
lidade de sobrevivência - talvez a única possível, em cir
cunstâncias desesperadoras geradas pelo desemprego, 
pela fome, pela subnutrição, pelas doenças e pelo analfa
betismo. 

Segundo indici!.dores- mencionados pela Presidente 
Léa Leal, naquela sua realista conferência perante os es· 
tagiãtios-da ESG- (dados do IBGE para 1978)- qua
se setenta por Cento da população brasileira recebe atê 
dois (2) salários mínimos. Seriam estes os clientes poten
ciais da LBA. Hã, porém, dentro dessa expressiva parce
la de nossa população, um grupamento bem mais vulne
rável, que podemos estimar em quarenta milhões de brasi
leiros, nossos irmãos de terra e cidadania que, espalha· 
dos pelas zonas rurais, ou concentrados e empilhados 
nas periferias das grandes metrópoles, subvivem, trágica 
e cruelmente, nesses bolsões de miséria social. São qua
renta milhões de infelizes, desafortunados e desespe
r~nçados. E é dele& que precisamos cuidar imediatamen
te. 

O 41' aniversário do advento da LBA é, por todas es
sas razões, uma data digna das melhores demonstrações 
de apreço, carinho e admiração do nosso povo - não 
somente pelo seu significado institucional, no panorama 
das realidades nacionais, como, também1 pelo notável 
desempenho de sua ilustre Presidente nestes últimos 
anos, Léa Leal, dinâmica e competente sucessora de 
Dona Dare)'_ Vargas, a inesquecível fundadora da LBA. 

O Sr. Luiz Viana - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito pra
zer, eminente Senador Luiz Viana. 

O Sr. Luiz Viana - Tenho ouvido, com toda a 
atenção, as palavras de V. Ex• em relação à LBA e à sua 
Presidenta, e referências absolutamente justas porque 
realmente a Dona Léa Leal tem sido uma grande Presi
denta da LBA. Congratulo-me com V. Ex• e solidarizo
me com suas palavras. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito obrigado, 
eminente Senador Luiz Viana, pelo apoio que dá a essa 
obra extraordinária que é rcillizada pela Legião Brasilei
ra de Assistência através da sua benemérita Presidenta 
Léaleal. 

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

O SR._ LOURIVAL BAPTISTA - Com muito pra
zer, ouço o aparte do eminente Senador Albano Franco. 

O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Lourival Bap
tista, desejO associar-me também às homenagens que V. 
Ex• presta hoje pelo 41"' aniversário da Legião Brasileira 
de Assistência e, em particular, realmente ressaltando o 
desempenho e a operosidade do trabalho de Dona Léa 
Leal, sua presidenta atual. De fato, o meu Estado, Sergi
pe, te'm sido grandemente beneficiado pela gestão de 
Dona Léa Leal, inclusive, agora, no próximo mês de no~ 
vem_bro, vai ~omeçar a funcionar em Aracaju o progra
ma complementar de alimentação, quando, iniCialmente, 
vão ser beneficiadas vinte e cinco mil famílias. ~. portan-
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to, motivo de satisfação elogiar um 6rgão que tanto faz 
pelos carentes, pelos mais humildes em nosso Pais. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a 
V. Ex•, nobre Senador AI bailO Fl-anco, pelo depoimento 
que dã a respeito da LBA, do seu trabalho e da sua efi~ 
ciência, particularmente em nosso Estado, onde a Legião 
Brasileira de Assistência, ita veidaâe, tem dado uma 
grande contribuição aos mais carentes. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com riiuiio--Pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Jorge Kalume -- Muito obrigado, antecipado. 
Quero associar-me, nobre Senador Lourival Baptista, a 
essa justa homenagem que V. Ex• está prestando à Le
gião Brasileira de Assistência nesse seu 41 q aniversário de _ 
fundação e dizer-lhe que, inegavelmente, a LBA tem 
prestado relevantíssimos serviços a este País e tem _cresci
do com o Brasil. Em particular, quero felicitar a atual 
Presidenta Dona Léa Leal pela maneira com que ela tem 
procurado conduzir os trabalhos que lhes são afetos. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex•. nobre Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte e 
também pelo valioso depoimento que dá a respeito da 
atuação da Legião Brasileira de Assistência, que tem a 

'sua frente essa figura extraordinária de Léa Leal. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito pra
zer, nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Lourival Bap
tista, eu também desejo associar-me às__justas homena
gens que V. Ex' presta, neste instante, à Legião Brasileira 
de Assistência e à sua digna e eficiente presidenta. Na 
realidade, a LBA está em todos os Estados e, pratica
mente, de modo direto ou indireto, em todos os Municí
pios do País. A LBA, por conseguinte, merece os nossos 
louvores e, mais do que os nossos louvores, as nossas ho
menagens. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. 
Ex', eminente Senador Helvídio Nunes, pelo seu aparte, 
que juntamente com os dos eminentes Senadores Luiz 
Viana, Albano Franco e Jorge Kalume em muito enri
quecem este pronunciamento que faço na terde de hoje, 
referente ao quadragésimo primeiro aniversário da Le
gião Brasileira de Assistência. Conforme asseverou V: 
Ex•, a atuação da LBA se estende pelo Brasil afora, atin
gindo os mais longínquos recantos do território Nacio
nal, presente, como de fato, se encontra na totalidade de 
seus municípios. 

A fim de comemorar, condignamente, os 41 anos de 
ininterrupto e profícuo funcionamento da LBA, Léa 
Leal redigiu, com rara sensibilidade, emoção e realismo, 
a magnífica mensagem que está sendo lida, na data de 
hoje, em todas as superintendências, estaduais e territo
riais da LBA, espalhadas pelo Brasil inteiro. 

Trata-se de documento digno de atenta reflexão, cuja 
transcrição solicito, neste momento, a fim de que conste 
dos Anais do Senado Federal. 

Aproveitando o ensejo; e, com a finalidade de home
nagear o trabalho desenvolvido por essa instituição, 
principalmente na atual administração da Presidenta 
Léa Leal, através do PRONA V /LBA, encaminhamos, 
hoje, um projeto de lei instituindo -o Dia N:a:ciOnál do 
Voluntáriado. 
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O Sr. Jorge Kalume- V. Ex' me permite outro apar
te? 

O SR. WURIV AL BAPTISTA - Com prazer, emi
nente Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume - Por um lapso, deixei de men
cionar o nome da primeira presidenta, o nome da funda
dora, que foi Dona Darcy Vargas, merecedora do nosso 

- respeito, dos nossos aplausos, pela maneira com que se 
houve desde o início desse trabalho em prol dos menos 
favorecidos. 

. :' ~ 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muit_o_grato a V. 
Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, por este seu se-

- _ gl!-ndo aparte, em que relemb_!a a~~la figura extraordi
nâria de Darcy V ãrgas, de quem eu, neste modesto pro· 
nunciamento, assinalei o nome da inesquecível fundado
ra da LBA, que foi a Sr• Darcy Vargas. Muito grato a V. 

-- Ex', eminente Senador Jorge Kalume: · 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente(Muito bem! 

Palmas. O orador é cumprimentado.) 

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

MENSAGEM 

A 28 de agosto de 1983 a LBA comemora 41 anos de 
existência. 

O Brasil inteiro c6nhece a LBA. 
Por conhecê-la, os brasileiros deram-lhe sempre o 

apoio essencial nas horas certas. 
Deram-lhe, ainda, o que é mais caro e raro: a áedibili-

dade institucional. 
Por isso, não vou repetir, agora, o que fez e faz aLBA. 
O Brasil nos conhece e sabe o que fazemos. 
Neste aniversário o que importa é assinalar e agrade

cer-este apoio e esta credibilidade brasileira. 
A participação voluntária em torno da LBA, nos epi

sódios recentes da Campanha SOS-Sul, comprovou a 
união e solidariedade entre povo e instituição. 

Não há melhor lembrança e melhor presente do que 
este. 

Com a tradição de presença e mobilização do volunta
riado brasileiro que vem dos anos duros da II Guerra 
Mundial, a LBA, tão histórica em sua atualidade, quer 
hoje, 41 anos passados, apenas agradecer e prometer. 

E o Brasil, que nos conhece, sabe que só prometemos 
para cumprir. 

A promessa ê-a renovação de lutas e trabalhos sociais. 
:t: formar uma nova corrente, lançar uma nova Cam

panha, mais árdua e duradoura, em prol do Nordeste. 
1:: também a certeza de que os servidores e os volun

tários da LBA, mais uma vez, estarão conosco, dando o 
melhor de si, anónimas e conscientemente. 

E o voluntariado da LBA é hoje o Brasil inteiro, que 
sente e sofre o Nordeste. 

Não seremos redenção, mas prometemos presença e 
determinação. 

28 de agosto de 1983 é, porta_nto, o dia de umanova 
priorídade na LBA: o lançamento do Projeto N orde;te. 

1:. nossa maneira, a melhor maneira de festejar um ani
versário. 

Estou certa de que seria exatamente desse modo que 
Darcy Vargas, nossa fundadora e nosso exemplo, gosta
ria que Coillemorássemos este dia. 

Com muito trabalho e muita fê no Brasil e nos brasi
leiros. 

E também com muita gratidão por nos ajudarem a ser 
o que somos. - Léa Leal, Presidenta da LBA. 
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ATA DA 138• SESSÃO, 
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 1983 

(Publicada no DCN - Seção II -
de 30-8-83) 

RET!F!CAÇÃO 

Página 3659, 3~ coluna, na emenda do Projeto de Lei 
do Senado n\" 213, de 1983, 

Onde se lê: 
Institui o Dia do Voluntário Nacional 
Leia-se: 

-lDStitui o Dia Nacional do Voluntariado 
Na página 3660, 1' coluna, na justificação do projeto, 
Onde se lê: 

... cr1ação do Dia do Voluntariado Nacional, ... 
Leia-se: 
... criação do Dia Nacional do Voluntariado, ... 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL PARA 
1984 

OPI - 1984/1986 

Instruções 

O Presidente da Comissão do Distrito Federal, no 
cumprimento das prescrições insertas no art. 17, § 19 da 
Constituição da República Federativa do Brasil e em 
atendimento às disposições regimentais, RESOLVE bai- · 
xar ~s instruções a serem observadas durante os proces
sos de discussão e votaçã~ _da Proposta Orçamentária do 
Distrito Federal para o exercício financeiro de 1984. 

I) Os Senhores Senadores poderão apresentar emen
das de subvenções· para entidades educacionais e assis
tendais do Distríto Federal, obedecidos os seguintes cri~ 
térios: 

a) Secretária de Edu~çio e Cultura: a quota destina
da a cada Senador ê de Cr.S 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros), com o mínimo de CrS 50.000,00 (cinqUenta 
mil _cruzeiros) para as entidades educacionais e culturais 
que Se encontrem devidamente cadastradas; 

b) Secretaria de Senlços Sociais: a quota destinada a 
cada Senador ê de CrS 1.000.000,00 (um milhão de cru~ 
zeiros), com mínimo de Cr$ 50.000,00 (cinqUenta mil 
cruzei_ros) para as entidades filantrópicas e de beneme
rência que se encontrem devidamente cadastradas; 

2) não serão recebidos boletins de subvenções com 
entid:ides que não se enquadrem nos requisitos acima 
exigidos; 

3) as emendas e boletins de subvenções serão recebi
dos, no período de 10 a 30 de setembro, pela Subsecreta
ria de Orçamento da Assessoria do Senado Federal (12'~ 
andar do Anexo I do Senado); 

4) as emendas deverão ser datilografadas em 3 (três) 
vias, em formulários pr6prios, um para cada Secretaria; 

5) não serão recebidas emendas que não contenham, 
em todas as vias, a assinatura do Senador; 

6) no processamento e classificação das emendas, se
rão observados critérios fixados na Lei n\" 1.493, de 13 de 
dezembro de 1951, que dispõe sobre o pagamento de 
auXílioS e subvenções e na Lei n\" 4.320, de 17 de março 
de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Fede-
ral, e 

7) na tramitação do presente projeto Serão obedeci
dos os prazos e critérios constantes do Regimento Inter
no do Senado Federal. 
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DESIGNAÇÃO DE RELATORES 

Partes 

O l -Gabinete do Governador 
Procuradoria Geral 

02 - Secretaria àe Governo 
Secretaria de Administração 

03 - Secretaria de Finanças 
04- Secretaria de Educação e CUltura· 
05 ....:;,.. Secretaria de Saúde 

Secretaria de Serviços Sociais 
06 -Secretaria de Viação e Obras 

Secretaria de Serviços Sociais 
07 - Secretaría di A-griCUltura e 

Produção 
08 -Secretaria de SegUfança Pública 
09- Tribunal de Contas 

Receita e· Texto da Lei 

Relator 

Sen. Alfredo Campos 

Sen. Jutahy Magalhães 

Sen. Mauro Horges 
Sen. Alexandre Costa 
Sen. Marcondes Gadelha 

Sen. Gastão Müller 

Sen.Benedito Ferreira 
Sen. Guilherme Palmeira 

Sen. Murilo Badaró 

Relator Substituto 

Sen. Marcelo Miranda 

Sen. Passos Pôrto 

Sen.ltamar Franco 
Sen. Lourival Baptista 
Sen. Altevir Leal 

Sen. Dinarte Mariz 

Sen. João Citsteió 
Sên. Gastão Müll.er 

Sen. Itamar Fr<inco 

Comissão do_ Distrito Federal, 19 de setembro de 1983. --:- Senado'r Alexandre Costa, Presidente da Comissão dÕ -

Distrito Federal. 

Setembro de 1983 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• 108 . CAPITAL FED.ERAL 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 143• SESSÃO, 
EM 2 DE SET.EMBRO DE 1983 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.2 - Leitura de projeto 
- Projeto de Le.i do Senaôo n~> 

226/83. de autoria do Sr, Senador 
Nelson Carneiro, que concCdC "anis
tia a dirigentes sindicais punidos 
com base_ na legislação trabalhista. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE 
KALUME- Trabalhos_ desenvol
vidos na últimil--reunião do Conse
lho Deliberativo da SUDAM, rea
lizada no Acre. 

SE.VADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líder- Exoneração 
do Sr. Carlos Langoni, da Presi
dência do Banco_ Central. 

SUMÁRIO 
SENADOR HENRIQUE 

SANTlf-LO-- ApreellsõeS cte S. 
Ex• com relação à potítica agríCOla 
e ao problema do abastecimento 
interno do País. 

SENADOR VIRG[L/O 
TAVORA- Expediente -do Presi
dente do BNH. refutando decla
rações atribuídas ao Deputado 
Theodorico Ferraço a respeito de 
gestões do Ministro Erl)ane Gal
vêas em 'prol da incorporação da 
Delfin pela Corretora Côroa. 

1.2.4 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 
227/83, de autoria do=Sr:·sen·ãdor 
Mauro Borges, que revoga disposi
tivos -do De"creto-lei n~' 1.541, de-14 
de abril de 19?7. que ''instituitJ. _as 
sublegendas para as eleições de Se
nador e Prefeito'\- elimh1ando o 
critério de considerar suPlente do 
Senador eleito o candidato a Sena
dor não eleito. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Redação Final do Projeto de 

Resolução n9 222/81, que autoriza 
o Governo do Estado do Pará a 
contratar operação de crédito no 
valOr de CrS 139.427.700,00 (cento 
e trinta e nove milhões, quatrocen
tos e vinte e sete mil e setecentos 
~ruzeiros). Aprovada. Ã promul
gação. 

-- Redação Final dO Projeto- de 
Res.olução n989f83, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Taguatin
ga, Estado de GOíáS, a contratar 
Operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.754.525,57 (sete inilhões, se.
tecentos e cinqüenta e quatro mil, 
quinhentos e vinte e cinco cru~iros 
e-cinqüenta e sete centavos). Apro
vada. A promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Res_oluçào n9 92/83, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rio Verde 
de Mato Grosso, Estado de Mato 
GrossO do Sul, a contrat<Ír ope
ração de crédito no valor de Cr.S 
20.000.000,00 (vinte milhões de 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 3 DE SETEMBRO DE i983 

Ata da 143' Sessão, 
em 2 de setembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinária 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Henrique Santillo 
Lenoir Vargas e Raimundo Parente. 

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

Jorge Kalume - Raimundo Parente - Claudionor 
Roriz - Aloysio ChaVes - Gabriel Hermes - Hélio 
Gueiros - Alexandre Costa- José Sarney - Alberto 
Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto
José Lins - Virgilio Távora - Humberto Lucena -
Aderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Coelho -
Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Jutahy Ma~ 
galhães- José Ignáclo.- Benedito Ferreira- Henri
que Santillo - Mauro Borges- José Fragelli- Enéas 
Faria- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Octavio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -A lista de 
presença acusa o comi;atecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. lY-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 769 e 770, DE 1983. 

Sobre a emenda de Plenário ao Projeto de Lei da 
Câmara nY 25~ de 1982 (n9 413~8, de 1979, na ori
gem), que uautoriza a pessoa física residente na 
Amazônia Legal a aplicar incentivo fiscal para o De
senvolvimento Regional". 

PARECER N• 769, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Marcondes Gadelha 
O projeto sob exame, originário da egrégia Câmara 

dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Vivaldo 
Frota, institui incentivo fiScal para o Desenvolvimento 
Regional da Amazôn.ia Legal. 

2. Na justificação, argúi o autor que os atuais incen· 
tivos fiscais são cat;reg8dos maciçamente para o eixo 
Rio-São Paulo, em detrimento das demais regiões do. 
Brasil, notad~mente do Norte-Nordeste. 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federa1 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretol' Executivo 
ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Via Superfície: 

Diretor Industrial Semestre ........•.......•..•. ~ ._ ...... . Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 Ano •....•..••.•••••....•••••••. ·--·-·~-

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 
Exemplar Avulso' Cr$ 50,00 
Tiragei'n: 2.200 exemplares 

cruzeiros). Aprovada. A promul
gação. 

zenamento e abastecimento. Trans
portes em geral. 

2-DISCURSOS PR() FERI
DOS EM SESSÕES ANTERIO
RES 

SENADOR NELSON 
1.4- DISCURS_OS APÓS. A 

ORDEM DO DIA 
CARNEIRO- Reivindicação dos 
deficientes auditivos. 

Do Sr. José Lins, pronunciado 
na sessão de 30-8-83. -

Do Sr. Humberto Lucena, pro
nunciado na sessão de 1<?-9-83. 

SENADOR JOS!! 
FRAGELLI--Sucessão presidenR 
cial. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Considerações relativas 
ao DecretoRlei n~' 2.045/83 

Do Sr. José-Lins, pronunciados 
na sessão dé l Q-9-83. 

SENADOR MARCO 
MACIEC_~ ProblemátiCa nordes-
tina. 

SENADOR MAURO 
BORGES- Crise do Sistema Fi
nanceiro da Habitação .. Aspectos 
fundiários do País._Crédito agríco
la. Fatores básicos de produção. 
Pesquisa e ensino a&rícola. ArmaR 

SENADOR EN!!AS FARIA
Liberação de recursos financeiros 

para os setores produtivos do EstaR 
do do Paraná, atingidos direta ou 
indiretamente pelas re_centes cheias. 

3- SECRETARIA GERAL DA 
MESA 

Resenha das matérias apriciidas 
de 1~> a 31 de agosto/83. 

4- MESA DIRETORA 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 

-sESSÃO. ENCERRAMENTO 

5- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO-
MISSÕES PERMANENTES . 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados 
foi a proposição exarriill.ada pela douta Comissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou constitucional,_ 
Jurídica, regimental e de boa técnica legislativa. Assim, 
cumpreRnos apenas examinar-lhe o mérito. 

Sob tal aspecto, o projeto é õportuno e conveniente, 
pois intenta criar mecariismo de aceleração do Desenvol
vimento Regio~al da Amazônia e de correção parcial das 
distorções relacionadas com os Fundos_l57. 

4. Ao projetO foi ã:Çifesentada_a Emenda n'i' 1, de Ple
nário de autoria_ do ilu$t_re Senador Humb~rto J.,uç_ena, 
que. estende a Faculdade e o _Fundo prev.isto no projeto 
também à·ârea de atuação da SUDENE. 

Além de inobjetâvel sob os aspectos jurídico
constitucional e têcnicõR-reg!nlentãl, a Emenda, no mériR 
to, merece aprovação; jâ que os mesmos pressupostoS inR 
vocados para a Amaz.ônia Legal valem para a área da 
SUDENE. 

5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do proR 
jeto, quanto ao mérito, é·aa~:men.da., quanto aO meritO e 
quanto aos aspectos constitucionalRjuiídico e têcnico
regimental. 

Sala da Comissão, 27 de abril d~ 1983. -HeJvídio Nu
nes, Presidente em exercício. - Marcondes Gadelha, Re
I ato r. - Alfredo Campos - José lgnácio - Hélio Guei
ros- Amaral Furlan- Aderbal Jurema- Martins Fi· 
lho - Enéas Farias -Guilherme Palmeira. ' 

PARECER No 770, DE !983. 
Da Comissão de Economia 

R~Í~tÕr: Senador Albano Franco 
Ã vist3: de emenQa apres~tada e~ Plenário pelo emi

n-ente Senador Hurp.berto Lucena, volta ao exame deste 
Orgào_Têcnico q_p!'~eÕte projetQ q~e ''"autoriZa ã pessoa 
física residente na Amazônia Legal a aplicar incentivo 
fiscal p~ra o D~envolvimento' Regional". 

No que tange ao projeto, esta Comissão ji-sC man"ífés~ 
tau pela sua aprovação, nos termos do parecer de seu 
Relator, o IlUstre Seriãdor- Gabriel-HermeS. ----·-·-~-- · 

Cabe-nos agora, tãoRsomente, a apreciação da emenda 
de:Plenãrio, conforme prescreve o Regimento Interno do 
Senado. · 

" A emenda, na alteração que propõe para o art. 1 '1 do 
projeto, visa a estender aos. Estados incluídos na área de 
atuação da SUDENE, a sistemática de incentivo preco
nizada para a Amazônia Legal, nas condições do citado 
preceito. 

Em arrimo da medida, a Comiss3.o ci.e CÕnstitt.iiçã_o e 
JUstiça, ao aprováAa, deStacou que, no mérito, eli Se 
fUndamenta nos mesmos pressupostOs cj_uejustifica:raffi~ O 
acolhimento do Projeto, no objetívo que· persegue de be
neficiar a Amazônia Legal. 

Tratando-se, como se vê, de matéria já apreciada; 
quanto ao mêrito, por ,esta Comissão, no que tange ao 

seu objetivo fundamental - nova faculdade de incentivO 
fiscal-- nada resta a obstar à ac_eitação da emenda, cujo 
propósito se atem à ampliação da eficácia da medida à 
situação análoga. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da 
Emenda n'i' l, de Plenário. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1983. ~Roberto 
Campos, Presidente. -- Albano Franco, Relator. -
Gabriel Hermes- Affonso Camargo -José Fragelli
Luiz Cavalcante. 

PARECER NO 771, DE 1983. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n996, de 1983 (n94.799-B, 
de 1981, na Câmara dos Deputados), que "modifica 
disposições da Lei n~> 5.108, de 21 de setembro de 
1966- Código Nacional de Trânsito?'. 

Relator: Senador Helvldio Nunes 

Oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 
n9 96, de 1983, .. modifica disposições da Lei n'i' 5.108, de 
21 de setembro de 1966- Código Nacíonal de TrânsiR 
to". 

2. Na v~rd~e, a proposição visa a adicionar pará
grafo ao art. 16 elo CNT, de m9do a autorizar que a velo~ _ 
cid3de dos veículos, .. se as condições técnicas das vias de 
trânsit9 rápido e das vias preferenciais o permitirem, 
atinja -até cem quilômetros horários". 

3. Retiro da justificaçãO do p-rojeto o segUinte tre
cho~ 

"No Brasil, em nossas rodovias de trânsito rápido c 
nas vias preferenciais é onde se anda, compulsoriamente, 
por força de uma Portaria do COnselho Nacional de 
Trânsito, mais devagar, em relação aos demais países". 

4.- Não há óbices de_ ordem constitucional a registrar. 
A rigor, também, não se lhe pode apontar obstáculos de 
natureza.jurfdíca. 

Tenho para mim, entretanto, que a maté"!1a ae-qUe traR 
ta o Projeto de Lei n'196, de 1983, não ê daqueles que meR 
reçam o tratamento que se lhe quer dar. 

- A espécie cogita de simples determinação relativa à ve-
loCidadé- máxima que os verculos devam observar nas ro~ 
deviaS de trânsito ráPido e nas vias- preferenciais 

Aliãs, sabem todos; e está .e_xplídto na justificação ao 
projeto, que a norma que disciplina a matéria estã con
SUbstanciada em Poitaria baixada pelo Conselho Nacio-
nal de Trânsito. . 
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Assim, erigif.se à categoria de lei Uma Inera normã ·re-
gulamentar, que alc1:1nça plenos efeitOs através de Porta. 
ria, não me parece, doutrinariamente, defensável. 

5. O parecer, pois, afirmá- a constitUcionalidade da 
proposição, mas lhe nega, quanto à juridicidade, acolhi
mento. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1983. - Murilo 
Badaró, Presidente - Helvídio Nunes, Relator-- Pedro 
Simon - Octávio Cardoso - Martins Filho - Passos 
Pôrto - Hélio Gueiros - Alfredo Campos. 

PARECER N• 772, DE 1983. 

Dn Comissão de COristituiÇão e JustiÇ&, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n"'147, de 1982 (Projeto de 
Lei n'l' 2.289-B, de 1979, na origem), que uestabelece 
normas punitivas paa reprimir o preconceito de raça 
ou de cor". 

Relator: Senador José Fragelli 

O projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu· 
tados, de autoria do ilustre Deputado Adalberto Camar
go, estabelece normas punitivas para reprimir o precon
ceito de raça ou de cor. 

2. Na justificàçào, após referir o art. 153, § 19 _da 
~onstituição, o art. 19 da Resolução __ n.,.. 1.904 da Orgarii
zação das Nações Unidas e vários fatos configuradores 
de discrinúnação racial, enfatiza o autor: "não desejando 
que ocorra no País desigualdade de raça, estamos sub
metendo à consideração do Congresso Nacional refor
mulação da Lei .. Afonso Arinos", objetivando a ob
tenção de maior respeito à personalidade de descenden
tes de africanos, que já nãO mais s.e confonna:rÍÍ coill a si
tuação de inferioridade que ocupam dentro da s_ociedade 
brasileira", · 

3. Em sUa tramitação pela Cârilara dos Deputados, 
foi o projeto examinado pela douta-COnlis$ão de COnsti
tuição e Justiça, que o considerou constitucional e jurídi
co. Assim, à luz do que dispõe o item III, letra "b", n9l, 
combinado com o item I, n' 6, do art. 100 d_o Regimento 
Interno, resta-nos, tão-sà examinar-lhe o mérito. 

O projeto, na verdade, reformula a Lei n9 1.390/51 
(Lei Afonso Arinos), incorporando a totalidade de seus 
dispositivos e fazendo, basicament;j. duas grandes ino
vações: a do art. 1.,.., que determina à autoridade policial 
que tomar conhecimento de infração por preconceito de 
raça ou de cor a obrigação de promover instauração de 
inquérito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sob pena de responsabilidade; e a do art. I O, que dispõe 
serem as multas previstas na lei reajustá v'eiS na mesm-a 
proporção da variação nominal das Obrigações ReajUs
táveis do Tesouro Nacional - ORTN. 

No mais, não hâ grande diferença entre o projeto e a 
Lei Afonso Arinos. Mas as duas inovações apontadas e 
alguns outros pequenos aperfeiçoamentos oastam para 
justificar- a Prój:iosiçâo e toiná-la oporturla. De fato, a· 
discriminação racial mais ou menos veladã. qUe ainda 
existe entre nós não só é Uma nódoa a ser rasPada de 
nosso convívio social como sobretudo uma forma das 
mais perverSas e penosas de atentado aos direitos huma
nos. Daí merecer aColhimento t!Jdo- O que possa contri
buir para combatê-la. 

4. Ante o exposto; opinamos pela aprovação do pro~ 
jcto, por oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 31 de-agosto de f983. - Murílo 
Badaró, Presidente- José Fragelli, Relator- Helvídio 
Nunes - Marti~ Filho - Passos Pôrto - Hélio Gueiros 
- Alfredo Campos - OctáVio Olnioso. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seç~o U) 

PARECERES N•s 773 E 774, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 96, de 1981 
(n9 1.542-B, de 1979, na Casa de origem), que· "dá 
tiova redação áo art. 12 da Lei n9 6.019, de 3 de janei
ro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário 
nas empresas urbanas". 

PARECER N• 773, DE 1983 
D~ Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Henrique Santillo 

Procedente da Câmara dos Deputados, o projeto sob 
exame pretende alterar o art. 12 da Lei n9 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, que dispõe sobre o Ú'abãlho teiliporário 
nas emPresas Urbanas, e dá outras providênciã.s. 

Convém esclarecer que a lei alteranda conceituã como 
trabalho temporário aquele prestado por pessoa física a 
uma empresa, para atender à necessidade_ transitória de 
substituíção de seu pessoal regular e permanente ou a 
acréscimo extraordinário de serviços. 

Na mesma seqüência, define como empresa de traba
lho temporário a pess-oa física ou jurídiei urb3.0.a, c.uja 
atividade consiste em cOlocar à disposição de outras em
presas, temporarian:tente, trabalhadores devida~e-nte 
qualificados. por elas remunerados e assistidos. 

Justificando a proposiç?o_, o eminente Autor, 'Deputa
do Nilson Gibson, embora realce a função econômíco
social das empresas prestadoras de serviço temporário, 
.frisa que não ê jUsto que ·as referidos trabalhadores tem
porários fiqUem apenas parcialmente ao 3brigo da pro-

- teção prevista na Consolidação das Leis .da Trabalho. 
Portanto, as medidas preconizadas pelo projeto de es

tender ao trabalhador temporârio idênticos direitos aos 
dos empregados sujeitos às normas da CLT, inclusive os 

""benefícios do PIS-e do Fundo de Garantia, se amoldam 
aos modernos princípios tutelares que norteiam o direito 
laboral moderno. 

Nem se _diga que esses trab~lhad~res_ s~~ "tempo
_rãrjos'.f, porque entre: eles e as suas ~mpregadoras não 
Cxisti tran$itori~a4e_ de contrato. Empregados perrna
nentes como· qüaisquer outros; tão-somente executam 
atividades de ~ráter temporário para os clientes das fir
mas locadoras de mão-de-obra, em rotatividade que não 
pode exceder de três meses. Assim, o trabalhador é tem
pOrâiici aperias para o client_e, mas permanente para ã. em
presa /easing. 

Na esfe~a_de compeiêi1cia regimentaf d~ta Comissão, 
- querenl.os dar ênfase aos elevados objetiv'?s do prqjeto, 

ad pôr cobro a uma Situação esdrúxula que afronta, na 
espécie, ·a Consciência jurfdica ríacional, opinando pela 
s11a aprovação, por ser oportuno e conveniente. -
-- -Sãta das Comissões, 6 de maio de 1982. - Raimundo 
Parente, Presidente - Henrique Santillo, Relator -
Gabriel Hermes - Moacyr Dalla, contrário_- Fr:llDCO 
Montoro. 

PARECER N• 774, DE 1983 
Da Comissão de E:conomia 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Com o presente projeto, seu Auto~. o ilustre Deputado 
Nilson Gibson, propõe a alteração do art. 12 da Lei n<1 
6.019, d;; 3 de janeiro de 1974, para dar-lhe a Seguinte re

-- ~a_ção: 

"Art. 12. São assegurados ao trabalhador tem
porário os seguintes direitos: 

a) contrato de trabalho regulado pelas normas 
da Consolidação das Leis do. Trabalho; 

b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de 
acordo com a Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
f966; 
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c) remuneração equivalente à percebida pelos 
emPTegados de mesma categoria da empresa toma
dora ou cliente, garantida em qualquer hipótese, a 
percepção do sa·lárici mínimo regiOnal." 

Na redaçào vigente, o citado preceito legal está assim 
redigido: 

.. Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador 
temporário os segUintes direitos: 

a) remuneração equivalente à púcebida pelos 
empregados da mesma categoria da empresa toma
dora ou cliente calculados à base horãría, garantida, 
em qualquer hipótese, a percepção do salário míni
mo regional; 

b) jornada de: oito horas, rem.uneradas as horas 
extraordinárias não excedente de duas, com acrésci
mo de 20% (vinte por cento); 

c) férias proporciOnais, nos termos do art.. 25 da 
Lei n'l 5.107, de 13 de setembro de 1966; 

d) repouso semanal remunerado; 
e) adicional por trabalho noturno; 
f) indeniiação por dispensa sem justa causa ao 

término normal do contrato correspondente a 1/12 
(um doze avos) do pagamento recebido; 

g) seguro contra acidente do trabalho; 
h) proteção previdenciãria nos termos do dispas-

-- to na Lei Orgãriíca- da Previdência Soda!, com as al
teraçõeS introduzidas pela Lei n9 5.890, de 8 de ju
nho de 1973 (art. 59, item III, letra c, do Decreto n9 
72.771, de 6 de setembro de 1973)." 

O Autor do projeto justifica a sua iniciativa, alegando 
que "não se justifica a existência de contratos de traba
lho restringindo direitos e conquistas do trabalhador", 
além_ de não ser justO que .. após tantos anos de conquis
tas sociais, referidos trabal_hadores fiquem desprotegidos 
no que tange aos direitos assegurados a todos aqueles cu
jos contratos de trabalho estão disciplinados pela Conso
lidação das Leis do Trabalho". 

Em verdade, a modalidade de trabalho a que se repor
ta a Lei n9 6.019, de 1974, assume, no conserto das ativi
dades laboriais, carãter especialfssimo, dado o seu con

. te:údo de transitoriedade, assim definido como "aquele 
prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à 
necessidade transitória de substituição de seu pessoal re
gular e permanente ou a acrêscimo extraordinário de ser
viç_os:•. 

Esse c_aráter de transitoriedade, que justifica o discipli
namento da matéria por lei especial, está ainda previsto, 
de forma mais explícita, no art. lO da Lei n9 6.019/74, 
qu~ndo estabelece que o contrato entre a empresa de tra

-balho e a empresa tomadora ou cliente, em relação a um 
mesmo empregadO, não poderá exceder de três meses. 

Assim, essa forma singular de prestação de serviço exi
giu, do legislador, disciplina específica, com regime de 
garantias predeterminadas. O art, 12 da Lei n9 6.019, de 
1974, enumera os direitos assegura~os ao trabalhador 

- sirbm'etid.O_â._ esSe regime especial de prestação de serviço. 
Assim, são garantidos: remuneração igualitária aos de
mais empregados da mesma categoria; jornada de 8 ho
ras, com horas-extras pagas com acréscimo de 20%; 
férias proporcionais, nos termos da Lei n? _5.107 /66; re
pouso semanal; adiciOnal por trabalho noturno; indeni
zação por dispensa sem justa causa; seguro contra aci
dentes do trabalho; e proteção previdenciária, de acordo 
com a Lei Orgânica da PreVidência SociaL 

Desta sorte. o projeto sob exame incide. a rigor, num 
bis in idem, pois os direitos gerais previstos no art 12 da 
Lei n9 6.019, de 1974, já abrangem as hipóteses mencio
nadas nas letras do dispositivo que o projeto pretende 
instituir. De fato a letra a do art. 12, na redação do pro
jeto, é atendida pelo disposto no § 19 do mesmo art. 12 da 
lei vigente; j_á a letra b _encontra simile na letra f da lei em 
viSor; e a letra c é uma repetição da letra a da lei vi~ente. 
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Além do mais, os litígios que venham a ocorrer entre 
as empresas do serviço teroporãrio e s~us trabalhadores 
são dirimidos pela justiça do trabalho, circunstância que 
completa o regime de proteção especial aos dir~itos dessa 
aategoria de assalariados. 

Em face do exposto, não vemos pr_ocedência na·alte~ 
ração sugerida pelo presente projeto, a qual poderia en
sejar confusões no âmbito da execução da Lei rt9 6.019, 
de 1974, à Yista dos vârios aspectos que abOrda, no disci
plinamento do exercício desse tipo de atividade tempo
rária. 

. Opi~amos, destarte, pela rejeição do proj'eto sob ex a~ 
me, tendo em vista as s.uas implicações Oa ec6nõmia na
cional. 

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983. - Roberto 
Campos, Presidente- Gabriel Hennes, ·~etator- José 
Fragelli- Luiz Cavalcante- A'(fonso Camargo- ~a~ 
no Ftanco. ' . 

PARECERES N9s 775, 776, 777 e 778, de 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado W' 122, de 1980, 
que Hdispõe sobre a colocação em Cadernetas de Pou~ 
pança de depósitos judiciais". 

PARECER N' 775, DE-1983 
Da Comissão. de Constitqiçào e J(Jstiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Da autoria do eminente_Senador Jutahy Ma_8alhãesJ 

vem a esta Comissão Projeto de Lei através do cíual pro
põe que os depósitos judiciais sejam "colocados em Ca
derneta de Poupança da Caixa Econômica Federai, à 
conta do respectivo juízo, para fins de'jurós e atualização 
monetária". . _ · ___ _ 

Dir-se-ia que o Pr:ojeto, por versar sobre matéria fi
nanceira, não deveria prosperar (art. 57, inciso r, da 
Consfítuição Federal). · 

A meu ver, entretanto, o Projeto tem alta finalidade 
econômica porque procura remunerar e atualizar valores 
monetâriQs que, por força de lei e independentemente da 
vontade do depositante, são depositadOs em bancos por 
prazo não sabido, aviltando-se seu valor real, com a in
flação ainda incon_troJâvel com _que se debate a Nação. 

Com9 bem Saliente o Autor na "Justificação": ~~bâ ca· 
sos-e não poucos- em que a pendência judicial se ar
rasta por vârios anO'S, ao fim dos quais, os valores depo· 
sitados, que à época representavam ressarcimentos jus
tos, jâ não correspondem, nem de leve, ao que, a rigor, 
fazem jus os postulados vencedores, detentores do direi-
to ao seu recebimento". · 

Mas as instituições financeiras, depositârias desses re
cursos, podem emprestã-los livremente a taxas de juros 
altamente compensadoras e lucrativas, e, com tranqUili
dade, porque têm consciência que essa espécie de depósi
tos fica, por longo prazo, à sUa disposição. 

Diante_do exposto, proponho a aprovação do Projeto, 
mediante a adoção do seguinte substitutivo que afastará 
a eiva de inconstitucionalidade e n"ãci invadirâ, quanto -à 
cobrança de juros (matéria financeira) a área de compe· 
tência do Conselho Monetário Nacional que lhe é: atri
buída pela Lei n9 4.595, de 31-12·64. 

EMENDA N' I - CCJ 
(Silbstituih:o) -

AO PROJETO DE LEJ DO .SENADO N' !22, DE 1980 

uo~spõe sobre a colocação em Caderneta de Pou
pa~ça de depósitos judiciais." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J1;1 Nas ações ou recursos judiciais que eXijlim 
para sua propositura_ depósito prévio em dinheiro, as 
quantias depositadas nas instituições finariceiras, ã côrita 
do respectivo juizo, sob a rubrica "Depósitos Judiciais", 
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serão atualizad~s monetariamente mediarite correção e 
vencerão juros à taxa a ser fixada pelo Conselho ~pne-
tãrio Nacional. - . 

· Parâgrafo único. Os encargos financeiros de que tra
. t~ este arti_go_serãO-_creditados ao depositante no fim de 
_cada trimestre civil e na liquidação da conta. 

Art:.-2..,-----Esta lei entrarâ em vigor na data .de su,a 
publicação. 

Art. 39 __ Revogam-se as disposições em contrário. 
E o meu parecer. 

S,all} das Comissões, 21 de agosto de 1980.- Aloysio 
Chaves, Presidente,- Bernardino Viana, Relator- Cu* 
nha Lima - Táóéredo Neves- Almir Pinto-_ Raimundo 
Parente- Murilo Badaró- Aderbal Jurema - Hugo 
Ramos. 

PARECER N' 716, DE 1983. 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Luiz. Cavalcante 
O Pro)eto de Lei do Senado n9 122/80, dispÇ)e sobre a 

colocação em .Caderneta de Poupança de depósitos judi-
cjais. , _ -. ~ 

Mediante a proposição sob exanle, o aUtor:, o ilu-stre 
Senador J utahy M a.!ialhães, pretende que, nas ações ou 
recursos judiciais que exijam para sua propositura depósito 
prévio em dinheiro, as quantias depositadas sejam polo_ca
das em Caderneta de Poupança da Caixa Econômica Fe
deral, à conta do respectivo Juízo, ·para fins ~e juros e 
atualização monetária dos correspondentes valores devidos 
.a quem de direito. 

Para essa finalidade, o Juiz deverâ providenciar, de 
imediato, o competente depósito na Agência da CaiXa 
Econôniica Federal da Sede da Comarca ou, na inex.is· 

- téncia desta, na Agência da localidade -qUe lhe for mais 
próxima. 

As razões dessa iniciativa são reveladas na justificação 
apresentada pelo autor, cujo teor transcrevemos a seguir: 

"Tem sido fato bastante comum a desvalorização 
dos depósitos judiciais, ,quanto, ao fim da lide, são 
entregues aos seus beneficiários. · 

Hã casos - e não poucos - em que a pendência 
judicial se arrasta por vários anos, âo fim dós qtiB.is, 
os valores_ depositados, que à época representam 
-ressarciamentas justos, jâ não correspondem, nem 
de leve, ao·' que, a rigor, fazem jus Os postulantes 
venc~ores, detentores do direito aQ Seu re®bimen
to. _ 

A crônica judiciãria assinala, nesse pass9, even
tos lamentáveis que correspondem, de fato, a verda
deirOs esbulhos e confiSCOS, atingindo .salârios e ou
tros recursos de pessoas menos favorecidas." 

. Submetido ao exame da douta CCJ, esta concluiu por 
Um substitutiVo, alegando a i-t'ecessidade de afa-star o 
Projeto de "eiva de 'inconstitucionalidadé e· invasão, 
quanto à"cobrança de juros (matêria financeira); da ârea 
de competênçia ~o C_onselho -!\tforie(ãrio Nacional. que 
lhe é atribuída pela Lei n9 4.595, de 31-12-64", 

A nosso ver, salvo melhor juizo, a inconstitucionaliP.a
de-a que se t:efere a CCJ, deve-se à frase:~·.~, para fins de 
juros e afualj.z;ação monetâria dos correspondentes valo~ 
res.' .. ", desnecessâri~. pois as Cadernetas de PoupanÇa'es-

- _tão _syjeifas à incidê_il~i1,1 de juros e correção mof!.etária, 
de acordo com a legislação específica. · 

Dessa forma, exclufda a referida frase, a proposição 
pretende, simplesmente, que os depósitos prévios em di
nheiro, exigidos nas ações ou recursos judi_ciaís, sejam 
protegidos da desvalorização monetária mediante a Sua 
coloCaçãO em CãaerneWJ de Poupança na CaiXa Econó
mica Federal. 

Assim sendo, extinta a referência quanto à aplicabili~ 
dade ou incidência de juros ou correçãó monetâria, fica 
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afastado a eiva de inconstitucionalidade e invasão de 
ârea' de cOmpetência do CMN. 

Não obstante o elevado mt::rito da proPôs'íÇão e do 
Substitutivo da douta_Comissão de Constituiçã'"o e Jus.. 
tiça, obs-erva-se que o tratamento dado à matéria vai 
além dos objetivos preconizados. 

Ou seja, extrapola a justificada necessidade de se corri
gir monetariamente os jâ referidos depósitos, sUjeitando
os adicional~ente à incidência de juros, o que obviamen
te corresponde à rentabilidade, do ponto de vista nomi~ 
nal, a que estã sujeita um determinado capital. 

PO"r outro lado, devemos ter em mente que a eficácia 
da proposição pode ficar éomprometida diante dos pra~ 
zos de carência a que são submetidas as Cadernetas de. 
Poupança: 

A Lei n9 6.899, de 8 de abril de 1981, determinou a 
aplicação. da correção monetária nos. débitos, oriundos 
de decisao judicial, entretanto, a forma pela qual serâ 
efetuado o cálculo da correção monetâria serâ regula
~entadlt pelo Poder Executivo, no prazo de~ (sessenta) 
d1as. 

Dado o exposto e a intenção d~ colaborar para o aper
feiçoamento de matéria de elevado alcance, somos pela 
aprovação do projeto nos termos do seguinte Substituti
vo~ 

EMENDA N' 2 - CE 
(SubstitUt~vo) 

Dispõe ~bre a aplica~ão da correção monetária 
em depósitos judiciais. 

O Congressd Nacional decreta: 

Art. ]9 Nas ações ou recursos judiciais que exijam 
Para Slia propositUra depósito prévio em dinheiro, as 
quantiaS -depositadas serão c'orrigidas monetariamente. 

Art.- -29- O P"cidf:r Executivo, no prazo de 60 (sessenta) 
--dias, regulamentará eSta Lei, inclusive a.forma pela qual 

serâ efetuado o cálculo da correção monetária. 
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 49 Revo?am~se as disposições em contrârio., 

Sala da's Coinissões, 7 de oUtubro de 198 I, - José Ri~ 
cha. Presidente. - Luiz Cavalcante, Relator. - Josê 
Lins, com .voto em separado- Arno Oamíani- Benedl~ 

kl Canelas-. José Fragelli- Lomanto Junior. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR JOSE 
LINS 

O pfojeto de lei em anâlise, de autoria do ilustre Sena-
---dor Jutahy Magalhães, originalmente visava o recolhi

mento dos valores exigidos a título de depósito judicial 
em Caderneta de PouPanÇá da Caixa Econôniica F'ede
ral. 

Objetivando sanar vício de inconstitucionalidade, pro
pôs a ComisSão de Constítuição e Justiça emenda substi
tutiva, a qual estabeleceu a aplicação, aos referidos de
pósitos, de correçâo monetária C de juros a serem fixados 
pelo. Conselho Monetário Nacional. 

Nesta Comis,são foi a matéria relatada pelo ilustre Se
nador_Luiz 'Cavalcante, que ofereceu pareCer favorâvel à 
proposição, nos termos de substitutivo que apresentou. 

Pedimos vista para maior meditação a respeito da ma
téria. 

Após a análise mais detida sobre a questão, acolhemos 
as razões -expendidas no Voto do eminente Relator, para 
excluir a aplicação dos juros sobre os valores em depósi
to judicial, como sugere a emenda oferecida. 

TemOs_ que o critério af manifestado "melhor atende 
aos propósitos que embasaram o projeto. 

Por estas razões, opinamos pela-aprovação da propo
sição, na forma da Emenda nQ 2, desta Comissão. 

Sala das ComiSsões, 7 de outubro de 1981. -José 
Uns. 
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PARECER N' 777, DE 1983 
'Da Comissão de Constituição e Justh:a 

Relator: Senador Bernardino Viana: 
Volta o Projeto s-ob exame a está Coiníssão, em Virtu

de da apresentação, pela douta Comissão de Economia, 
de Substitutivo consubstanciado na Emenda n~' 2-CE, 

2. Entendeú a d_outa Comissão de EcoO.omiâ, aca
tando ponderação do itustr~ Senador Luiz CavalCante, 
Relator naquele Órgão Técnico, que O lril.tamenia dadO 
à matéria extrapola os objetivos viSadOS;-por sujeítàr as 
importâncias, adicionalmente, à incidência de juros; e 
porque o depósito em caderneta de pOupança compro
meteria a movimentação dos recursos em viriude· doS 
prazos de carência a que fic"aria subordinado. 

3. Do ponto' de vista constitucional, jurídico, regi
mental e de têcnica legislativa, o SubstitUtivo, que Ia·z re
ferência genérica à correÇão monetâria' dos depósitos 
prévios judicüús em dinheiro' (art 19), por forma de câl
culo a ser fixado em regulament9 (art. 29), desmerecere
paros. 

4. Ante o exposto, opin'amos pela aprovação do 
Substitutivo, por constitucioilal, jurídico, regirÍlental e 
de boa técnica legislativa. 

Sala das Comiss'ões, 14 de abril de 1982. _:_ AioySio 
Chaves, PrCsidCnte - Bernardino Viana, Relator -
Moacyr Dalla - Raimundo Parente - José Lins - L e
no ir Vargas- Dirceu Cardoso, com restrições.- Ader
bal Jurema. 

PARECER N' 778, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 

Apresentado pelo ilustre Senador Jutahy Maga,lhães, 
o Projeto de Lei em exame dispõe que "nas ações ou rC:. 
cursos judiciais que exijam para sua Propositufa depósi:· 
to prévio em dinheiro, as quantias depositadas serão co
locadas em cadernetas de poupança da Çaixa Econômica 
Federal, à conta do respectivo Juízo, para fins de juros e 
atualização monetária dos correSpondentes valo!e.S devi: 
dos a quem de direito. 

Estabelece ainda que, ao ser cumprida essa disposição, 
o Juiz providenciará, de imediato, o coffipetenfe depósi .. 
to na Agência da Caixà-EC:onômica Fe-defat da-SC-de da 
Comarca ou, na ínexistênciil desta, na Agência da locali.
dade que lhe for mais Próxiina. · 

No arrazoado que inU::gra a proposição, diz seu autor 
ser fato comum a desvaloriZaçãO~dos depósitoS jUdiciais, 
quando, ao fi.m da lide, sãO_entrCgués aos seuS'benefi· 
ciãrios. -

Há éasos \-pondera o Senador Jutahy Magalhães
em que a pendência judicial se arrasta por váriOS anos, 
ao fim dos quais, os valores depositados, q~e à ~peca re
presentavam 'ressarcimentos"jus~os, j_â_ não correspon.: 
de~, nem se aproximam, ao que, a rigor, fazem jUs 'oS 
pos'tulantes vencedores, p,etentores do.direito ao recebi
mento dos ditos valo~e_i.. ' 

Frisa o text~ jUstificador que a crôrl.icajudiciâria aSSi~· 
nala, com r~laçào a esse tipo de probiema, even_tos la~
mentâveis, verdadeiros esbúlhos e coÕfiScõS, atingíndo 
salârios. e outros recursos.de pessoas menos favorecidas. 

O projeto não visa conceder nenli.uffio beneficiO~ co'n: 
cluiu seu autor - "mas, tão·somente, a Í'ecorihecer uma
situação injusta _e que está a reclamar pronto e urgente 
paradeiro".· 

O relator da matêria da ComissãO. de Constituição e 
Justiça, eminente Senador Bernardino Viana, reconhe
ceu que o projeto tem objetivo relevante, face à queda do 
valor real dos depósitos jUdiciais, quando os 'postulantes 
vencedOres podem, ao final de uma ·1õn8:a pendênCia, re
ceber os valores desses depósitos~ 

Mas, observa o relator que "as instituições financd~ 
ra.s, depositárias desses recursoS, podem emprestâ-los li-
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v rem ente a _taxas de juros altamente compensadoras e lu
crativas, e, com tranqUilidade porque têln consciência 
que essa espécie de depósitos fica, pcir longo prazo, à sua 
disposição". - ____ _ _ 

Face a tal circunstânCia, i propost~ p_elo- Relator, Se
nador Bernardino Viana, ê pela apiovação do projeto 
mediante a adoção de um substitutiv_o _ _que afastarâ a eiva 
de- inconstitucionafidade e não invadirá, quanto à 
Cobrança de juros (matéria financeira), a área de compe
tência do Conselho Monetário Nacional quC_lhe-é atri
bufda Pela Lei n~ 4.595, de 3-1-12-64. 

A disposição bâsica do projetei, contida no seu art. Iq e 
p_.?.~ãS_~afO-'úiiicó fica, -nO substitutivo~_·assim expressa: 

_ __ '!..Art. _ J9 Nas ações ou recursos judiciais que 
- -exijãm para su~(prOpositura ddpósito Prévio em di

nlielro, "ãs quantias depositadas n8s instituições fi~ 
· nã:iJ.ceiras, à conta do respectivo juízo, sob a rubrica' 
"D.epósitos JU.âíciários", Serão atuãiizadas moneta
riamente mediante correção e ven&rão juros à taxa 
a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 

Parágrafo único. Os encargos financeiros de 
qUe triii este artigo se!ão cÚ~djtados ao depositante 
no fim de cada trimestre civil e na liquidação da 
conta." 

O projeto foi também examinado pela Comissão de 
Economia·- relator o nobre Senado( Luiz Cavalcante 
- cujo parecer observa que "salvo melhor juizo, a in
constitucionalidade a que se refere a CC~~ deve-se à fra
se: "·~ para ,fins de juros e atuÍllização mohetária qos 
correspondentes valores ... ", desnecessária, pois as c9.
dernetàs de poupanças estão sujeitas à incidência d6juros
e correção mon~târia; de acordo com a legislação espC:cí
fica. 

Excluída a refeÕda frase - pondera o ilUstre Relator 
da Comissão ~e Economia - "a proposição pretende, 

· síinple-silie:iite,- qu_e os depósitos prévios em dinhefro, exi
-gidos nas ações ou recursos judiciaiS, sejam protegidos 
da desvalorízação'monetâria mediante a sua colocação 
em cadernetas de poupança na Caixa Econômica Fede-
ral". · 
_· Ati.nh_a, ainda, antes de concluir, as seguint~s conside:. 
rações: 

"AsSiln sendo, extinda a referencia quanto à apli
Cabilidade ou incidência de juros çu correção mone
târia, fica _a~as~ada a eiva de inconstitucionalidade e 
invasãO de .. área: de competência do CMN. 
N~o ob~tante o elevado mérito da proposiçã~? e 

dõ Substitutivo da dou~~.~: Comissão d_e cOnstituiÇão 
e Justiça, observa~$e que o tratamentO dado à me
têri_a V!i.lalém dos objetivos precoriiiàdos. 
· Ou seja, extrapola a justificada necessidade de se 

Co~rigi-r mene~arianlf:_~te _oS já referidos dePósitos-, 
sujeitando-se adicionalmente à incidência d'e. juros, 
o que .o_bvhp!J.enie corresrOnde à _rentabilidade, do 
p-on-tO de vista nominal, ~a Que estâ sujeita um deter-
mínado caPital- - · · 

Por outro lado, devemos ter em mente que a efi
-CáCia -dã _proposição pOde ficar Comprometida dian~ 
te dos prazos de carência a que São ,submetidas__ a~ 
CaderD.etas de Poupança. · 

A Lei n9 6.899, de 8_de abril de 1981, determinou 
a aplicã.Ção da correção monetâria nos débitos; 
_oriup.d~s de decisão judiciàl, entretanto, a forma 
Peia_ qUal_ s~râ'efetuado o. câlculp da çorreç_ão ~one~. 
târia será _fegulam~ntada pelo Poder ~ec4tíyo, no. 
prazo de~-§Q (s-~entÍl) dias .. " , 

- --0- pareCer da Comissão de Economja conclui pela 
aprovação do projeto, com a adoçào de um substituto, 
no qual a parte substan'tiva fica regulada nos seguintes 
termos: 

''À.rt. 19 Nas ações ou recursos judiciais que 
exijam para sui propositura depósito préVio-tm di-
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nheiro, as quantias depositadas serão corrigidas 
monetariamente. 

Art. 29 O Poder Executivo, no prazo de 60 (ses
senta) dias, regulamentará ~ta Lei, inclusive a for
ma pela qual serâ efetuado o câlculo da correção 
monetária." 

Na Comissão d~- EcorÍomia, em voto em separado, 
manifest::imo~nos nos segu-intes termos: 

Pedimos vista para maior meditação a respeito da ma-
téria. ' · 

"Após a anâlise da questãÓ acolhemos as razões ex
pendidas no v'oto dO eniinetlte Relator, para ,excluir a 
aplicação dos juros soQre os valores em depósito judicial, 
como sugere a emenda oferecida. 

O critério aí manifestado melhor atende aos propósi
tos que embasaram o projeto." 
Fora~ Justas as ponderações formuladas nas duas re

feridas Comissões, o que não impede de reconhecer que 
o substitutivo da Comissão ôe Economia - sem ferir 8. 
posição adotada pela CCJ - res&uarda melhor determi
pado aspecto técnico da proPosição que, do ângulo de 
anâlise desta ComissãO de' Finanças merece, no meu en
~ender, especial atenção. 

Vale destacar que para a cobrança judicial da Dívida 
Ativa da Fazenda PúJ?Iica, a Lei n9 6.830, de 22 de se
tembro de 1980, em seu artigo 99', inci~o I, autáriza o exe
cutado a efetuar depósito em dinheiro, à ordem do juízo 
em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atua-
lização monetária. · 

Posteriormente a Lei n9 6.899. de 8 de abril de 1981, 
v~ii:i determinar a aplicação da correção monetâria nos 
débitos oriUndos de decisão judicial, ·e o Decreto nt 
86.644, de 25 de novembro de 1981, que a regulamentou, 
estabeleceu como base de câlculo as Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional- ORTN. 

Cabe examinar agora opde deve ser efetuatlo o depósi~ 
to judicial. 

O Decreto-lei n~ 1.737, .de 20 'de dezembro de 1979, 
determina em seu aitigo 19 que os depósitos relacionados 
com feitos de competênci<;t da Justiça Federal, em garan
tia de execução fiscal-proposta pela Fazenda Nacional e 
em garantia de crédito da Fazenda Nacional, serão obri
gatoriamente feitos na Cáíxa EConôinica Federal. 

A Lei n9 6.830, de 22 de setembço de 1980, em seu arti
go 32; obriga que os depósitos judiciais ,em dinheiro se
jaÍn efetuaaos' na Caixa EcOriômica Federal quando rela
danados .com a execuçãO fiscal proposta pela U ri.ião Fe
-deral e suas autarquias. Na Caixa Económica ou banco 
oficiaLda Unidade federativa ou, à s!Ja falta, na Caixa 
Econômica Federal, quando relacionados com exe-cuçãO 
fiscal proPosta peio Estado, Dístrito Federal, Municí
pios e suás autarquias. 

Face as -nõnnas legais vigentes, acima referidas, enten
demos que o preSente projeto deve indicar claramente 
que instituição financeira dev"erâ ser a depositária de tais 
valores. 

Assim, sÚgerimos incluir no artigo 1 ~ do SUbstitutivq 
da COmiSsã.o de Economia, a expresSão: "e recolhidas a 
ínstituições oficiais de-crédito". 

Acreditamos ser .esta a melhor destinação dos depósi-. 
tos judiciais prêvioS errí dinheiro ·nas ações ou recur_sos 
que os .exij8.II]. pàra sua· propositUra. 

Opinamos portanto pela aprovação. do substitutivo da 
Comissão "de Economia, 'cOm a seguinte subemenda: . 

SUBEMENDA À EMENDA 2 - CE 
(SUBsTITUTIVO) .. 

Acrescenta-se na parte final do artigo 19· do Substituti
vo _a expressão: 1'e recolhidos ~ instituições' oficiais de 
crédito", Çando-se ao citado artigo a seguinte redaçãà: 

"Art. l<t Nas ~ções ou recursos judiciais que 
e.-tijélm para sua-l:iropositUrá depósito prêVio em

1 
di-
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nheiro, as quantias serão recolhidt:ts a instituições . 
oficiais de crêdito, que as corrigirão monetariamen~ 
te." 

Sala da Comissão, 26 dê maio de 1983. --Itamar 
Franco - Presidente - José Lins, Relatqr - Roberto · 
Campos- Jorge Kalume_-José Fragelli- Affonso CaM 
margo - Octávio Cardoso - Lourival Baptista - Pedro 
Simon - Jutahy Magalhães. · 

PARECER N• 779, DE 1983 

Da Comissio de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n'i' 103, de 1981, que "asse-
gura ao empregado substituto salário igual ao do 
substituído". 

Relator: Senador Helvfdio Nunes 

Com o Projeto de ~i do Senado n~> 103, de 1981, de.. 
sarquivado em razão de requerimento do Senador Fer~ 
nando Henrique Ca-rdoso, o ex-Senador Franco_ Monto
ro, seu au_tor, pretende acrescentar ao art. 460 da CLT, o 
seguinte parãgrafo 6riicó: 

"Ao empregado, admitido para exercer a mesma 
função de outro, cujo contrato de trabalho foi res
cindido, é assegurado o direito de perceber a mesma 
remuneração do substituído, excluídas as vantagens 
pessoais, ressalvados os casos de remanejamento." 

O art. 460 da CLT, como se sabe, é o que ampara o 
empregado cujo safário não f6i estipUlado pelo emprega
dor. Segue-se-lhe, com quatro parágrafos, o art. 461, que 
consagra a c-onhecida tese de que a todo trabalho de 
igual valor corresponderá igual salário. 

Para que se verifique a equiparação salarial, entretan
to, várias condições são exigidas. O e-iii pregado paradig
ma e o que pleiteia a equiparação, por exemplo, devem 
ter funções idênticas, exercidas, para o mesmo emprega
dor em uma mesma localidade. Trabalho de igual valor, 
pela de.finição do§ 1" do aludido art. 461,~ .. serâ o que for 
feito com igual produtividade e com a mesma perfeição 
têcnica, entre pessoas cujas diferenças de tempo de ser
viço não for superior a dois anos". 

E o § 29, do mesmo diploma legal, estabelece: 

"Os dispositivoS deste artigo não prevalecerão 
quando o empregador tiver pessoal organizado em 
quadro de carreira, hipóieSe, em que as promoções 
deverão obedecer aos critérios de antigUidade e me
recimento." 

2. O ex-:Senador Franco Montara, atual GoVerna
dor de São Paulo, na justificação do projeto, fez referên
cia a uma convenção coletiva de trabalho celebrado en
tre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e 
o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Interior do 
Estado, assim como ao Prejulgado n9 36, do Tribunal 
Superior do Trabalho, instrumentos através dos quais 
fcii asseguradQ. "ao empregado substituto salâiio igual ao 
substituído_". 

3 .. A funjiamentação alegada, porém, não serve aos 
objetivos perseguidos na proposição. 

De fato, registra a ementa do Prejulgado n9 36_: 

"Enquanto perdurar a substituição que não te.; 
nha caráter meramente eventual, o empregado subs
tituto farâ jus ao salário do substituído." 

De outra parte, da Convenção Coletiva de -Trabalho 
em que o projeto em exame busca sustentação, vale 
transcrever as cláusulas ses;uintes: 

"S• - Salário Admissão: 

a) Serã garantido ao empregado admitido para· a 
mesma função de outro, cujo contrato de trabalho 
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foi rÍ!sciD.dido sob qualquer condição, o mesmo sa
lário do substituído, sern _ consiçiel."ar _as vantagens 
pessoais, ressalvadps os casos de remanejamento in
terno. 

b) Nãõ se inclUem na garantía da letra. ... a" aci· 
nlã, as furiÇões individualizadas, entendendo-se 
como tal aquelas que possuam um único empregado 
no seu exercício. 

69 ~Salário Substituto: 

a) A partir do 30"' (Trigésimo) dia de substi
tuição, o emptegado substituto passará a perceber o 
mesmo' salário do substituldo. 

b) Se a substituição ultrapassar a 90 (noVenta) 
dias, o empregado substituto s.erá efetivado na 
função do substituído_, salvo se este estiver sob am
paro da Previdência Social." 

4. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Cons
tituição e Justiça rejeitou o Projeto n9 1.307-A/79, de as
sunte~_ correlato, çla autoria do Deputado João Arruda, 
dispondQ_ "sobre salários_ de empre8.i.dos adffiiiidos para 
preenchimento de vagas decorrentes de dispensas, em 
empresas indus_triais ou comerciais que contem 100 
(cem) ou mais empregados". E o fez por unanimidade, 
entre outras, pela.s razões que _seguem: 

" ... Não podemos, ao ensejo, _deixar de assinalar, de 
passagem, -embora o enfoque não nos possa servir de am
paro a qualquer conclusão, porque afetante do mérito, 
que nos descabe ajuiZar, que o presente projeto, caso 
transformado em lei, seria fonte de graves problemas 
para as empresas que tenham quadro organizado, com 
acesso e promoções automâticas, de acordo c_om o _tem
po de serviço do empregado, pois os maiS antigos se sen
tiriam lesados com a admissão de novos empregados 
com salários superiores, pela simples razão de virem a, 

ocupar vagas decorrentes da saída de empregados mais 
antigos." 

O natural constrangimento- que acometeu a Cornissã_.o 
de Constituição e Justiça da Câmara, ao interferir no 
mérito da proposição, não atinge a este colegiado do Se
nado, vez que, pelo Regimento Interno da Casa, cabe a 
esta ComissãQ. "emitir parecer, quanto ao mérito .. , sobe 
as proposições relativas ao Direito do Trabalho (art. 
100, I, ri"' 6), ~- "opíriar~-obrigatoriamente, sObre a consti
tucionalidade e juridicidade de qualquer proposição su
jeita ao exame do Senado" (ã.rt. 100, III). 

_ 5. _A justifíéaçào tafubéril alude ao problema da rota
titivade da mão-de-obra, que o projeto tra-nsfOrm-ado em 
lei, estancaria. 

Entendo, como a congênere da Câmara, que descabe 
razão do Autor. - -

Do Prejulgado n9 36, do TST, pode-se presumir que a 
substitu_içào, não eventual, se faça por outro empregado 
da mesma empresa- o que equivaleria, para ó interess·ado, 
uma justa promoção funcióiial, enquanto perdurasse a 
substituição. Quanto- à COriVenção' Coleti\'ã- de Traba
lho, cuidou de um acordo entre empregados e emprega
dores de uma mesma categoria econômica, resultante de 
de_bates e entendimentos de interesse de ambas as partes. 

Dessa CCinvenção entre mitalúrgicos de São Paulo, 
por exemplo, constam clâusulas vinculadas a aumento 
salarial, compensações, salário normativo, aviso prévio, 
medidas de proteção, remuneração de hora extra, ho
rário de trabalho do- empregado estudante, complemeQ
tação do auxilio-doença, multa diária pafa O ·atra:'sO no 
pagamento de salários, etc:, numa sucessão de itens que 
beneficiam os metalúrgicos paulistas, e que não com
põem o contexto jurídico da legislação trabalhista brasi
leira. São frutos de reivindicações atendidas, justas e 
equilibradas, suportáveis por aquele poderoso setor da 
economia, mas que nem sempre podem ser atendidas 
pelo empresariado de toda a Na~o. 
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6. A proposição do ex-Senador Franco M-ontar, to
davia, visa a generalizar apenas uma das conquistas dos 
Metalúrgicos de seu grande Estado de São Paulo, qual 
seja ·a de assegurar, ao empregado substituto, a mesma 
remuneração do substituído. 

A proposição, porém, não inscreve no seu texto as 
condicionantes expreSSas na rtferida Convenção Coleti
va de Trabalho, como a da exclusão, da norma, das 
funções individualizadas ou a do prazo de trinta e noven~ 
ta dias que se confere ao empregador para, respectiva
mente, iniciar o pagamento do substituto e efetivá-lo na 
função. O Projeto, igualmente, não atende à~ventualida
de do subsituído estar em licença, sob o amparo da Pre
vidência Social. 

A proposição, portanto, ultrapassa, em relação ao 
«salário substituto", a própria conquista dos metalúrgi
cos paulistas, estendendo-se a todos os trabalhadores 
brasileiros, independentemente da sua categoria econô-
mica. 

7. Por outrõ lado, a inovação pretendida comprome
te, seriamente, o conceito da equiparação salarial (art. 
461 da CLT) e incrusta, num regime de livre iniciativa, 
instrumentos de pressão que não se coadunam com os 
princípios que norteiam a filosofia econômica adotada 
pelo País. 

8. Â vista do exposto, o parecer aponta a clara inter
ferência do PLS n9 103/81 na sistemática jurídica da 
Consolidação das Leis do Trabalho e afirma, quanto ao 
mérito, a inoportunidade de sua aprovação, em face da 
realidade social brasileira. 

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983.- Murilo Ba
dar6- Presidente- Helvídio Nunes- Relator- Mar
tins Filho -- Octávio Cardoso - Passos Pôrto - Hélio 
Gueiros - Alfredo Campos - Amaral Furlan. 

PARECER N• 780, DE 1983 

Da Conússão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n"' 162, de 1983- Comple
inentar, que "introdUz alterações na Lei Complemen
tar n9 11, de 25 de maio de 1971, que institui o PRO
RURAL''. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O ilustre Senador Nelson Carneiro, por intennédio do 
Projeto de Lei n9l62, de 1983 -Complementar, propõe 
sejam modificados o item V do art. 29 e o art. 12, ambos 
da Lei Complementar n' ll, de 25 de maio de 1971, que 
"institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Ru
ral". 
• 2. Na verdade, o projeto visa_a substituir a expressão 
·~serviços de salJ.de" po:r. "assistência médica e odontoló
gica" no art. 29, item V, e no art. 12. 

- Evidente que substituindo a fonna genérfca -pela es
pedilca; a proposição, à primeira vista, parece perfeita. 
A própria justificação entretanto, mostra o real objet_ivo 
perseguido: .. " ... os aplicadores da legislação previden
ciârla rural têm entendido que os serviços de saúde pre
vistos na lei são apenas os de assistência médica e hospi
talar ... ". 

3~ Assim, o projeto de lei do Senador Nelson Carneí~ 
ro procrifa, habilmente, Cotüornar a vedação constitu
cíonal, que proibe a criação, majoração ou extensão de 
serviço de assistência sem a indicação da correspondente 
fonte de custeio. 

4. Em decorrência, a proposição, exaltadas_ as suas 
elevadas finalidades, esbarra na rigidez do art. 165, § úni~ -
co, da Constituição Federal. 

É o parecer. 
Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983.- Murilo Ba~ 

d!cuó, Presidente - Helvídio Nunes - Relator - Mar
tins Filho - Odávio Cardoso - Passos Pôrto - Hélio 
Cueiros - Alfredo Campos - Amarai Furlan. 
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PARECER N• 781, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Oficio .. S" n'i' 19, de 1983 (n" 61/83-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 Federttl nos autos do Recurso Extraordinário n'1 
97.525-0, do Distrito Federal, o qual declarou a in
constitucionalidade do art. 49 do Decreto-lei n9 57, de 
18 de novembro de 1966, e do§ 39 do art. 85, da Lei n'i' 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional). 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O Presidente do SupremO Tribunã.l Federal, para os 
fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, .rerriCteu 
ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido por aquela Augusta Corte nos autos 
do Recurso Extraordinário n"' 97.525-0, do -Distrito Fe
deral, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 4"' 
do Decreto-lei n9 57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 
3"' do art. 85, da Lei n"' 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional). -

COnsoante o Relatório de fls., a Prefeitura Municipa1 
de Fernandópolis e outras ajuizaram açào ordinária con
tra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, pleiteando a restituição da parcela de 20% (vin
te por cento) que a Autarquia vinha retendo sobre a arre
cadação do Imposto Territorial Rural. E o fizeram com 
fulcro no art. 24, § 19, da Constituição Federal, que de
clara que_ "pertence aos municípios o prod-uto da arreca
dação do imposto mencionado no item III, do art. 21, in
cidente sobre os imóveis situados em seu territórioJ', as
sim também no § 3Q do mesmo diploma legal, que deter
mina que .. independentemente de ordem superior, em 
prazo não maior de trinta dias, a contar da_data da arre
cadação, e sob pena de demissão, as autoridades arreca
dadoras dos tributos mencionados no§ i"' entregarão aos 
municípios as importâilcias que a eles pertence-rem, à 
medida que forem sendo arrecadadas". 

b que·, inobstante o mandamento constitucional, sus
tentaram as Autoras, o INCRA vinha descontando vinte 
por cento sobre o valor total do ITR a título d~ "taxa de 
serviço", lastreado nos arts. 85, § 3"', do Código Tribu
tário Nacional, e no art'. 49_do Decreto-lei n"' 57, de 1966, 
que contrariam, frontalmente, a regra imposítiva da Lei 
Maior. 

2. No Supremo Tribunal Federal, em grau de recur
so, Turma julgadora, escudada em decisão plenária que 
rejeitou a inconstitucionalidade das regras eni apreço, 
concluiu: 

"Constitucional. Imposto Territorial Rural. pãf:
cela de custeio retida pelo INCRA. Rejeitada pelo 
Tribunal Pleno a argüição da inconstitucionalidade 
do§ 3"' do art... 85 do CTN, e do Art. 49 do D.L n"' 
57/66, resta à Turma aplicar o precedente aos casos 
pendentes da apelação. Incidente instaurado na AC 
6~.537, ·sessão de 12-11-81." 

3. Irresignadas, a- Prefeitura de Fernandópolis e ou~ 
tras, embora não lhes socorresse o julgamento do inci
dente de ArgUição de Inconstitucionalidade na apelação 
cível n9 65.537- SP, interpuseram, tempestl.vanlente, reR -
curso extraordinário. 

Importa observar, pois que a matéria envolvi dCJi(;ada 
questão de natureza jurídica, _que o Ministro Moreira Al
ves; relator do RE, manifestou-se favO!a:Vdmente, na 
apreciação da AC n"' 65.531 ....,;_ SP, à tese -da dedutibilida
de da parcela do ITR pelo INCRA, vale dizer, da consti
tucionalidade do § 39 do art. _85 do CTN e do art. 4~ do 

Decreto-lei nQ 57/66, conforme voto que, pela importân
cia, parcialmente transcrevo: 

"Entendo qur;: os dispositivos acoimados de in
constituciOnais, quais sejam ·a art. 4"' do Decreto~lei 
nQ 57, parágrafo único, e o art. 85, § 3"', do Código 
Tributáfio -NaCional, não possuem tal eiva, nem se 
encontram revogados. O que diz a Constituição, 
conforme-seu art. 24, § 1"', é que pertence aos mu
nicípios o produto da arrecadação do imposto men
cionado no item III do art. 21, isto é, ãquele sobre a 
propriedade territorial rural dos imóveis situados 
nos respectivos territórios. Os dispositivos dados 
como inconstitucionÍ!.is- dispõem que pela prestaçãO 
dos serViços de arrecadação de tal tributo pela 
União, esta reterá 20%. Não vejo, em face disso, a 
pretendida incompatibilidade entre os dispositivos 
legais antes referidos e os preceitos constitucionais 
pertinentes.-Não se pode exigir- que a União preste 
serviços gratuitamente. Serviços, em qualquer âmbi
to, prestados por uma unidade da Federação a ou
tra, ou pela União aos Estados ou Municípios pode
rão ser cobrados. Não se pode pretender que a 
União não r-eceba a contra prestação corresponden
te. 

A própria Lei Maior estabeleceu que o produto 
da arrecadação daquele imposto -que, aliás é ins
tituído pela União (art. 21, III)- cabe aos municf
pios. Ora, produto, segundo os léxicos, é rendimento, 
lucro, proveito, beneficio. Não há, na nossa Carta 
Política, referência a produto total ou total do impos
to ou expressões outras que possam levar a que se 
conclua ser a arrecadação bruta destinada aos muR 
nicfpios, e se ê certo que não se declara haver in
constitucionalidade em que. o serviço de arreca
dação fique afeto à União, há de compreender-se 
que o produto a que alude o § 1 Q do arL 24 do Esta
tuto Fundamental é o produto líquido o rendimento 
líquido apurado, ou seja, o total arrecadado menos 
o despendido com o lançamento, e arrecadação. 

O que é certo que vem sendo admitido nos pró
prios votos que se tem manifestado pela inconstitu
cionalidade do art. 49 do D.L. n9 57 .e do art. 85, § 3"', 
do Código Tributário Nacional que é cabível a lei 
atribuir à União Federal tal encargo. Se assim é, 
apenas se dá ressarcimento pelas despesas por ela 
efetuadas. Impedir isso implicaria em enriquecimen
to·sem causa por parte dos Municípios, que auferi.
ram o total do produto da arrecadação sem ônus 
para eles, e .em prejuízo da União." 

4. No ca~o em espécie, porém, o Relator e Ministro 
Moreira Alves modificou o entendimento anteriormente 
adotado. E fê-lo contrariando o parecer da 
Procuradoria-Geral da República, principalmente o lon
go e dout_o.voto proferido pelo Ministro Néri da Silveira, 
de cuja _conclusão extraiq o tópico seguinte: · 

•• ... após reexaminar a controvérsia, em fase do 
brilhante voto do Senhor Ministro Moreira Alves, 
que mereceu a adesão do ilustre Ministro Oscar 
Corrêa, e do douto pronunciamento do eminente 

- Minis'tiO Alfredo Buzaid, na mesma linha de con
clusão, pe-çO Vêni3.~ para manter O entcindimento da 
quae~tlsjuris que jã espqsei., quando, acerca da espé· 
cie, emiti voto 'no calenda Tribunal Fede~al de Re
cursos, participando do jufgameiÍto da Ai_8üição da 

_Incons_títucionalidade na Apelação Cível n9 65.537 
, - SP, a 27-8-81." 

5. Em verdade, a decisão do Pretório Excelso, por 
maioria de votos~ ep1 sessão realizada em }9 de dezembro 
de 1982, alterou orientação que, ainda sem carátei' de 
pe~rmanência, havia sido anteriormente adotada. Em de~ 
corrência, julgamento esCoteiro, faltam-lhe a continuidap 
de e a uniformidade, requisitos sem os quais a declaração 
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de inconstitucionalidade não faz jurisprudência, não 
pode ser sumulada. 

Ora, ao longo do tempo, com ênfase especial nos casos 
de diticil interpretação, que envolvem indagação jurídica 
da maior relevância, que suscitam divergências outri
ná.rias, o Supremo Tribunal Federal, muita vez, demora 
a firmar orientação que sirva de paradigma para a so
lução de situações iguais ou semelhantes. 

6: Em conseqllência, desaconselhável à orientação 
no sentido de proclamar a ineficácia, pura e simples, de 
norma legal, sem que antes sejam apurados aspectos re
lativos à reiteração e à pacifiCidade das decisões do Su-
premo-TribUnal Federal. 

Manoel Gonçalves de Oliveira Filho, ln Comentãrios 
à Constituição Brasileira, Vai. I, pág. 254, diz: 

.. Prescreve a Constituição que, declarado consti
tucional, por decisão definitiva (istO- é, -ifrecOrrigí
vel) do Supremo Tribunal Federal, uma lei ou um 
decreto, no todo ou em parte, o Senado Federal de
verá suspender-lhe a execução ... Essa suspensão 
não revoga a lei ou o decreto- Seu efeito é simples
mente retirar R lhe a eficácia. Perde, então, o ato a ap

-tidão para produzir efeitos de çlireito. Não pode 
mais ser aplicado; sem cumprimento não mais pode 
ser exigido de ninguém ... A suspensão não pressu
põe qualquer apreciação de mérito por parte do Se~ 
nado. Não pode este recusá-la por entender errónea 
a decisão. Apenas cabe-lhe verificar se os requisitos 
formais, especialmente o previsto no art. 116, ocor
rem." 

7. Estou em que, de fato, o Senado não pode apre
ciar o mérito do julgado. Mas entendo, também, que não 
lhe cabe, apenas, o exame formal, notarial, ornamental, 
homologatório. 

E: verdade que Lúcio Bittencourt (O COntrole Jurisdf
cional da Constitucionalidade das Leis, págs. 145/6) en
sina que a finalidade da suspensão é a de "apenas tornar 
pública a decisão do Tribunal, levando-a ao conheci
mento de todos os cidadãos". 

Mas há indisfarçável exagero na afirmação. E que as 
decisões do STF são publicadas, como as Resoluções do 
Senado Federal, nos órgãos oficiais de publicidade. A 
publicação d~ suspensão da eficácia, por conseguinte, se
ria, no máximo, jqstificável e oportuno reforço publici
tário, em obséquio ao conhecimento dosjurisdicionados. 

De outro lado, ensina Kelsen (Teoria Pura do Direito, 
voL II, pág. 149) que na ordem jurídica inexistem nulida
des absolutas, nas normas jurídicas com diferentes graus 
de anulabilidade. Assim, no caso de· declaração de ins
constitucion'alidade a decisão judicial opera uma anu
lação ex tone, vale dizer, com efeito retroativo. 

8_ c=;erto é que quaisquer que sejam os obj_etivos ou 
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, cum
pre ao Senado, consoante o entendimento de Pontes de 
Miranda, .. examinar o julgado, que se lhe apresenta, na 
sua existência e em sua validade; não porém, em suares
cindibilidade ... Suspensa a lei, não mais pode o Supre
mo Tribunal Federal, ou qualquer tribunal, ou juízo, 
aplicáRla: não é eficaz, portanto, não incide ... Se a regra 
jurídica ... não infringir princípio da Constituição relati
vo à sua feitura, isto é, ao seu ser, regrajurfdica ê, mas ei
vada do vício de inconstituCionalidade. Existe e tem efi
cácia, enquanto são se lhe decreta a nulidade (sentença 
constitutiva negativa)- A sua eficácia continua a despeito 
da decretação da nulidade, que é in (:asu, até que o Sena
do Federal suspenda a execução (eficãcia), no todo ou 
em parte, de tal regra jurídica" (Com- à Constituição de 
1967, tomo III, pâgs. 88, 89 e 90). 

9. His dictis, ressaltada a importância do ato suspen
sóriO que~ Carta Magna, a partir de 193'4, atribui ao Se
nado Federal, vale por último enfatizar que no exame da 
d~isão judicial, no que t!lflge aos aspectos da existência 
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e da validade, consoante a lição de Pontes de Miranda, 
pode-se também perquirir a respeito do universo social a 
que o decisória se destina. E no caso eSse universo tem 
transcendental importância; pois -que envolVe-Interesses 
dire_tos de_milhares de Prefeituras do País. 

10. Finalmente, observados os requisitos constitu
cionais e regimentais, formulo o seguinte: 

PROJETO DE RESULUÇÃO No 101, DE 1983 

Suspende a execução do art_. 49 'tio Decreto-lei n\" 
57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 31' do art. 85 da 
Lei n'>' 5.172, de25 de outubro de J966_(Código Tribu
tário Nacional). 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. E_sqspensa, por incons-titucionalidade, 
nos termos de decisão definitiva do_5_upremo Tribunal 
Federal, proferida pelo SUpremo Tribunal Federal nos 
autos do Recurso Extraordinário n10 97.525-0, do Distri
to Federal, em sessão Plenária de }1' de dezembro de 
1982, a execução do art. 41' do Decreto-lei n~' 57, de 18 de 
novembro de 1966, e do§ 3~> do art. 85 da Lei n11 5.172, de 
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). 

Sala das Comissões_, 31 de agosto de 1983. - -Murilo 
Badaró, Presidente- HeMdio Nunes, Relator- Passos 
Pôrto - Hélio Gueiros - Amaral Furlan - Alfredo 
Campos - Martins Filho - Guilherme Palmeira. 

PARECER No 782, DE 1983 

Da Comissão de Co.nstituiç-ão e Justiça, sobre o 
P'rojeto de Resolução n~' 34, de 1983, que "altera os 
artigos 78 e 105 do Regimento Interno do Senado Fe
deral". 

Relator: Senador Pedro Simon 

O presente projeto, de autoria do nobre Senador Pas
sos Pôrto, altera alguns dispositivos do Regimento Inter
no do Senado para o fim de aprimorar a constituição e as 
atribuições da Comissão do Distrito Federal. Aumenta o 
número dos seus componentes, os quais representarão, 
obrigatoriamente, cada unidade da Federação; amplia as 
atribuições do Orgão_ Técnico, criando-lhe seis- Subco
missões permanentes; estabelece audiências públicas 'se
manais na Conússão e faculta, atravês de credenciamen
to, o sistema de_ "lobby" junto à mesma Comissão. 

Pretende-se, em suma, dar-se uma relevância notável à 
Comissão do Distrito Federal, fazendo-a prevalecer, da
das as atividades que se lhe preconizam, sobre todos os 
demais Orgãos Técnicos do Senado, 

O voto do Senador Marcelo Miranda na Comissão do 
Distrito Federal, no auto projeto, parece-me respaldado 
em argumentos de grande procedência, tanto políticos 
como jurfdicos. 

Na verdade, o projeto agride a preceituação do artigo 
30, parágrafo único, letra a, da Constituição, que estabe
lece: 

.. na constituição das Comissões assegurar-se-ã, 
tanto quanto possível, a representação proporcional 
dos Partidos nacipna_is que participem da respectiva 
Câmara;" 

Ora, a Constituição não prevê a hipótese da represen
tação por Estado em Comissões Técnicas, mormente em 
se lhe dando caráter obrigatório. E, independente da 
Constituição, a medida não seria politicamente aconse
lhável. O basilarmente importante no funcionamento de 
uma Casa Legislativa é a justa_ representação partidária, 
não a regionalista. 

A proposição sugere para a Comissão do Distrito Fe
deral .uma estrutura inteiramente discrepante das demais 
ComissõeS Permanentes do Senado e, tecnicamente, in
viãvel de efetivar-se. As atuais Comissões Técnicas, irife-
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lizmente, são notoriamente deficientes pelo acúmulo de 
atribuições conferidaS aoS Senhores Senadores e pela 
çojncidênclá 9-e horários das suas reuniões. O proble'ma, 
em qüe pese os esforços para a sua correção, parece inso
lúvel e se agravaria ainda mais com o acréscimo de tare
fas que não podem ~er realizadas po.r impossibilidade 
física de ser cumpridas. 

Brasília, a meu ver, necessita ter a sua representação 
política,'e o prOjeto do Senador Passos Pôrtô demonstra 
isso. O Distrito_Federal jâ se vai transformando numa 
grande metrópole, com problemas que reclamam repre
sentantes populares, diretos, para resolvê-los. Todo nós, 

-Senadores, jâ estamos assoberbados com os problemas 
específicoS de nossos respectivos Estados, além da nossa 
alta responsabilidade perante a Federação e estaríamos 
impedidos de nos devotarmos inteíramente à cidade que 
nos recebe com tanto carinho e hospitalidade. 

Isto posto, opino pela rejeição do projeto sob exame, 
por inconstitucional, injurídica e, quanto ao mérito, pOr 
inoportuno. 

E_ste o meu parecer. 
Sala da Comissão, 31 de agosto de 1983.- Murilo Ba

daró, Presidente.- Pedro Simon, Relator.- Martins 
Filho - Ochh·io Cardoso - Alfredo Campos - Passos 
Pôrto, sem voto. --:-- Hélio Cueiros - Amaral Furlan. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoi'r Vargas) - O Expe· 
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l~>~ 

Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 226, DE 1983 

"Concede anistia a dirigentes sindicais punidos 
com base na leçislaçào trabalhista." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' São anistiados os dirigentes ou represeman
tes sindicais que até a data da publicação desta lei sofre
ram punição- com base na legislação trabalhista. 

Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3"' RevogamMse as disposições erri contrário. 

Justificação 

O projeto que ora tenho a honra de apresentar à consi
deração da Casa; objetivando anistiar amplamente os di
rigentes e representantes sindicais punidos com base na 
legislação trabalhista, consubstancia reivindicação da 
FederaçãO~ Nacional dos Arquitetos, que neste sentido 
aprovou tese durante a realização da sessão de posse da 
respectiva diretoria, em Porto Alegre. 

Segundo a citada "entidade, a manutenção das puM 
nições impOstas -a dirigentes e representantes sindícais 
com base na legislação do Trabalho, particularmente nos 
seus arts. 528 e 553, envolve verdadeira cassação e é ab
s~lutamente incompatível com a ord~m democrá_tica que 
se quer construir no País. 

Tal incompatibilidade torna-se ainda mais evidente 
em face do processo eleitoral que culminou com as 
eleições de 15 de novembro de 1982, quarido inúmeros 
dirigentes sindicais cassados foram designados e votados 
para representar o povo, inclusive para cargos de gover
nador de Estado. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1983~ - Nelson 
Carneiro. 

Às ComissõeS de Constituiçlio e Justiça e cJ.e Legis
laçãO Social. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) _- O projeto 
será publicado e remetido às comisSões Go_mpetentes. 

Há oradores inscritos. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume 
para uma breve comUnicação. 

·O SR. JORGE KALUME (PDS- AC Para uma co· 
municação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Estado acreano viveu momentos de euforia ao abri
gar, nos dias 23 e 24 de agosto, a Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM. Participa
mos como seu convidado e ficamos contentes pelos re
cUrsOs CatlaHzadOs para o desenvolvimento do Acre. Foi 

--a 185•reunião do Conde! e a 3• que se realizou no meu 
Estado, devendo lembrar que a primeira foi em 1970 
qua~do Superintendente o General Bandeira Coelho ,.. 
nós ér3.mos seu Governador. 

Ressaltan;ws que os trabalhos se decorreram num am
biente descontraído, com debates elevados que engrade
ceram o organismo e seu Superintendente Elias Sefer, 
bem como seus particfpantes. 

Registro inclusive, as pfesenças de outras duas entida
des, que ao lado da SUDAM contribuem com seu apoio 
para o crescimento da Amazônia, como o Banco da 
Amazônia, representado pelo seu presidente Ubaldo 
Corrêa e a SUFRAMA, através do seu novo Superinten
dente, o veterano em serviços prestados à planície, CorO
nel Igrejas Lopes. E é saudável lembrar que as três enti
dades trabalham voltadas para a grandeza regional e po
deríamos dlzer que, embora estanques, contudo, há sin
tonia na forma do desempenho e aplicação dos progra
mas._ 

O Superintendente Elias Sefer fez u-m refato sucinto 
das atividades do seu órgão e deixou clara a sua con
fiança no futuro prOmissor da Amazônia e ein especial 
do Acre, Estado c_om todas as condições econômica.s 
para alcançar, em poucos anos, elevado índice de pro
gresso. 

Durante os dois dias da SUDAM no Acre foram fir
mados convênios com o Governo do Estado e os Mu
ÕicfpioS de Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Taraua
cá, CruZeirO do Sul e Manuel Urbano, inclusive com a 
Universidade do Acre, também beneficiada pela SU
FRAMA, e aprovadas 19 proposições e 12 pareceres da 
pauta. 

Deploravelmente os demais Municipios -acreanOS ex
cluídos do POLOACRE não lograram ajuda financeira 
da SUDAM, todavia o seu Superintendente, num gesto 
peculiar a SU;il boa vontade, pediu~me que intercedesse 
junto aos demais Prefeitos para formalizarem seus plei
tos que dentre em breve serão contemplados. Mesmo as
sim, ieitero o_ apelo ao Senhor ,Ministro do Interior, 
Mário Andreazza, no sentido de consiQerar no POLOA
CRE, os outros Municípios evitando essa discriminação 
na mesma área geográfica, do_ mesmo Estado, cujas ne
cessidades são iguais. 

, Saudando, pois, o Estado do Acre por haver abrigado 
o Conselho Deliberativo da SUDAM, congratulo-me 
com o Superintendent~ Elias Sefer, pelo êxito do Encon
tro. 

Era o que tinha a dizer. Obrigado. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a pala
vra o nobre Senador Humberto Lu_cena, na qualidade de 
Líder do PMD B. 

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

Tenho para mim que O discurso ontem pronunciado, 
nesta Casa, pelo Senador José Sarney, como Presidente 
do Partido Democrático Social - o qual como afirmei 
em seguida ao mesmo, será oportunamente analisado 
pelo-PMOB,.- fcií hoje desmontado inteiramente, pelo 
menos na parte econômica, com o noticiário dos jornais 
sobre· i demiSsãO -ciO iiresid~nie do :BanéO -Central, o Dr .. 
Carlos Langoni. 
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Tudo o que vínhamos dizendo, nós da Oposição, par
ticularmente o PMDB, nesta Casa do Congresso Nacio
nal, a respeito da má condução da pOlitica económica, 
notadamente no que se relaciona c·om a renegociação do 
nosso altíssimo endividamento externo, da ordem de 100 
bilhões de cruzeiros, praticamente ficou comprovado 
com a saída do Dr. Carlos Langoni da Presidência do 
Banco Central. 

Ocupei a tribuna do Senado para me referir ao que 
conSiderei afronta à soberania nacional - a assinatura, 
em Nova Iorque, de acordos que redundaram no Projeto 
I e no Projeto 2, entre"() Banco Central e bancos estran
geiros, llo sentido do rolamento da dívida externa brasi
leira. 

A minha denúncia foi ac_olhida Por unanimidade pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogitdos do Brasil, 
que a esta altura, n1.1m desdobramento de sua posição, já 
se dirige aO Procurador-Geral da República pedindo que 
submeta ao Supremo Tribunal Federal a discussão da 
constitucionalidade daqueles acordos, e bem assim se 
prepara para intentar na Justiça Federal uma ação popu
lar contra os mesmos acordos. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, se nós que--ãlilda 
não temos nas mãos, até agora, Porque não foi pUblicada 
e creio que não chegou ainda ao conhecimentO da im
prensa escrita, falada e televisionada, o iitteiio teor aa 
carta com que o Dr. Carlos Langoni solicitou a suã CX.o~ 
neração ao Ministro da Fazenda, o_ noticiârio da impren
sa_ de hoje nos deixa claro que a saída do Presfdente-dÕ 
Banco Central deveu-s-e expresSamente a dlVergêiiCias 
frontais, de sua parte, com os Ministros da área econô
mica -Delfim Netto, do Planejamento, e. Ernane Gal: 
vêas, da Fazenda. 

Acabo de ouvir, hã poucos instantes, atravês de uma 
emissora de rádio, se não me engano a Rádio Nacional, 
uma entreviSta ao vivo com o ex-Presidente do Banco 
Central do Brasil, Dr. Carlos Lã.ngoni, Cm-que s:_S• asse
vera que nunca houve, entre ele e os atuais Ministros da 
área econômica qualquer incompatibilidade de ordem 
pessoal. Mas, confessa claramente que se de'mitiu em de
corrência de profundas divergências quanto à condução 
da poHtica econômica. Isso, Sr. Presiden-te e Srs. Senado
res-, está mais do que demonstrado, hoje, nos jornais que 
circulam em todo o PaíS. E vou, sr. Presidente, Srs. Se
nadores, para ilustrar a minha presença na .tribuna:, ler 
esse noticiário da imprensa, -apesar do PDS, nesta Cá
sa, sempre reclamar que nós costumãmos nos basear, cm 
nossos discursos, em notícias de jor-nais- o que é deve
ras estarrecedor- para que possamos pelo menos de lo
go, diante da gravidade .do fato que é ev'idente, que é in
contestável, no atual contexto da política económica, 
nos posh.aonar preliminarmente em torno do assunto 

O" Jornal do Brasil, na página 13 do primeiro caderno 
de hoje, sob o título "Resguardar dignidade do País". 
Publica. 

Resguardar dignidade do País 

Na carta que preparou, Langoni começou fazen-
do um longo histórico de suas discordâncias com 

• Galvêas e Delfim, inencionando que teve vâl-ias ob
jeções não atendidas pelos dois, desde o primeiro 
acordo com o FMI. Mas não ficou aí; informou dis
cordar de muitas medidas adotadas no âmbito inter
no, explicitando algumas delas. · 

Mais adiante, afirmou considerar que as metas 
pre\dstas para 1984, nos acordos com o FMJ, vão 
traze; a miséria genêralizada à população brasileira 
e nã,:; vão surtir os efeitos ·imaginados. Coin elegân
cia~-" revelâ.ram, em BraSi1ia, dois assessores que le
ram a carta- ele comentou que as negociações com 
os credores externos (principalmente após o primei
ro acordo com o FMI) deveriam resguardar mais a 
dignidade do País. 
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Vejarri os ~enhores, a dignidade do País! 

- AÔ final, Langoni insiste: a demissão era impe:rá
tiva, porque ele se recusaria a assinar a terceira Car-_ 
ta de Intenção ao FMI, por discordar inteiramente 
de seus termos e das metas nela previstas. A princi
pal discordância de Langoni com Delfirr! é_ que ele 

--acha que o FMI está i-nsistindo em metas ião rigoro
sas _que o Pais não poderá cumpri-las, enquanto 
Delflm acha que sim. A posição pe Langoni, por
tanto, - ê o comentário do jornal- alinha-se com 
o_ que disse o Presidente Figueiredo em favor da so
berania. 

Desde segunda-feira, informou: um assessor de 
Langoni, ele vinha limpando seu arquivo pessoal no 
Banco Central. E, há algum tempo, vem marcando 
sua posição diScordante em relação à política exter
na por escrito: siinpre Que eia vo-to Vencido.--
- E ninguém conhece esses votos, porque não. são 

publicados - justifica v a sua posição pOr escrito e 
distribuía cópias a Outras autoridades do GovernO-e 
a militares. 

- não aó público, nãO ao Congresso. 

Preocupado em garantir uma cobertura política a 
seu gosto, Langoni contou a _vários amigos que an
teontem. à noite teve uma forte discussão com Gal
vêas, por causa do acordo com o FMI. Contou tarp
bém q!le, a época em que determinou a ~ntervenção 
no Grupo Coroa-Brastel, teve uma alteração séria 
com_ o secretârio-geral do Ministério do Plaileja
mento, Josê Flávio Pécora. 
-- aliás sempre citado. 

De manhã, em sua casa, contou a dois amigos 
.que o Brasil, a se ver, não tinha como cumprir os 
acordos com Q FMI e que eles iam dar em nada. 
Disse mais: que estava 99% decidido a pedir.demis
são e que, se isso fosse confirmado, daria uma entre-
vista, posteriormente, fazendo fortes críticas ao Mi
nistro Delfim Netto. 

Â tarde, mandou, discretamente, dois assessores 
ao Co-ngi-esso. Eles procuraram o Deputado Pauto 

~ Lustosa (PDS_- CE), economista, e lhe_ pediram 
- qui fizesSe um discurso defendendo a gestão do ex

presidente. do BC. Os assessores prometeram revelar 
tópicos da carta de 'demissão. LustOsa se recusou a 
falar. Os dois assessores foram, então, ao Deputado 
Theodorico ferraço (PDS - ES), que imediata
mente concordou. E subiu à- tribuna no. "pinga
fogo" da sessãó do Congresso, quase às 20 horas, 

-- fazendo uma candente defesa de Langoni. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta em líDhas gerais, ê 
o noticiário-da impresa de hoje, Cjue como disse, -ainda 

--emâ muito distante de revelar o verdadeiro nível da dis
cordância entre o ex-Presidente do Banco Central e os 
Ministros da área econônüca, de vez que não se conhece 
o-Inteiro teor de sua carta de demissão, e não sebeffios se 
nela expõe todos os seus reais motivos, que talvez, dado 
ao "que ·senti da suá entievista, ao vivo, à Rádio Nacio
nal, pela sua anlizade com o Presidente João Figueiredo, 
s-. s~ ~não queria neste momento, explicitar, iilclusive 
para não tuni.ultuar ainda mais a nossa crítica situação 
econômica. -

Mas, para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quero voltar ao início deste discurso, enfatizando que o 
pronU:iú:iameD.to de ontem do Senador José, Sarriey, em 
nome do PDS, pe[o menos na parte económica, foi intei
ramente desmontàdo pelo grave fato que ocorreu, de on
tem para hoje, isto ê, a demissão do Sr. Carlos Langoni 
da Presidência do Banco Central. E nós do PMDB, par
ticularmente esta Liderança, ficamos na expectativa das 
informações, dos esclarecimentos que a Liderança do 
Governo, do PDS, nesta Casa e na outra.do Congresso 
Nacional, possa dar à Nação que, a ·esta altura, es~ã per-
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plexa, diante do acontecimento. Quando se esperava que 
houvesse uma harmonia perfeita entre os três titulares do 
charnu.do. "tripé da economia" formado por Delfim Net
to, Ernane Galvêas e Carlos Langoni, eis que, de repen
te, esse tripé se desfaz. Mas se desfaz apenas provisoria
mente, pois O novo Presidente do Banco Central que já 
foi _nOmeado, segi.uldo as últimas notícias, é o Sr. José 
Pastore, ex-Secretário da Fazenda de São Paulo e pessoa 
intimamente relacionada com o Ministro Delfim Netto. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores o ... 

O Sr. Virg~1io Távora- Eminente Senador, só uma 
pequena retificação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... o prestígio do 
Ministro Delfrm Netto continua fortalecido e nós aBora, 
pelo menos em parte, temos um aliado nas nossas obser~ 
vações, nas nossas denúncias nesta Casa, a respeito da 
má condução da política econômica; o Dr. Carlos Lan~ 
gani, ex-Presidente do Banco Central. 

Ouço V. Ex.', eminente Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távara- Apenas uma cooperação com 
a nobre Oposição. Não é José Pastore, não, que é_ outra 
pessoa ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex•ê quem sabe 
bem os nomes. 

O .Sr. Virgílio Távora- ... êAffonso Celso Pastore. 
Retifique-se. -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ah, então V. Ex• 
me perdoe. Eu realmente não tenho intimidade com o 
poder, e, por isso, não sei bem o nome dessas pessoas. 

O Sr. Virgílio TáVora - Razão pela qual já está des
culpado por antecedência. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• é que bem 
pode pronunciá-los e defendê-los. 

O Sr. Virgílio Távora- Já está desculpado por ante
cedência quando ao que V. Ex• afirma. Nisso estamos de 
acordo. Affonso Celso Pastore, não temos a menor dúvi
da, tão caPaz quanto Longoni, da mesma escola, é pes
soa da confiança também do Ministro Delfim Netto. Po
demos mesmo adiantar, V. Ex• pode_ ficar bem tranqUilo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Isso eu jâ disse, 
não é novidade nenhuma. 

O Sr. Virgílio Távora - Estava aí jâ com susto, pode 
ficar bem tranqUilo quanto a esta parte. Os três se enten
dem bem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeito. 

O Sr. Virgílio Távora- Quanto à saída do professor 
Langoni, estamos esperando que oficialmente a carta 
dele seja publicada. Conhecemos alguns dos tópicos; Pa
rece que ... 

O Sr.-José Fragelli- Chega de mistérios! 

O Sr. Virgílio Távora- Parece que vai s.er hoje, às 3;3 
e meia, que ele disse que vai ser publicada. 

O Sr. Jos{Fragell_i- Já sei que V. Ex~ é dessa opi
nião~_ está tudo claro. 

O Sr. Virgmo Távora- Mas não se trata de "chega de 
mistério". O que aqui pediu a Oposição, eminente Sena
dor José Fragelli, era que nos esforçassemos para trazer 
ao conhecimento de todos. A mesma coisa. Não pode~ 
mos dar a público uma carta que o próprio signatário 
ainda não a iornou do conhecimento geral, nem até à 
hora que estive no Planalto, hoje pela manhã, ninguém 
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daquele Palácio era sabedor de__sel.l:; d._ízeres, Conheciam
se, por telefonemas, alegações feitas. E aqui nunca vie
mos com disse-me-disse, trazemos dados e fatos, Real
mente, o professor Langoni prestou os ·mais valiosos ser
viç:os_a este País. Agora que ele saiu do cargo, ainda nos 
sentimos muito mais à vontade da afirmar Is-So, teve uma 
divergência que ele mesmo relata mfcartà, quanto a con
dução das negociações com o Fundo Monetârio lnterna
ciona:L O por quê das divergências, nas próximas reu
niões do Congresso, quando esta carta a público tiver 

· vindo, acreditamos _que hoje para amanhã, abordaremos 
e diremos os parquês também de que essas diferentes 
ponderações de S. Ex• não foram aceitas. E, como diz V. 
Ex•, vamos ver se este alinhamento de novas sugestões 
que vão para o lado dos Srs. contituCm ou não mais um 
apoio as teses que V._Ex's defendem. 

O SR. HUMBERO LUCENA- Eu sinto que V. Ex• 
hoje está um tanto desanimado, Sendor Virgílio Távara. 
Aliás, nâo é para merios-, porque, na verdade, o fato ê da 
maior graVidade. 

O Sr. Virgílio Távora __;~OTaTar-eduCado e calmamen
te não Siginfica desânimo, caro Líder. PodemoS"reponder 
atê com agressividade, mas, dentro desta Casa parece 
que não é muito comum, não, máxirhe de nossa parte 
não nos recordamos d~ ter levantado a vOz para colega 
nenhum. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não, não_ se trata 
disso, Eu r;.stou not.ªndo ê que V, EK• estâ um tantO apá
tico. Eu não quero, de maneira nenhuma, que V. Ex• 
mude a linguagem do Senado, até porque a nossa lingua
gem é coloquial nos debates. 

O Sr. Virgfllo Távora- Cato .COlega, não jogamos pe
dra em sol que se põe. Langoní e-ra e continua a :;er meu 
amigo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pelo contrário, V. 
Ex• pode até concordar com as diverg-êriCiãS dele. Quem 
sabe? 

O Sr. Virgllio Távora- Desde que ele as exponha, ve
remos. No momento pelos pequenos respingos que por 
aí aparecem, porque não são nem notícia ainda não pe
netramos no âmago da grande divergência que o lev-ou a 
tal ato, pelo conhecimento, também, de que somos pos
suidores de suas idéiaS, ainda não atinamos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas V. Ex• mesmo 
jâ se referiu à alguns _tópicos da carta hoje divulgados 
nos jornais. 

O Sr. Virgílio Távora - Que são pequenos respingos 
do conjunto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas são os aspec
tos fundamentais da questão e que nos deixam a nóS, d-o
PMDB, muito à vontade nessa discussão, porque os fa
tos que o levaram a se demitir fazem parte do nosso dis
curso de denúncias da política económica, sobretudo no 
que tange às negociações com o Fundo Monetário lnter~ 
nacional, a ponto de atentarem contra a própria sobera
nia, e o ex-Presidente Carlos Langoni parece que usa 
uma expressão mais forte ••a dignidade nacional''· 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V, Ex•, 
nobre Senador M~rco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- Caro Uder Senador Humberto 
Lucena, eu gostaria, nesta minha breve intervenção, de 
secundar as palavras do Líder Virgílio Távora, quan_do 
elogia a conduta do ex-presidente do Banco Central, o 
economista Carlos Geraldo Langoni. Tenho o privilégio 
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de conhecê-lo há longo tempo e me inscrever, ass:im pos
so dizer, e!l:_tre os muitos de seus amigos, e estoU até, por 
isso mesmo, a lamentar o seu afastamento do Óoverno. 
Por outro lado, devo dizer que para substituí:fQ o Gover
no vem de convocar, por noticias de que tomo neste ins
tante conhecimeQto, o economista Affonso CelsQ Pasto
re, que conheci nos bancos universitários e que espero 
que, com o seu talento, consiga colaborar com o Gover
-no, ·ajudando-o a superar a grave crise que nós atravessa
mos e que tem seu fulcro, a sua 'raíz no endividamento 
externo da nossa Nação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a 
V. -Ex•, nobre Senador Marco Maciel, que, ao concluir 
sua lúcida intervenção, põe o dedo na ferida qUando diz 
que, realmente, o fulcro da crise-económica está no endi
vidamento externo. É o nosso ponto de vista também. As 
nossas ,divergências são apenas quanto às soluções para 
o grave problema. 

Concluindo, Sr. Presidente1 Srs. Senadores, eu diria 
que, cor:no se vê, diante dest~ acontecimento inesperado, 
surpreendente mesmo, do pedido de demissão do presi
dente do Banco Central, Dr. Carlos Langoni, não são 
tão excelentes para o Brasil as negociações com o Fundo 
Monetário Internacional, como deíX:Ou transparecer on
tem no seu discurso o Senador José Sarney;em nome do 
PDS. Longe diss-o. Se essas negociações ferem a sobera
nia, afrontam a dignidade nacional, levam o presidente 
do Banco Central, que era o homem inclusive encarrega
do de asSinar os acordos com os bancos estrangeiros, en
tão, -é pOrque reS.lineilte alguma coisa de muito sério está 
acontecendo nesses entendimentos do Brasil com o Fun
do Monetário Internacional. 

E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é o piõr é que 
o Congresso Nacional, que é, na verdade, a represen~ 
tação do povo brasileiro, pelo que se vê, pelo que se sen
te, pelo que se diz, pelo que se publica, está, talvez ainda 
muito distante de conhecer os verdadeiros termos de to
das _essas negociações que hoje são contraditadas vee
mentemente pelo presidente demissionário do Banco 
CentraL 

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

O ~R. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, por cessão 
do Sr. Senador Fábio LuÇ!:na. 

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

Está o País assolado de preocupações, abismado em 
perplexidades, até mesmo diante das iru::oerências do 
Governo, da incompetência do Governo, e evidentemen
te assoPerba-nos a crise económiCa. Esta, sobretudo, 
marca profundamente a vida nacional. E ila crise econô
mica, é óbvio, alguns setores_ devj;!m causar-nos agora 

-maiores preocupações, entre eles a questão do abasteci
mento interno do País e toda a sua relação com a política 
agrícola. 

Leio, por exemplo, na Ga;z:eta Mercantil_? edição de on
tem, o seguinte: 

por Bené Cavechini, de São Paulo 

As informações partem de diferentes setores e 
apontalll para um mesmo sentido: a falta de alguns 
alimentos essenciais vai aumentar as dificuldades do 
Governo ·para-manter o controle do balanço de pa
gamentos neste ano. 

A importação de 300 mil toneladaS de arroz foi 
uma das primeiras providências tomadas, diante da 
quebra das safras. Agora, surgem mais duas novida
des: será mesmo necessário, neste ano, importar mi
lho e aumentar as compras de trigo no exterior. 

Setembro de 1983 

. A POLITICA AGRlCOLA E 'o 
ABASTECIMENTO 

1. A Estruh!_ra Produtiva 

9 setor a~ropecuário_ ~m importância- básica tia vida 
nacional, não só porque é o melo de sobrevivência direta
de quase 40% da pOpulação, mas também porque exerce 
uffi papel de _estabilrdade no mercâ.do, proporcionando 
0cupação prOdutiva a 13 milhões de trabalhadores, f-or
necendo alimentos e matérias-primas para o mercado in- · 
terno -e- expÜ(tã.ção, ã.lém de se constituir na principal 
fonte de arrecadação da maioria dos Estados e Municí
pios brasileiros. -

Estas funções são motivos suficientes para as nossas 
permanentes preocupações com a política agrícola im
plementada pelo GOVerno, e o seu papel no modelo 
político-económico vigente. 

Mas, hoj~, vimos manifestar noSsa dupla preocu
pação: primeiro, p-or julgarmOs inadequada a política 
agrícola; segundo, porq_ue a forma como o Governo 
marginaliza a agricultura no contexto da atual crise, nos 
deixa sujeitos ao aprofundamento da recessão, às dtficul
dades sevj:ra_s na alimentação da classe média e à inviabi
lidade para a põpulação de baixa renda conseguir o nível 
mínimo de calorias necessárias à sobrevivência. Isto para 
não falar nos desempregados e nos abandonados de toda 
sorte, já em condições de penúria completa. 

Dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas 
comprbvim a grandeoelevaçãÕ dos preços dos alimentos 
hãSlCOS fepreseniirl_dO f7 ,65 no ffiês dC julho e io3~8%
nos últimos 6 meses. Dezenove produtos que entram na 
mesa dos consumidores de baixa renda tiveram em julho, 
incremento médio da ordem de- 30% em s.eus preços. Em 
São Paulo, o DIEESE informa que uma família com ren
da mensal entre dois e seis _salários minim_os passou a 
gastar 18% a mais para sua alimentação básica, apenas 
no mês de julho. O pão e o arroz sofreram variação de 
42,86% e 98,15%, respectivamente, apenas em julho . 

. - A espiral dos preços dos alimentos é um síntoffia da 
falê~çia do modelo__ agrícola, e_ traduz a inviabilidade do 
pleno abastecimento interno, como conseqUência da 
adoção de um caminho errado que não permite à agri
cultura curfij)rír- satfSfatoriamente as suas funÇões. O 
aprofundamento desta situação pode nos levar a estran
gulamentos constantes na oferta de alimentos, mesmo 
com a demanda fortemente reprimida pelos preços. 

Para se ter uma idéia -da gravidade desse problema, 
basta lembrar que a produção de arroz, feijão, milho, 
mandioca, batata inglesa e tomate, por habitante, em 
1983, teve decréscimo médio de 1-3,8% em relação a 1982. 

Não se sente mais agudamente a insuficiência no abas
tecimento devido à demanda reprimida pela redução_da 
massa salarial. 

O modelo económico vigente ÍJ!IpÓs à agricultura o 
papel de fornecer matér(as-primaS 'baratas à indústria, C 
gerar divisas com o maior v-olume possível de vendas ex~ 
ternas. Estas mesmas diVisas são posteriormente canali
zadas, juntamente com as receitas internas, Parã finan.: 
cíar um tipo de industrialização voltada primordialmen
te para um consumo s-ofisticadO demais para as necessi
dades prioritárias da maioria da pO"pulação e que possui 
aita composição de equipamentos e inSumos importa~ 
dos. Cabe registrar que atualmente nem mesmo este ob
jetivo está seD.do possível. Assim, há uma realimentação 
da demanda por poupança externa, be~s de capital e 
ma:(erias-primas panf viabilizar este tipo de crescimento 
ecotiômico, o qUe nos força a exportar cada vez mais o 
que se -dispõe, meSmo que sejam alimentos necessários 
ao mercado interno. · 

Diante desta lóg'ica do modelo, à agricultura foi esta
belecido o papel fundamental de gerar divisas. Quanto 
ao mercado interno, bastaria atender a uma demandare
primida, com o auxílio eventual de irb.portação dos pro-
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dutos que faltassem, com a explicação de que a frus~ 
tração teria sido causada por problemas c!imáticos-: 

Na verdade, houve problemas climáticos, mas ilão foi 
· essa a única cauSa da reduÇão da prodUção agrícola e dos 

problemas enfrentados pelo abastecimento interno. 
No meu Estado, que represento nesta Casa, onde não 

houve nem enchentes nem secas, a produção de grãos 
caiu~% em 1983 em relação a 1982. Só não caiu mais 
porque aumentou bastante nessa safra a produção de So
ja. O aumento, em 1983, em relação ao de 1982, em 
Goiás, na produção de sojã foi de .21%, caindo vertigino
samente a produção de arroz, a produção de feijão e a 
produção de milho. Isso num Estado que participa--de 
uma regiãO qüe não foi assolada riem por enchentes, nem 
por·secas prolongadas. Pelo contrário, O clima foi excepM 
cionalmente bom. 

O Sr. Mauro Borges - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço, com imon· 
so prazer, o eminente Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges - V. Ex~ está mostrando, com 
muita razão, a situação de-Verdadeiro descalabro em que 
se encontra a nossa agricultura, conseqüência muito me
nos das alterações climáticas por que o Brasil" pasSou no -
Sul e está passando no Nordeste do que pela falta de coe-
rência, de sabedoria, da política agrícola de modo geral e 
da política de créditos de mo.d.o especial. Realmente, 
com. este crédito agrícola, tal comq está posto, em -que o
l:ivrador compra um tratar hoje e daqui um ano tem que 
pagar o dobro por ele, não hã a menor condição de via
bilidade econômica da atívidade agrícola._ A agricultura 
vem se descapitalizando há muitos' anos .. Ela poderia, 
talvez, plantar sem crédito, mas isto é inviável na si
tuação presente. Estamos atin-gindo -ao absurdo, como 
V. Ex• mencionou, de importarmos, agora, 300 m11 tone
ladas de arroz- talvez tenhamos_ que importa mais 300. 
E o milho? Quanto ao milho, a situação é niuito pior,; tal-· 
vez tenhamos que importar de 3 a 5 milhões de toneladas 
de milho, o que será um desastre, sobretUdO quandO os 
Estados Unidos, que poderiam ser o nosso. grande forne
cedor, estão com problemas tçrríveis em vírtude, tamM 
bém, de alterações climáticas quê: reduzem de 25% a 30% 
não só a produç~o de soja, o quê fez elevar no mercado, 
de uma forma eSpetacular, o preço desse prodUto, como 
também o milho. Nós estamos, realmente, num beco sem 
saída. Não teffios alternativa. A respons(l.bilidade disso 
tudo cabe exclusivamente ao Governo. Sabe V. Ex• que 
o nosso Estado de Goiás poderia, Sozinho, abàsteC<:r o 
mercado nacional, mas as condições são totalmente ad~ 
versas em matêria de crédito, se 'bem que as condições 
naturais sejam absolutamente favoráveis. V. Ex.•, há 
pouco, falou na questão dos insurnos, e que haverá difi
culdades para a importaçãO do -potássj'o~ Dos macronu
trientes - nitrogênio, fósforo e potássio - o PotássiO ( __ 
praticamente o único que ilão temos de auto-sufiCiênCia, 
e precisamos importá-lo, embora eXista na região de 
Carnópolis e em outras regiões do País. -Dessa maneira, 
vê-se que ~ toda a parte hã a desconexão, a descoorde
nação, a falta de visão global dos problemas de agricul
tura. Felicito V. Ex• por abordar um tema tão premente 
da vida brasileira, sobretudo no nosso Estado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço'o apar· 
te de V. Ex~. eminente Senador Mauro·Borges. V. Ex..• 
tem inteira razão -e resunifu;- cOm mestria,'-o que estou 
pretendendo dizer. 

No nosso Estado, por exemplo, na safra de 82/83, a 
redução da produção de arroz de sequeiro foi superior a 
24% em relação a safra anterior; a redução na produçãO 
de feijão também foi superior a 24%; a redUção na pro
dução de milho foi de 7%, havend~ um aumento, o que 

de certa forma ajudou muito à economia do nosso Esta
do, pelo aUmento do preço no mercado internacional, no 
corr.eilte ano, houve, .como disse, um aumento na pro
dução de soja equivalente a 23%. Isso ajudou a reduzir 

.um poucO a grave distorção na produção de grãos po Es
tado de Goiás, que, ai.nda, assim, no cômputo geral, de
cresceu em ~?ó _na última safra,_ em relação à safra ante
rior. 

Diante da questão fundamental de como aumentar o 
volume produzido, o Governo opta fundamentalmente 
pelo estímulo ao aumento de área cultivada, abrindo no
vas fronteiras, jã que a produtívidade média é baixa, em 
termOs internacionais, e tem: evoluído lentamente.' Algu
mas a_ções dogoverno para gerar ganhos de produtivida
de eSfão muito aquém das necessidades do setor, princi
paJmente no que.concerne à produção de alimentos. Es
tes têm sido responsabilidade dos pequenos produtores, 
os qu'ais, enfrentando toda sorte de dificufdadCs, vinham 
desbravando novas áreas nas regiões de expansão de 

- froriteira agrícola_ Ultimamente nem isto podem fazer, 
dadO ao fechamento de fronteira, e em vistà da forte conw 
centração fundiâria crescente no Pais. 

Com efeito, o governo vem promovendo a "moderni
zação conservadora" da agricultura, tendo prioridade_ as 
culturas de exportação. E o abastecimento interno foi re: 
legadO a segundo plano, e, por extensão, os pequenos 

-produtores, responsáveis por 70% do fornecimento de 
a'li!flentos. O resto fica por conta da "lei do m~r.cado ca
pitalista em regime-selvagem:·. onde o grande engole.os 
pequ~n-os, Para isso contando com· a facilidade no acesso 
ao cridito subsidiado, à assistência técnica e à pesquisa. 
Esta situação é . .inais grave nas regiõeS de expansãO de 
fronteira agrícola. Aí também o desamparado pequeno 
agricult9r, com ou sem terra, e o índio estão completaw 
mente abaf!donados diante_ da voracidade dos grandes 
investidores, grileiros, ja$UnÇOS e_ multinacioftais, OS 

quais se aproveitam das vantagens e facilidades para se 
_ ...apropriar, legal_ou ilegalmente, de enormes glebas de ter

-ras, às vezes para simplesmente especular ou dissiinular. 

-

-~e? das suje~tas à __ tributação. 

Olbe ainda registrar outro fato inquietante, f~xas de 
terras. ocuPadas ria produção de alimentoS si_tuádas na 
'periferia das cid3des, sobretudo em São Paulo e Pernam
buco, estão sendo substituídas pela cultura da cana:de
açúcai ou Outras Voltadas para a expOrtação. Com: isso, 
hâ u_m deslocamento das lavouras para locaiS mais dis
tantes ou para sOlos menos ~rteis, provocando aumento 
nos custos de produção e de transporte, que são repassa
dos ao consumidor, obviamente. 

-0 resultado desta· orientação, destas distorções, foi a 
forte concentração fundiária, a desorientação. na peque
na-pro-Prled"ade rural e a desestruturação das formas de 

-produção. do tipo parceria e arrendamento, a redução 
considerável na área cultivada e da disponibilidade inter
na de -alimentos. Enfim, a inviabilidade de a ag~icultura 
cu~pri~ as siJãs fun,ções integralmente. 

A seguir, relacionamos alguns indicadores que com
provam as nossas afirmações: 

l. Quanto à variaÇão p-ercentual da ârea e produção 
cultivada no it_ltervalo dos últimos .lO anos:_ 

CULTURAS DE MERCADO INTERNO 

Área Produção 
FéiJãO .f-. 12,4 • 28,0 

9,2 
Arroz + 7,2 + li,2 

~MaD.dioca + 8,2 • 15,6 
Tiigo + 2,2 9,9 

Sábado 3 ~799 

CULTURAS COM PRIORIDADE DE EXPORTAÇÃO 

Área Produção 
Soja + 128,0 + 193,3 

Caéau + 27,2 + 78,5 
Café + 17,2 + 94,5 

Açúcar + 78,5 + 135,4 

Em 1983, relativamente a 1982, o desempenho foi ainw 
da pior. Houve uma redução média na ârea colhida das 
culturas voltadas para o mercado interno da ordem de· 
20,5%, enquanto o oUtro gruPo cresceu em+ 15,2% (fon
te primária dos dados: IBGE). 

2. A Concentração Fundiária 
Apenas 3.200 propriedades rurais no Pa1s detêm 102 

milhões de. hectares __ Em_ .1978 as propriedades com 
10.000 h a ou mais absorviam 25% das terras cadastradas, 
enquanto aquelas com menos de 10 ha representavam 
apenas I% do total, embora somassem 28% do número 
de estabelecimentos_ (Fonte: Relatório da CONTAG). 
*Dados referentes à safra 1982(83. 

Esta concentração exagerada da posse da terra é o 
· principãl fator que causou a expulsão de 9 milhões de 

pessoas do campo_na década passada, e a formação da 
vexatória condição de vida e de trabalho de cerca de 3 
milhões de bóias-frias. 

Indice Geral de Preços (IGP-DJ) 
3. _Variação % Anual nos Preços de Gêneros Alimentí-

cios x Variação % no. ' 
lndice 

·q 
Período IPA-lndice de Tndice Geral 

Pr~ços no Mercado de Preços 
1973 !5,3 15,1 

1974 28,! 2R,,7 

1975 28,5 27,7 

1976 47,6 41,3 

1977 6!,7 21,0 
. !978 47,7 38,7 

-- 1979 57,6 54,0 

198Õ 113,2 100,4 

1981 115,6 109,8 

!982 87,8 95,5 

Fori.te:. FGV----:-:"Conju_ntllra Económica". 

COmprova-se, assim, quê; nos últiriioS 10 anos, de 
1973 atê o ano afuaf,- o preço dos alimentos no Pâ.ís siste

- maiTCã.lnente foi superior ao lndice Geral de Preços. Sis
tematicamente esses preços foram superiores aos Indices 
inflacionários nesteS- últlrilos 10 ãnos, sobrecarregando, 
de forma a causar prejuízos irreparáveis, as classes assa
lariadas de menOi-es salários, de menores rendas. 

Pode--se constatar pela tabela acima que, nos óltimos 
lO anos, o preço dos gêneros alimentícios superou, em 
quase todos os anos, o fndice-Geral de Preços: Em 19831 

os preços dos alimentos dispararam, e foram responsá
veis pela maior pressão no custo de vida. Entre 'janeiro e 
jrilhl) deste ano, o aCumulado nos preços da alimentação 
para o consumidor em São Paulo bateu todos os recor

_des des.de que o lndice começou a ser calculado em 1940, 
segundo--ãtinni:l. a fundação Instituto· de Pesquisas Eco
nômícas da USP (FIPE), subindo nada menos de97,3% 
em 6 meses; Algo semelhante ocorreu no Rio de Jãpeiro, 

_ onde o carioca teve o índice acumulad~ para a alimen
t~çãO alimentado em 103%, nos 6 primeiros meses do 
ano. 
- A ·ií~ica jUsUficativa apresentada: problemas climáti
C~?s. Nem se questiona a evolução insuficitmt~ da estrutu
ra de produçãÕ e a espeCUlação desenfreada da interme
diação nas barbas dos _inertes órgãos governamentais . 
Tampouco se comenta- a retirada quase total dos subsí-



3800 Sábado 3 

dias, submetendo o setor às altas taxas de juros, nem nos 
limites de concessão do crédito por hectare plantado, ou 
do Valor Básico de Custeio- VBC- defas~do dos cus
tos reais de produção. Por t_odaS, estas razões, há razõeS 
de sobra para as nossas preocupações quanto ao abaste
cimento interno deste País. 

3. A Política Salarial e a Alimentação 

Alêm do q~adro desalentador no lado da oferta de ali
mentos, constata-se um aviltante arrocho salarial, que, 
somado à disparada nos preços de alimentos essenciais, 
am~ a própria sobrevivência de milhões de trabalha-
dores e suas famílias:- -

A faixa de trabalhadores que percebem até 3 salários 
mínimos e que permanecem no mesmo emprego, havia 
conseguido um ganho real no poder aquisitivo de I 0,2%, 
após 3 anos de rea,iustes se.mestrais computando IO% aci~ 
ma do INPC. EntretantO, quem ganhava de 3 a lO sa
lários mínim-os teve Uma perda na capacidade de compra 
de seus salários da ordem de 21%, no mesmo períOdo, 

· apc;sardos reajustes com base em 100% do INPC. A con
clusão é de estudo recente de técnicos do próprio Minis~ 
tério do Trabalho (publicado na Folha de S. Paulo, de 
28-8-83). 

O Decreto-lei n9 2.045, que já está acentuando o arro
cho mesmo sem a votação no Congresso, tenta impor 
uma perda inaceitável ao já inexpressivo salário dos tra
balhadores. O mai.s grave da situação- ê que a pretensão 
do governo é emagrecer uma remuneração jâ absoluta
mente insuficiente. Pesquisa atual realizada na Cidade 
do Rio de Janeiro (divulgada por João Sabóia, em a Fo
lha de S, Paulo, de 14-8-83) mOstra que para. adquirir 
uma ração essencial o trabalhador que ganha até 1 sa
lário mínimo regional, ou· seja, Cr$ 34.776,00, no Rio de 
Janeiro, precisaria dispor de Cr$ 24.022,50 apenas para 
satisfazer as suas necessidades mínimas de consumo _alj
mentar individuálmente. Isto corresponde a envolver 
70% de sua remuneração em gastos para a sua própria 
alimentação, quando a legislação do salário mínimo pre
vê 50% para toda a farnflia. 

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

O SR. HENRIQUE S;\.NTILLO.- Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O Sr. José Fragelll - Apenas para ressaltar as suas 
considerações. V. Ex• afirma dois fatos, sem dúvida ver-_ 
dadeiros: primeiro, O esVazianiento da agricultura; se
gundo, o alto Preço dos produtos alimentares. _v em os, 
entretanto, que não é o produtor rural quem lucra com 
esses aumentos, e o consumidOr também se vê tremenda
mente atingido pelo cresci~ento exagerado do preço dos 
alimentos. Quem gãD.ha com esses aumentos é justamen
te a intermediação. O grande erro, portanto, está justa
mente na estrutura de comercialização dos produtos 
agrícolas. Cada vez mais - e V. Ex• estâ mostrando 
muito bem - cada vez mais estâ havendo um êxodo ru
ral dos produtores, sobretudo dos pequenos e médios 
produtores, aos quais, aliás, o Banco do Brasil tem pro~ 
curado atender com crêdito, até mais do que aos grandes 
produtores. Eu·mesmo fui agora ao Banco do Brasil e ve
rifiquei que há uma facilidade de crédito maior para os 
pequenos e médios produtores e uma dificuldade maior 
para os grandes produtores no acesso ao crédito e no 
preço do dinheiro,_P_<U' conseguinte, é justamente neSsa 
estrutura intermediária da comercialização que está o 
grande erro da atual politica do Governo. E isso ê preci
so ser ressaltado, senão pode parecer que o aumento do 
preço dos alimentos para a população que consome nas 
cidades vem a favorecer o produtor rural. auando isso 
não é verdade. · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira,_ 
razão. Eu inclusive já li números, apresentei estatísticas a 
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esse resp·eito. Há um estrangulamento no sç_tor de comer· 
cialização dos produtos agrícolas, sem dúvida, o setor de 
intermediação é o responsável, em grande parte, por este 
estiangulaffiento. 

Há também uma incoerência na política do Governo, 
que os próprios· agricultores costumam chamar de ausên
cia de política coordenada e permanente, que esta poHti· 
·ca não seja apenas imediatista por parte do Governo. Há 
.ausência de uma política agrícola. Que esta não seja ape
nas casuística, mas capaz de remendar buracos numa 
imensa colcha. E os agricultores estão cansados de de
nunciar isso através de todas as suas ·entidades de classe. 

Há, por outro lado, por parte da política económica 
como um todo, um desestfmulo aos pequenos e médios 
prodUtores, reSponsáVeis por 70% do abasteciniento in
terno do País, motivo por que as nossas preocupações 
devem aumentar, sem dúvida. 

Nós estamos nos apro~imando de gravíssimos proble
mas de abastecimento interno· neste País. Estamos às 
portas de gravíssimos problemas em relação ao abasteci
mento interno, o que, sem dúvida, coloca·em xeque, em 
risco, a segurança da população brasileira. Af, sim, é se
gurança nacional. 

Continuando: 
A corrosão dos salários pdde ser evidenciada 

~medindo-se a variação da quantidade de quilogramas de 
alimentos, que podem ser adquiridos com horas de seu 
trabalho ao longo do tempo. O DIEESE divulgou, re
centemente, uma tabela inostrando que em abril de 1979 
o trabalhador de salário mínimo precisava de 7 horas e 4 
tniÔ.utos para adquirir 7,5 litros de leite, e em abril de 
1981 este tempO se elevou para 8 horas e 1 minUto. Para 
4,5 kg de feijão, no mesmo período, evolui~ de 15 horas e 
23 minutos para 16 horas e 38 minutos. Três quifogra· 

.- mas·de arroz eram Comprados Com 6 horas e 28 minutos, 
e passou, em 1981, a exigir 7 horas e 32 minutos. Para 
manteiga seria o dobro do tempo, e com a batata ocor· 
reu o maior aumento, triplicando o número de ho_ras a 
ser trabalhada em abril de 1983 para comprar a meisma 
quantidade que 2 anos antes. 

E assim por diante, com todos Os alimentos essenciais 
da vida do trabalhador brasileiro. 

Estes dados demonstram claramente c_omo o trabalha
dor vem perdendo na relação de troca de seu salário com 
_os_ alim'entos. 

Como ·eu disse: nos últimos dez anos, as esti:!Iistic<is de 
instituições oficiais, inClusive, afirmam, categoricamen~ 
te, que o preço dos alimentos, anualmente, tem subido 
inuito mais do que o índice inflacipnârio~ 

Este fato é um dos principais responsáveis pela saúde 
precária da maioria da população brasileira. Os dados 
do IBGE, c_om base na pesquisa - estudo nacional de 
dçspesas familiares, mostram que 70% da população bra
sileira apregenta um padrão alime~tar inferia! ao míni
mo necessário. A razão fundamental desta deficiência ê a 
falta de recursos, devido ao alto custo de vida, ao desem
prego e ao baixo nível salarial do povo. 

Diversos estudos recentes estão demonstrando a injUs
ta perda de poder aquisitivo dos salários. O assalariado 
de hoje perde 64,5% do valor real do mesmo salário 
mínimo vigerite hã 22 anos atrás, ou seja, em 1961, o tra
balhador percebia uma ren:tuneração de Cr$ 53.907,00, 
em cruzeiros, atualizados. 

Esta desvalorização é desastrosa para uma faixa enor
me da população brasileira, poi~ equivale a condená-la à 
desnutrição, à fome crónica, às doenças e à marginali
zação. E o que ê tão grave quanto a fome crônica e mais 
dramática que a fome aguda ê a fome que passam várias 
parcelas 'do povo brasileiro. 

4. Conclusão 

Este ê O quadro do abastecimento e da capacidade de 
compra de alimentos de nada menos que 32 milhões de 
trabalhadores que percebem até 3 salárioS mínimos. 
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Agravando, existem pelo menos 21 milhões de pessoas, 
segundo dados do Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutrição - INAN, que convivem diariamente com a 
fome e a desnutrição. De um lado, um Sistema produti~ 
vo, que poderia ser celeiro do mundo, cultivando mais de 
45 milhões de hectares só em lavouras, mas não consegue 
alimentar condignamente nem seu próprio povo. O avil
tamento dos preços, pela carência e pela especulação, 
proibe o acesso dos trabalhadores de bª-ixa renda de 
comprar a ração miníma para a sua família. E, de outro, 
o Governo, premeditadamente, impõe uma corrosão 
programada no poder aquisitivo destes assalariados. 

A combinação destas duas variáveis, na verdade, 
criam um qua·dro extremamente injusto e explosivo. En
quanto isso, o Governo segue alheio editando decretos~ 
leis, que sufocam os trabaJhadores e os pobres em geral. 

Na qualidade de Senador da República, venho cobrar 
do Governo à reorientação do modelo a_grícola, para que 
a agricultura possa cumprir todas as suas funções econô· 
micas e sociais e o restabelecifnento do poder aquisitivo 
dos salários, para garantir a sobrevivência dos trab_alha
dores deste País. Especificamente, quanto ao- modelo 
agrícola, propomos: 

19. Uma política de abastecimento ·que reserve áreas 
adequadas à produção de alimentos, que estimule técni
ca e financeiramente as associações de hortifrutigranjei-· 
ros, além do combate à inter~ediação desnecessária; 

Uma política fundiária que garanta ·o acesso à terra 
pelos agricultores que querem produzir. 

29. A reorientação das diretrizes de atuação dos ór
gãos estaduais e federâis do setor agrícola, no sentido de 
voltar sua atuação prioritariamente para a pequena pro
duÇão, incluindo o apo'io às formas associativistas de 
produção. 

39. A sistematização e a ampliação das atividades de 
pesquisa, para promover o aumento de produtividade no 
subsetor produtor de alimentos. 

O Sr. MaUi-o BorgeS- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Com muito pra
zer, nobre Senador Mauro- Borges. 

O Sr. Mauro Borges - Ao que V. Ex• está falando 
com tanta proficiência, eu faría questão de acrescentar 
uma neCessidade fundamelltal, justamente para dar 
oportunidade a que a comercialização se faça de uma 
forma mais juSta: é o incentivo à organização das coope
rativas. Quando o produto ê vendido diretamente pela 
cooperativa, e não pelo produtor, como ocorre em nosso 
Estado, ele é muito mais beneficiado pela cooperativa. 
Outra coisa é o problema da armazenagem e silagem. 
SQbretudo no nosso Estado, e no Brasil, de um modo ge
ral, hã uma deficiência muito grande de armazenagem, o 
qUe dificulta tremendamente uma guarda ou uma ~spera 
de melhores condições de venda, o que vai afetar segwa
mente no problema de preçO e no abastecimento. Muito 
obrigado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -V. Ex• tem r~o. 
"QUã.ndo me refiro a formas associativistas, como- bem 

disse V. Ex•, é óbvio que incluo a questão das cooperati
:vas, se bem qu·e tem havido, sem sombra de dúvida, mui
tas distorções no processo de instalação de cç>aperativas 
no Brasil, aliâs, distorções estimuladas pelo próprio Go· 
verno. 

Estou concluui.do, Sr. Presidente. 
59) A manutenção de uma taxa razoável de subsídios 

à agricultura, canalizando-os para quem efetivam~te 
vai utilizá-los na produção, e maior realismo nos cálcu
los dos V alares Básicos de Custeio; 

É importante deixar registrado no plenário do Senado 
a noss.a estrariheza quanto à posição de técnicos do pró-
prio Governo, e· de alguns políticos também, tentando 
responsabilizar os subsídios à agricultura pelos elevadfs. 
shnos indices inflacionários neste País. Isto nio é verd~-
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de. Todos que entendem da quesdtão,todos que-discu
tem e debatem esta importante questão do País sabem,
afirmam, com categoria, embasados em experiências e 
cálculos irrefutáveis que, na verdade, muito mais que is
so, há outras causas importantes da inflação, e que- o 
subsídio à agricultura não tem sido. uma exclusividade 
do Brasil, pelo contrário, inclusive países desenvolvidos 
utilizanHe de subsídios à agricultura para mantê-la 
como atividade económica prioritária. 

De sorte que eu quero tambêm deixar aqui bem claro 
que a nossa posição ê pela manutenção de alguns subsí
dios, mas não da forma como ele foi canalizado nos tí:lti
mos anos. Ele privilegiou o grande produtor. A própria 
filosofia, a própria concepção de desenvolvimento im
plantada neste País levou a esse privilegiamento dos 
grandes empresários rurais, dos latifundiários e dos espe: 
culadores imobiliários. Contra isso; nós- nos debelamos, 
não em relação à manutenção dos subsídios, sobretudo 
ao pequeno e mêdio produtOr rural, estes sim, responsá
veis por mais de dois terços do abastecimento interno do 
País. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex' dá licença para um rápi
do aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouço V. Ex• 

O Sr. José Fi-agelli- A distinção_cjue V. Ex' faz~ acho 
inteiramente procedente. E digo mais, sou um pecuaris
ta, não sou lavrador. Acho que a lavoura deve ter subsí
dios que a própria pecuária pode~ dtspensar, porque são 
duas estruturas completamente diferentes. A pecuâria 
tem uma capacidade de auto-sustentação que a agricul
tura não tem. De sorte que estabelecer a mesma politica 
creditícia para a agricultura e para a pecuária, ·a nleu ver, 
nisso há um erro. Se não há Í'ecursos para atender esSas 
duas áreas da produção rural, de preferênciã-deveria ser 
atendida justamente a agricultura, mais do que a pe
cuária. Então a eSSas distinções que V. Ex• fez com acer
to, eu acrescento mais esta e posso dizer que não falo em 
causa própria porque não sou agricultor, mas pecuar:ista. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo_ soar a 
campainha.)- Peço ao nobre orador que não conce:da 
mais apartes, pois o seu temo já C:stãesgotad"o e há ou~ 
tros oradores inscritos. -

O SR. HENRIQUE SANTILLÓ - Um dos pÓntos 
básicos de estrangulamento do pequeno produtor tem 
sido o cálculo irreal dos chamados valores básicos de 
custeio. Em .cima do valor básiCo de custeiO é qUe se faz a 
operação de crédito. Ele tem sido calculado de forma ex
tremamente irreaL 1:: claro que maior realismo no cálculo 
desses valores básicos de custeio viria, também, benefi
ciar o pequeno e médio produtor rural, estes sim, total
mente descapitalizados e quando submetidos ao proces
so de crédito, quando dispostos a recorrer a uma ope
ração de crédito, quase sempte têm que correr ao merca~ 
do paralelo,para obter recursos financeiros, onera:ndo, 
demasiadamente, os seus custos de produção. 

Enfim, é preciso verberar, também, aqui, quanto à ex
portação de alimentos necessários ao atC:ndimento da de
manda interna. Constitui um crime a eXportação de ali
mentos necessários, indispensáveis à demanda interna do 
País, um pais como o nosso, que padece fome, rião ape~ 
nas crónica, mas, fome aguda, também. Nós estamos 
num Pafs continental, com mais de 120 milhêles de pe~
soas e temos irmãos nossos padecendo fome aguda e 70% · 
dos brasileiros submetidos à desnutrição crónica. 

Portanto, o fim da exportação de alimentos neces
sários ao atendimento da demanda interna me parece o 
mínimo que a- produção brasileira precisaria exigir e que 
nós, políticos, que tentamos representá-la, precisamos 
exigir. 

Concluindo, coerente, portanto, com as diretrizes do 
meu Partido, o PMDB, pi:-opo1i10s tarrlbêrn- que essas ~u-
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gestões e outras dos_diversos.segmentos do setor agrfcola 
e consu-rriidores, e de o_utros setores políticos, sejam ouvi
das pelo Governo, discutidas abertamente, adaptadas à 
nossã realidade e implementadas. -Este é o Camiriho, se o 
Governo~- tem, realmente, a iii tenÇão de solucionar, di 
forma detriõCrátiCa, o grave problema de abastecimento. 

Confesso-lhes achar muito difícil isso, mas cumpro 
com meu dever de registrar aqui a minha apreerisão 
quanto à questão da agricultura e do abastecimento in
terno. Mas não reconheço, hoje, não posso reconhecer, 
infelízmente, credibilidade a este Governo para vir, dian
te da sociedade propor solução para nenhum setor do 
País, para nenhuma das crises seto'riais deste País e mui
to menos para solucionar a crise geral que assola a 
Nação. Realmente, a solução há de ser política,há de ser 
pela eleição direta para Presidente da República, há de 
ser pela convocação de uma Assembléia Nacional Cons
tituinte, há de ser colocando-se no Palácio do Planalto 
pessoas eleitas pelo povo e que tenham, verdadeiramen
te, a delegação de poder da Nação, para propor à socie
dade solução para os seus graves problemas. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com apala
vra, para uma inadiável comunicação, o Senador 
Virgílio Távora, como Líder do PDS. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - (PDS - CE. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente,_ Srs. Senadores: 

Determinou-me o Líder da Maioria nesta Casa, no 
momento ausente, Sr. Senador Aloysio Chaves, que 
trouxesse ao conhecimento deste Plenârio o documento 
seguínte:-

OF. GP/1429/83 Rio de Janeiro - RJ 
Em, 30 de agosto de 1983 

Ex.celentfssim9 Senhor Ministro ernane G~~êas 
Ministério da Fazenda 
Brasília -_DF. 
Senhor Ministro, 

A propósito do noticiário de hoje, veiculando de~ 
clarações atribuídas ao Deputado Federal Theodo
rico Ferraço, segundo as quai~ .. o Ministro -da Fa
zendcl teria tentado, junto ao Presidente dO Banco 
Nacional da Habitação, passar a Caderneta de Pou
pança Delfin para a Corretora Coroa no dia 27 de 
junho, 30 dias antes de ela sOfrer intervenção do 
Banco Central", cumpre-me registrar, a bem da ver
ôãde, que o Ministro da Fazenda, Doutor Emane 
Galvêas, nunca tratou do assunto com o signatário, 
não tendo, conseqüentemente, feito ao BNH qual
quer sugestão a propósito da incorpOração da Dei
fio pela Corretora Coroa. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência prOtestos de minha alta estima e conside
ração. - José Lopes de Oliveira, Presidente. 

Era a comunicação que tínhamos a fazer, Sr. Presiden~ 
te. 

COMPARECEM .MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alt_evir Leal -Mário Mai3- Eunice Michiles- Fá

_bio Lucena -João Castelo - Carlos Alberto - MarM 
tins Filho -_Milton Cabral - João Lúcio - Lourival 
Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Roberto 
Saturnino- Severo Gomes- Benedito Canelas- Ro
berto Campos - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi 

_ ~ Álvaro Dias - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDEL'ITE (Hen!fque Santillo)- Sob!e-~ 
mesn, projeto de lei que vai ser lido pelo -Sr. 11'
Secre:tário. 

Sábado 3 3&01 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 227, DE 1983 

uRevoga dispositivos do Decreto-lei n9 1.541, de 
14-4-77, que "instituiu as sublegendas para as 
eleições de Senador e Prefeito'', eliminando o critério 
de considerar suplente do Senador eleito o candidato a 
Senador não eleito." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 _São revogados os arts._61' e 79 do Decreto-lei 
n~> 1.541, de i4 de abril de 1977. 

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

Justificação 

Casuísmo dos casuísmos que vêm sendo perpetrados 
contra a legislação eleitoral desde há algum tempo e, 
portanto, contra a prática da democracia, o DecretoM1ei 
nl' 1.541, de 14 de abril de 1977, tratou de instituir suble-. 
gendas para as eleições de Senador e Prefeito e assim 
ac6Tilodar situãções pessOais ou mesmo polftico
pa:rtidárias que o então ordenamento jurídico-eleitoral 
não lograra conciliar ou eqUacionar. 

De fato, editado simultaneamente com as Emendas 
Constitucionais n~>s 7 e 8, a primeira de 13 e a segunda de 
14 de april de 1977, o mendonado decreto-lei fez-se 
acompanhar de um avantajado elenco de outras medid.as 
igualmente aberrantes que o Congresso Nacional reluta
ra em aceitar (Lei Orgânica da Magistratura, restabeleci
mento_ das eleições indiretas para Governador, alte
rações na composição e funcionamento do colégio eleito
ral para a eleição do Presidente da República, Lei Fal
cão, criação de col~gio eleitoral para eleger Senadores 
por outro meio que não o convencional), compondo, to
_áas elas jUntas, a configuração perfeita da maior recaída 
discricionária de qUe se tem D.otiCia -no períOdo pós-1964. 

Mas, se o Decreto-lei n~> 1.541, em seu todo, é casufsti~ 
coe antidemocrático, conforme tantas vezes já afirmado, 
ele contém dispositivos que beiram ao pamxisrifo e certa
mente conduzem à injustiça eleitoral, quando não à per~ 
"plexidade e à confusão. 

ti o caso dos arts. 69 e 7~>, que, aqui se querem revogar, 
pelos quais o suplente de Senador, registrado com esse 
em virtude de manifestação obtida em convenção parti
-dária, já não é mais suplente, isto é, não mais tem o direi
to de assumir em caso de licença ou afastamento do Se
nador titular. 

Com efeito, os arts. 6~> e 7~>, do sempre citado Decreto
lei n\' 1.541, de 1977, dizem; 

"Art. 69 Os candidatos a Senador em sublegen~ 
da do partido, não eleitos, serão considerados su
plentes do Senador eleito, _de acordo com a ordem 
decrescente de votação. 

Art. 79 Quando o partido apresentar apenas 
um candidato a Senador, os candidatos a suplente, 
em número de dois (2), serão votados na convenção, 
cabendo o primeiro lugar na chapa àquele que obti
ver maior votação. 

Parágrafo único. Eleito o Senador, ser~o consi
derados eleitÕs os suplentes, observada a ordem de 
colocação na chapa oficial." 

Quer dizer, aos não eleitos (salvo quando o partido 
apresentar um s6 candidato a Senador e, pois, desprezar 

- a poSSibilidade_ de fazer sublegendas), aos que foram re
cusados, rechaçados pelo povo, aos que tiveram menos 
votos do que o Senador eleito e seu verdadeiro suplente, 
é assegurado o prêmio de legalmente serem considerados 
''suplerites" e, portanto, de poderem assumir nos casos 
de licença do titular. 
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E a questão se torna tanto mais Conflitante quando, 
pela Lei n'i' 6.978, de 19 de janeiro de 1982, que foi editaw 
da especialmente para estabelecer normas aplicáveis à 
realização das eleições de 1982, atrãvéS do disposto no§ 
19, do art. 59, está consignado quç, "sCrá indeferido ore
gistro de chapas que não indicarem candidatos a todas as 
eleições de âmbito estadual (Governador, Vice- -
Governador, Senador e suplentes, Deputados Federais e 
Estaduais .. .)_ etc. 

O que nos parece é que o candidato a suplente, regis
trado juntamente com o candidato a Senador, deve ter o 
direito de substituí-lo ~pre que isto se faça necessário, 
sob pena de frustar-sé a vontade do eleitorado. Este, ao 
votar em deterlr!inado candidato a Senador, certamente 
estará sufragarido também em nome de seu suplente, 
parecendo-lhe solução injusta, descabida, aquela que 
penniyr ao candidato derrotado, não eleito, assumir no 
casifde afastamentO do eleito. 

~Tais são os motivos-quê nos inspiram a apresentação 
do presente projeto de lei, devendo ser salientado, por úl
timo, que a só revogação dos dispositivos .mencionados, 
os arts. 69 e7'~, do Decreto-lei n'~1.541/77, bastará à fina
lidade colimada, já que tudo voltará a ser Como consta 
do Código Eleitoral. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1983. - Mauro 
Borges. 

À Comissão âe T:oizstilriição e Justiça. 

O SR~ PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O proje
to lido será publicado e remetido às comissões ~ompe
tentes. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item l: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 763, de 1983), do Projeto de Resohlção n'~ 222, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado do Pará a 
contratar operação de crêdito no vario de Cr$ 
139.427.700,00 (cento e trinta e nove milhões, qua
trocentos e vinte e sete mil e Setecentos cruzeiros). 

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

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

A matéria vai à Promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resoluçilo nY 222, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos temias 
do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 139.427.700,00 
(cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e 
sete mil e setecentos cruZeiros). 

O Senado Federal resolve; 

Art. 19 É o Governo do Estado do Pará, nos termos 
do art. 29 da Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de 
crêdito no valor de Cr$ 139.427.700,00 (cento e ti'inta e 
nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos 

cruzeirOs),ju-nto à Caixa EConômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, destinada à construção de 7 (se
te) escolas de 19 e 2'~ Graus nos Municípios Oe Tucuruí e 
Marabá, naquele Estado, obedecidas as con-dições admi
tid~s ·pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
stia pUblicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n'~ 762, de 1983), do Projeto de Resolução nY 89, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tagua
tinga, Estado de Goiás, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 7.754.525,57 (sete milhões, se
tecento·s e cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vin
te e cinco cruzeiros e cinqüenta e sete centavos). 

Em diSCussão a redação final, em turno únlco. (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. 

f: a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resoluçio n9 89, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taguatinga, 
Estado de Goiás, a contratar opera('âo de crédito no 
valor de CrS 7.754.525,57 (sete milhões, ~tecentos e 
cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cru
zeiros e cinqüenta e sete centaYos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 "B a Prefeitura Municipal de T~guaiinga, Es
tado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução nY 93, 
de 11 óe outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cri 
7.754.525,57 (sete milhÕes, setecentos e cinqUenta e qua~ 
tro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqUenta e 
sete centavos), correspondentes a 4.367, Q ORTNs, con
sideradO o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.775,71 (um 

_ mil setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um 
centavos), vigente em maiof82, junto à Caixa Econômi
ca federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantação de meios-fios, sarJetas e galerias de águas 
pluviãiS, nai:J.uek Município, obedecidas as condições 
admitidas Pelõ Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

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

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -Item 3: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 760, de 1983), do Projeto de Resolução n9 92, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Verde de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros).-

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

' Setembro de 19S:l 

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

Encerrada a discussão, a redação final _ê dada como 
definitivamente aprovada, no"s termos do art. 359 do Re
girilento- Iriterno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Reda('ão final do Projeto de Resoluçio n'~ 92, 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 R~o Verde de 
Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, a con
tratar opera('ão de crédito no valor de CrS 
20.000.000,00 (vinte m~lhões de cruzeiros.) 

O Senado Federal resolve: 

Art. H ~ a Prefeitura Municipal de Rio Verde de 
Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do SenaPo Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi
lhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à implan
tação de guias, sarjetas e galerias pluviais, naquele Mu
nicfpio, 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 (Henrique Santillo)- Esgota
da a pauta da Ordem do Dia. Concedo a palavra ao emi
nente Senador José Fragelli. 

O SR. JOSJ!: FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: 

Vou fazer rapídamente, algumas considerações em 
torno dos assuntos políticos em debate. 

Ontem, assistimús a um magQífico pronunciamento 
do eminente Líder e Presidente do PDS, aceitando a pro
posta de entendimento político com a Oposição, portan
to, de acordo com o pronunciamento feito, na semana 
passad~L pe:Io ilustre Presidente do nosso Partido, o 
PMDB. 

.No entanto, hoje, leio declarações que teriam sido fei
tas, tanto pelo.Presidente José Sarney, como pelo Líder 
da Bancada do PDS na Câmara dos Deputados, ambos 
afirmando que pode haver entendimentos, menos sobre 
o assunto sucessão presidenciaL 

No meu apoucado modo de _entender as coisas, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, me pergunto sobre o quê, 
sobre que matéria, sobre que assunto, sobre que interes
ses poderão versar os entendimentos, excluindo a suces
s.ào presidencial que diz respeito ao futuro próximo deste 
País? Excluindo~se a sucessão presidencial, francamente 
não vejo qual o outro assunto, qual a outra matéria de 
interesse nacional que possa ser objeto de entendimentos 
viáveis entre os partidos. 

Seria um concerto sobre os entendimentos que o Go
verno mantém com o FMI para chegar a uma solução 
quanto ao pagamento da nossa dívida· externa? Sabemos 
que, também sobre essa matéria, o PDS, tanto quanto à 
sucesSão presidencial, não aceita diálogo. As posições es
tão marcadas pelo Governo, pelo Presidente da Repúbli
ca, mantendo as mesmas autoridades da área financeira 
e económica, prestigiando-as em todas as conversações, 
em todas-as negociacões que estão sendo levadas a efeito 
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com o FMI. Nem mesmo com o episódio surgido ontem 
para cá, com a demissão do Presidente do Banco Cen
tral, é fáCil vc:r, pelas manifestações já aqui dadas pelas 
vozes autorizadas do PDS·, que nada mudará. 

Na verdade, o que interessa a este País é que os Parti
dos cheguem a um acordo quanto à secessão presiden
cial. V amos mais diretamente ao caso: quanto ao nome 
do futuro Presidente da República. A Ni:tção toda espera 
ansiosamente que a Presidente João Figueiredo e os seus 
partidos políticos, desde logo, indiquem o seu candidatO, 
ou melhor, o futuro Presidente da República, se _as 
eleições se procederem pelo modo indireto, o que tudo 
indiCa que assim serão procedidas. · 

Um candidato tirado do bolso do colete, Sr. Presiden
te, dificilmente poderá ter ao seu lado a opinião pública 
nacional. A maneira da escolha ê viciosa-e o vicio ê anti
go, vem da República Velha e não apenas desses dezoitos 
anos em que todo o modo de indicar o Chefe da Nação 
apenas se agravou, porque marginaliza inteiramente a 
sociedade brasileira. 

O Sr. Mauro Borges- Muito bem! 

O SR. JOS€ FAAGELLI"- De sorte que entendO, 
Srs. Senadores, _que o ponto de real entendimento, se é 
que essas manifestações dos líderes partidãrios não são 
apenas pro forma, principalmente da Liderança da Maio
ria, o ponto crucial desses entendimentos seria justamen
te a escolha de um cidadão brasileiro que viesse a gozar 
da confiança nacional, e não ser apenas, o que pode vir a 
acontecer, o nome da preferência de um único homem, o 
Presidente da República. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, antes de 
passar a -outra faceta de seu discurso, conceda-nos um 
aparte. 

O SR. JOS€ FRAGELLI - Não vou mUdar de as
sunto. Concedo- o aparte a V. Ex' 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, dentro do 
PDS, parece. que não é muito segri:d.õ~-riào ê segredo de 
polinchine]o. Y. Ex•_ sabe que está hoje no exercício even
tual da Liderança o representante pelo Cearâ, um dos 
que se batem pelo entendimento em nível alto dessês di
ferentes partidos. Não é de hoje, alSU:ns--dos seus cdlegas 
sabem disso; da Câmara, do Senado, e talvez sejam até 
testemunhas de fatos desses, em que manifestações não 
eram apenas platônicas, mas tentativas de encontrar ca
minhos certos para se chegar a um alvo colimado. Mas;· 
eminente Senador, nós vamos diVergir de V. Exi neste 
ponto; achamos que a escolha do candidato à Presidên
cia da República é muito importante, mas igualmente 
importante ê. nos entendermos naqueles pontos que pos
samos fazê-los, no terreno político, no terreno económi
co. Uma coisa é fusão completa de opinião, como que 
obtendo uma unanimidade de conceitos que, por um 
lado e outro defendidos, por um passe de mágica se fun
dissem; outra coisa é organizar um pãC:to social em que 
cada uma das diferentes -partes (vejan16i o exemplO do 
que houve na Espanha) ceda das suas convicções, daqui
lo que julga por demais inabalável na defesa de suas te
ses, e que na Espanha deu resuitado que o mundo hoje 
aponta naquele país da Ibéria. Esta era a primeira obser
vação que tínhamos a fazer, com toda a calma, a V. Ex~ 
Segunda, todos aqueles que acham que a escolha vai ca
ber ao Presidente da República, jã que a ele cometemos, 
nós do PDS, a incumbênCia de o-ra.enar esta -sUcessão, in
clusive de entender-se com a nobre Oposição e verificar 
da possibilidade da exeqUibilidade e· da factlbiÍidade- dê 
haver um candidato que sa(tsfaça essas condições hã 
pouco citadas por V. Ex• Sem paixão, sem -.espirita pre
concebido, essas idéias são jogadas aqui ao tablado dos 
debates. 

O SR~ JOSf: FRAGELLl- MuitO obrigado a V. Ex• 
e me permita responder. O caso da Espanha não é bem o 
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nosso caso. Bastl'. dizer e acho que basta esse fato, que 
tendo havido, lá, de início, concessão das várias corren
tes partidárias, a eleição lâ foi d1reta, e aqui a eleição ê 
indfi-eta. Basta esse fato para mostrar que não há essa si
militude a que V. Ex• se refere, quanto à situação brasi
leira e à espan_hola. 

O Sr. Viririio--Távora-:..__ Referimo-nos ao pactO, -ilus
tre Senador. 

O SR. JOSt FRAGELLI- J!. fundamental a questão 
da escolha do Governo. t muito diferente, sem falar que 
o regi_me _lã ê um e aqui é O!Jtro: lã é parlamentarista e 
aqui -é preSidencialista. 

Então, me parece que o exemplo espanh<?l não se ajuS-
ta bem ao caso brasileiro. - ~-- -

O Sr. Virgilio Távora - Mas é um exemplo que é 
aplaudido pelos partidãrios de V. Ex•, pelos correligio
nários~ um dia sim, outro também, dentro deste Ple

-nãrio ... 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. JOS€ FRAGELLI- Agora, um momentinho. 
V. Ex• diz que o seu Partido entregou ao Senhor Presi
dente da República a coordenação da sucessão presiden
ciaL 

O Sr. Virgílio Távora - Pela nossa parte, está claro. 

- - O ~SR. JOSJ': FRAGELLI - Pela parle do PDS. 

O Sr. Virgílio Távora - Está claro! 

O SR. JOSf: FRAGELLI- Mas até agora a· Presi-
- _dente da República não tem sido um coordenador, mas 

tem sido aquele que tem imposto, unilateralmente, ape
nas .pela sua vontade, o f~turo Presidente da Re_públí~a. 
Ele tem imposto o seu sucessor. -

O Sr. Virgílio Távora - Os antigos Presidentes ... 

O SR. JOSt FRAGELLI- Permita-me que_ conclua, 
V. Ex' disse que neste papel de coordenador, para a esco
lha do _f_uturo _Presidente, naturalmente o Senhor João_ 
Baptista Figueiredo ouviria as OposiÇões. Mas foi justa
mente isto que, _de início, mostrei que não está aconté
cendo e que tanto o Presidente do seu Partido, quanto o 
Sr. Deputado Nelson Marchezan, Líder do PDS nã. Câ
mara dos Deputados, disseram que os entendimentos 
podem girar sob qualquer ponto, menos sobre a sucessão 
presidencial. Então, não haverá coordenação senão den
tro do próprio Partido do Governo. 

O Sr. Virgílio Távora- Estamos falando duas línguas 
diferentes. 

O SR. JOS:f!: FRAGELL1 - Perdão,_..Ex• Eu a~otei 
aqui: •'coOrdenação". 

O Sr. Virgílio Távora- Temos uma memória muitO 
boa, eminente Senador José Fragelli. 

O SR. JOSt FRAGE.LLJ -E o Presidente ouviría as 
Oposições_ para indicar um nome que representasse uma 
mêdia da opinião nacional. Foi_isto gue V. Ex•~expres
sou. Não foi isto? Eu estou mostrando ... 

O Sr. Virgílio Távora"- Perdão, um momento. 

O SR. JOSE FRAGELLI - ... que just~mente os 
Líderes do seu Partido não aceitariam nem isto, nem a 
Coordenação _do -Presidente., através de entendimentos 
com as Oposições, porque a sucessão presidencial não é 
negociável. Está claro, hoje, nas declarações do Presi
dente José Sarney e do Líder Nelson Marchezan. 
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O Sr. Virgílio Tlivora - Eminente Senador, a impe
tuosidade daquele tempo da banda de música d~ yDN, 
apesar dos anos, nâO fãZ V. Ex• piestar atenção exata ... 

O SR. JOS:f!: FRAGELLI- Apesar dos muitos anos! 

O Sr. Virgílio Távora- Não, também não nos consi
deremos assim tão velhos. V. Ex• se tivesse prestado 
atenção desde o início, veria a forma com que pelo me
nos no nosso aparte foi apresentado, consubstanciando 
as idéias q"i.Je fizemos desde o início. Conhecido de que 
no nOsso partido, e pelos mais diferentes membros do 
partido de V. Ex• - é só conferir as notas taquigrâficas, 
vamos ver se lhe recordamos o que Pissemos - somos 
daqueles que acham haver necessidade do entendimento. 

O SR. JOSE FRAGELLI - V. Ex• disse isso? 

O Sr. Virgífio Távora- Foi! com todos os urr• e .. rr" 
V. Ex• e alguns dos seus colegas testemunharam até, o 
esforço, não de pala'Vras, mas de atas, procurando_ exata
mente esse entendimento. Dísse a V. Ex• não itchar que 
era bâsico, era fundamental, apenas o futuro governante 
da Nação, ser objeto de entendimento. E dei o exemplo 
de que o Presidente que havia sido, pelo nosso partido, 
colocado no ápice da coordenação desses entendimentos 
sucessórias, na nossa opinião; no meu desejo, foi dito 
claramente: procuraria também o partido de V. Ex• Aqui 
não afirmamos, primeiro qrie estava falando em nome 
do nosso Partido, e sim dizendo que ele necessariamente 
tinha que ser, eu forcejo queremos dizer, nós- estamos 
na primeiia pessoa do plural- nós forcejamos para isto. 
Achamos justamente que é um elemento que vai contri
buir bastante para o entendimento. Mas tornamos a re
petir: um entendímento amplo, um entendimento geral, 
um entendimento das forças vivas e responsâveis desta 
Nação, no momento grave que o País atravessa - não 
queremos saber a Culpa de quem é- apresentamos o fa
to, este realmente em bases altas, em bases elevadas, per
mite sem a menor sombra de dúvida que se estabeleça, se 
organize a democracia rleste País. Da me~ma maneira 
que aquele entendimento tão combatido, mas que o 
espirita elevado- de Otávio Mangabeira, e V. Ex• conos
co, naquele tempo, era partícipe do mesmo partído fez, 
no tempo de Outra, com aquela união, em termos eleva
dos, mas que permitiu justamente a saída, naquele tempo 
sim,-de uma ditadura de que poucos aqui se recordam de 
sua <iureza, tósse d"e. uma vez esquecida neste País e a de
mocracia vicejasse. É esse o nosso intuito, é esse o nosso 
âesejo. 

O SR. JOSE FRAGELLI- Nós só lamentamos uma 
coisa; que V. Ex• esteja falando em nome próprio e não 
de seu Partido. E que a sua linguagem aqui manifestada 
não sejã; como não o é, a linguagem do seu Presidente e 

-do Uder do seu Partido na Câmara dos Deputados. 

O Sr. Virgílio Tá·mra- V. Ex•, naturalmente, dá uma 
interpretação niuito ao pé da 1etra ao que disse o Presi
dente do nosso Partido. Quanto ao Líder lã da Câmara, 
ignoramos o -que-disse, porque não o lemos. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite·me V. Ex~ um 
aparte?_ 

O SR. JOSE FRAGELLI - Com muito prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino- Nobre Senador, a lingua
gem do Seriador Virgílio Távora é a linguagem do senti
mento nacional. Não_ hâ ninguém, hoje, neste País, igno
rando que a Nação estâ pedindo que este entendimento 
seja o mais amplo possíve]1 entendimento para o qual 
não pode_ haver itens vetados. Ainda hoje o Ministro 
Walter Pires declarou que não pode haver veto a_ ne
nhum candidato. Estamos de acordo. Mas também não 
pode haver veto sobre nenhum item desses que compõem 
a pauta que delllanda um entendimento nacional: mas, é 
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preciso que haja, efetivamente, a disposição por pafte- do 
Chefe da Nação. VamoS aO paralelO com a Espanna::na 
Espanha o fiador do pacto, o convoca-dor do pacto foi o 
Rei. Foi o Rei quem encarnou todo o sentimento nacio
nal espanhol, riaquele instante, e promoveu· o paCto. É 
preciso que o Presidente Figueiredo encarne também o 
sentimento nacional brasileiro de hoje, ouça a voz do Se
nador Virgflio Tãvora -:- o s~ lea.Ldefensor aqui na tri
buna deste Senado _- e aja como agill o Rei. E 
entendendo-se com a Oposição sobre tudo; sobre a su
ces:.ão presidencial de janeiro de 1985, sobre a sycessão 
do Ministro Delfim Netto a sema~a que vem, sobre a 
mudança da política econômica, sObre, enfim, tudo isso 
que estã hoje na pauta das angústias nacionais, e que nós 
esperamos venham a ser discutidas seriamente, hone&ta
mente e· com espírito de concórdia, realmente, com a 
Oposição, encarnando o Presidente a figura do Rei. Nós 
esperamos que isso venha_ a acontecer. Acho que isso 
acontecerá, não obstante todas as pressões que existem 
aí em sentido contrário, parti.Odo do Fundo Monetário, 
sei tá, ou outros interesses-que seriam contrariados. Mas, 
eu espero que o interesse nacional e esse sentimento qu-e 
domina todos os brasileiros, venha a ser respeitado e ve~ 
nha a ser encarnado pelo Presidente da República, que 
tem de ser a figura central desse pacto. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Se o Presidente da Re~ 
pública se dispusesse a proceder como o Rei da Espanha, 
então sim, nós partiríamos para uma nova democracia 
como a Espanha, que saiu de uma das ditad_u_ras_ mais fe
rozes deste sêculo; a ditadura de Franco para uma demo
cracia ínteirainente- liberta. Nós _ri_ão eStamos vendo os 
mesmos sinais hoje, não estamos vendo os mesmos si
nais. O Presidente da República usa esta linguagem: .. Eu 
vou indicar no momento oportuno o meu sucessor". 
Quem usa esta linguagem n_ão está predisposto ao enten
dimento, nem faz um trabalho de _coordenação se não se 
dispõe e apenas a uma sOluÇão impositiva. De Sõrte-CfUe, 
a manifestação do nobre Senador Virgílio Tãvora me pa
rece ser uma revivescência dos seus velhos sentimentos 
de udenista - liberalismo udenista - ... 

O Sr. Virgílio Távora- Partido ao qual pertenceu V. 
Ex• tambêm ... 

O SR. Jost FRAGELLI - E com muita honra, e 
por isso mesmo, com esses sentimentos, V. Ex• não se as
senta bem ·na filosofia do seu Partido e, sobretudo, da 
ação do se.~ .Presidente da RepUblica. 

O Sr. Virgílio Távora- Mas aí V. Ex• está prejulgan
do quem é que permitiu chegar a esse estágio de liberda
de, a ponto de estarmos discutindo aqui, o mais livre 
possível, assunto desse jaez. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Eu não vou entrar nessa 
discussão, porque eu tenho reiteradas vezes dito que não 
':'ejo em que o Sr. Presidente João Baptista Figueiredo 
seja o homem da abertura ®mocrâtica. Porque. eu tenho 
perguntado quem ê que se opõe a essa abertura e nin
guém me responde. Quem. ê que se opõe à abertura de
mocrática no País? Já fiz esta pergunta várias vezes à 
Maioria e não obtive resposta. Ora, se ninguém se opõe à 
abertura democrática, pai' que ê que o Sr. João Baptista 
Figueiredo é o herói da abertura democrática? 

Eu concedo o aparte ao nobre colega Senador Alberto 
Silva. 

O Sr. Virgmo Távora - Eniinente Senador, vamos 
tentar responder-lhe. 

O Sr. Alberto Silva- Eu gostaria apenas de fazer uma 
referência. O nobre Senador Virgflio Tá vara mencionou 
aí O trabalho de Otávi_o_Mangabeira à época do Governo 
Marechal Outra. Eu, V. Ex• e ele também, fomos da ge· 
ração que assistimos e vivemos a ditadura de 15 anos, fo- _ 

mOs estudantes naquele tempo em que ha-viã a Polícia 
Especial, em que havia_tudo aquilo, e nós viv-emos esse 
clima como estudantes que éramos, naquela ocasião, e o 
anseio -da Nação era o mesmo que aconteceu em 1945. 
Mas agora vamos nos referir: à UDN da qual eu também 
fui fui:Ldador no Estado, e eleito duas vezes, e três atê na 
legenda desse antigo e glorioso partido. A UDN com 
seus- expoCn"tes máximos e uma liderança extraordi
nária .. 

O SR. JOSl!: FRAGELLI - E um deles foi o nobre 
Senador. 

O Sr. Alberto Silva- ... de homens lúcidos e válidos 
cómo rião vale a pena nem dizer os nomes, a começar 
por Carlos Lacerda e tantos outros como Bilac Pinto, 
Afonso Arinos, Virgílio de Melo Franco e tantos outros 
que nós assistimos e admiramos na ftossaju"ventude, esta 
mesma UDN combatia o Presidente Getúlio Vargas de 
armas na mão. E não poupava ao Presidente, jã no final 
naquele tempo da abertura de 1945, mas no Segundo 
Governo também a UDN. estava lá. E, no entretanto, o 
Presidente-acenou para a UDN e apesar de Lacerda, e 
apesar de todO mundo, a UDN compareceu -para ajudar 
o País a sair das dificuldades daquela êpoca. Mas, o Pre
siaente acenou para a UDN, e acenou com núrileros bem 
claros e com evidente proposta de entendimentos e de 
partiCipação no Governo. V. Ex' deve se recordar que, 
no Governo dele, a UDN participou com vários Minis· 
têrios, se não me engano dois ou três, e aí houve um en
tendimento para valer, no sentido de ajudar a Nação a 
sair daquela dificuldade. O que eu quero frisar bem ê que 
o Presidente Getúlio Vargas que foi tãO combaÜdo, du
ramente combatido, derrubado da primeira vez, como se 
costuma dizer, ao voltar pelos braços, do povo abre o 
diâlogo e coloca a UDN no Governo. V. Ex' trata exata· 
mente de uma possibilidade, no momento, de discutír 
algo igual com os Partidos de Oposição, não só o 
PMDB. Eu felicito V. Ex• pela idéia. 

O SR. JOSt FRAGELLI- E a abertura democrática 
do Sr.- Getúlio Vargas foi para uma democra_cia ·plena, 
sem restrições, e não- como essa em que o Presidente 
João Figueiredo se apresenta como o herói, com tantas 
fe.strições à plen~ democracia. Da ditadura de IS anos 
nós saímos para uma democracia plena em 1945, a ver
dade é essa, sem nenhuma dessaS restriÇões~- E ninguém 
precisou enaltecer a figura do Sr. Getúlio Vargas como 
homem que devolvia a democracia ao País, como agora 
V. Ex' querem colocar, por isso, num altar o Senhor Pre
sidente João Baptista de Figueiredo. E eu volto a per· 
guntar: quem é que, no País, estâ contra a abertura de
mocrática? Acho q1,1e ninguêm. 

O Sr~_Yirgílio Távora- Eminente Senador José Fra
gelli, o Problema -não ê esse. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Não vejo porque essa 
·abertura democrática tenha de ter um donO, um homem 
ao qual nós devamos reverenciar, porque ele -estã fazen
do uma abertura democrática. Por quê? 

Mas, eu queria ainda responder, se V. Ex• me permite. 

O Sr. Virg~1io Távora- O.discurso é de V. Ex• 

O SR. JOSE: FRAGELLI- V. Ext disse que os en
tendimentos teriam que girar em torno de um nome e dt. 
Soluções, se bem entenac . 

O Sr. Virgílio Távora- Se bem entendeu V. Ex•, por
que dissemos justamente que O nome futuro não era o 
condlcionante desses entendimentos, dissemos justamen
te o contrãrio, afirmamos que podíamos nos entender a 
resPeito de todos os pontos defendidos por V. Ex•s e de
fendido& por nós. E se havia um acordo, se haveria um 
pacto social, vamos deixai' bem claro o que aquf diSse-
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mo"S, haveria cessão de opiniões de um lado, cessão de 
pontos de vistas de outro, atê que pudesse haver, s_e não 
uma fusão, p:::lo menos uma união. Isto é o que disse
mos. 

O SR. JOSE: FRAGELLI - Portanto, entendimento 
em torno de nomes e de programas. Agora, V. Ex~ bem 
sabe _que não bast"a-nosentendermos em torno de progra
mas_se não nos entendermos em 'torno do nome do futu
ro Presidente da RepúbliCa. 

O Sr. Virgílio Távora- Não adianta nos entendermos 
tambêm apenas em torno do nome do Presidente sem 
termos o program:J. 

O SR. JOSI: FRAGELLI - Então, os entendimentos 
têm qlle abordar pelo menos esses dois pontos. Se o Pre
sidente do Partido de V. Ex• diz que se pode negociar em 
torno -de programas, inas não em torno do nome do futu
ro Presidente da República, aCho que um dos dois pon
tos essenciais dos entendimentos fica eliminado e, por
tanto, ê inaceitável. 

O Sr. Virgílio Távora- Isso se nós partirmos jâ para 
a negociação em bases absolutamente inarredâveis, en
tão nem nOme nem programa se discute. 

O _SR. JOSf: FRAGELLI - Não em bases inarredá· 
veis. 

O Sr. Virgílio Tâvo,ra- Quando se vai à mesa de ne
gociação, se iem ciue ·haver concessões estas terão que ser 
mútuas. 

O SR. JOSf: FRAGELLÍ -Tanto não será em bases 
inarredáveis, que o nome e os programas deverão ser 
examinados. 

O Sr. Alberto Silva - São vãrios nomes. 

O SR. JOSI: FRAGELLI - E claro. Os nomes que 
afinal se reduzirão a um nome. E nós todos temos conhe
cimento do que a sociedade brasileira quer. sobretudo 
um Presidente civil para conduzir esta Nação no próxi
mo- já não sei mais dizer- quatriênio, qüinqü-ênio ou 
sextênio. 

_O Sr. Virgílio Távora- Se V. Ex• respeita a Consti
tuição, pai" enquanto ê "Sextênio". 

O SR. JOSE: FRAGELLI - De sorte que o que ê es
;encial, no meu modo de entender; ê de que, se nesses en
tendimentos não se cOgitar da contribuição das OpO
sições pafa a escolha do nome do futuro Presidente da 
República, eu ·não vejo viabilidade nesses entendimen
tos, acho que ele será completamente esvaziado, se esse 
ponto crucial na solução do problema político brasileiro 
não for objeto dessas conversações e dos acertos que de
vem ser levados d. efeito pela Maioria e pela::. Opo!>ições. 

Esse é um ponto que me parece de tal evidência, que 
levará ao fracasso-de todos os propósitos, parJ mim, põr 
ora puramente formais, e Oposição. 

O Sr. Hélio Gueiros -- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS~ FRAGFLLI- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Hélio Gueiros - Quero me reportar à obser
vação de V. EXf -Ciuaflto a essa. tentativa de se fazer do 
Presidente Figueiredo o herói desse nosso prc~esso de
mocrático. Quero lembrar a V. Ex• que isso é ~.in wcio 
do Brasil. O Brasil acha que deve a indepeTldência do 
Brasil a Dom Pedro I; acha que deve a Proclamação da 
República ao Marechal Deodoro, acha que dev~> a vi
tória da Revolução de30 a Getúlio Vargas. Então, verifi
ca V. Ex' que esse ê um vício brasileiro, atrav~ do qual 
se alicerça a convicção de que a sociedade brasH~~!'a niio 
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conquista nada. Nós estamos já no fim do século XX e 
essa mania continua, de que a sociedade brasileira é incaM 
paz de obter nada, tudo tem que ser dãdiva e beneSse do 
Príncipe. V. Ex• estâ muito certo em frisar que isso nãO é 
dãdiva do Presidente Figueiredo nem de quem quer que 
seja, mas foi à sociedade brasileira, através dos seus seg~ 
mentes mais ex~ressivos, que conquistou essa reabertura 
e entrou nesse processo de redemocratização. Quero fa
zer outra observação ao lúcido discurso de V. Ex•, quan
do V. Ex•, por convicções doutrináriaS ou atê mesmo por 
querer argumentàr, admitiu que eni Outros tenipos a es
colha das candidaturas era viCiada até mesmo antes de 
64. V. Ex• disse isso, não vou absolutamente contestar V. 
Ex' de fato, havia vícios no processo de escolha. Mas, é 
preciso que a gente frise que, naquele tempo, quem fazia 
uma escolha viciada corria o risco de ser derrotado pelo 
povo: uma escolha malfeita, um candidato inadequado, 
inapropriado, recebia, depois, a condenação do povo. 
De modo que, por mais viciado que fosse_o processo, ha
veria sempre um cuidado maior dos partidos, o que não 
acontece agora, eminente Senador José Fragelli, com 
essa escolha através do processo indireto. Atê porque, 
elninente Senador José Fragelli, V. Ex• constata que a 
Oposição não será ouvida neSse processo e não vai ter, 
não digo a sua vontade, mas, pelo menos, as suas aspi
rações satisfeitas. Mas, quero dizer a V. Ex• que também 
o PDS não Vai ser ouvido. V. Ex• votou, como eu e o Se
nador Virgílio Tâvora, em eleições secretas feitas aqui 
pelo jornal O Globo e pelo J ornai do Brasil, e essa vo
tação secreta, apurada aqui, com fisCalização de todos 
interesSados, mostrou que o candidato do PDS é o ex
Governador Paulo Maluf. E V. Ex• sabe perfeitamente 
que o Planalto não quer admitir o ex-Governador Paulo -
Maluf. De modo que vê V. Ex• que, nesse episódio da es
colha do sucessor do Presidente Figueiredo, a Oposição 
não serâ ouvida, mas garanto a V. Ex-' que o PDS.estâ na 
mesma situação do PMD B; também não será ou:-'ido. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente senador, só um pe
queno aparte porque jâ vai se distanciando a afirmativa 
de V. Ex•, agora corroborada pelo eminente Senador do 
Pará. (Assentimento do orador.) Os_ Srs. não têm, de vez 
em quando, muita felicidade- não é no sentido de inte
ligência, ê coincidência, de tocarem em determinados as
suntos com o Vice-Lfder do Governo. Talvez uma con
fissão. Quando mais moço,· colega de vocês lá sabem que 
serviu conosco em Itajubâ, Dr. Alberto Silva, o Exército 
ganhava pouquíssimo à época, era a maneira que Dutra 
tinha de subjugar a impetuciSídade da jovem oficialidade. 
Um desastre total era uma transferência, arrebentava as 
finanças do oficial por muitos anos. Então, pela Lei Ca
panema, nós podíamos, à noite... · 

O SR. JOSt FRAGELLI- Não havia aiitda ORTN 
para pagar o funcionalismo ... 

O Sr. Virgílio Távora- Não, nã·o existía nÃo. Era um 
tempo muito duro, muito mais duro. Pois bem, então, 
deixe-nos explicar, ganhávamos alguns adicionais, pO
dendo, pela Lei Capariema, e-nsinar nos colégios, no gi
násio à noite, aquelas rilatérias· que-pertencessem a nós, 
História - apesar de homem de engenharia, História 
sempre fOi nosso hobby- podeiilos dizer aos Srs. do que 
nos lembramos, do que ensinamos a esses meninos. Um 
governo autocrático- cede seu. lugar; sob as seguintss -con--
dições: Primeiro: por morte do caudilho ou do autocrata 
·que o configurava- o exemplo de Franco-. Segundo, 
pelo exercício da força, atribuída à crescente· oposição 
que lhe faz. Faz o apelo à força, tem a seu favor o grosso 
das Forças Armadas e é destrufdo, muitas ,vezes sendo 
substituído por democracia mitigada, ou às vezes por de
mocracia que evOlui, vai atê à pura. E, éntão, o terceiro 
exemplo: por dete'rminação, face a fatores económicos, 
políticos e sociais, aux~liados pela sociedade; por deter
minacão daquele deten.tor do poder momentitneo. Quem 
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foi o detentor do poder momentâneo que decidiu resti
tuir o País à democracia? Recordamo-nos bastante, 
quando saíamos de uma audiência com Geisel e ele deci

-diu iniciar esta caminhada, escolheu o homeffi· que se 
comprometeu com ele a não interromper a mesma. Ne-
gar que Figueiredo... · 

O SR. JOS€ FRAGELLI - Serâ que agora também 
haverá esse compromisso? 

O sr. Virgflio Távora - ... ~larissif!Iamente, ele tem 
um compromisso, ele tem um .encOn.tro in.arcado com a 
história. Então, ·negar ao Presidente João Figueiredo, e 
não tem porque eu aqui fazer essa defesa apaixonada ... 

O SR. JOSt:.FRAGELLI - O grupelho militar que 
está aí vai continuar. 

O Sr. Virgílio Távora- se V. Ex~ tirar essa expreSsão 
''grupelho" que não estâ bem à altura ... 

O SR. JOS€ FRAGELLI - l'fão é só eu quem o ·diz 
não, foi um general que era chefe do Gabinete Militar. 
em dois livros, disse isso muito bem, e V. Ex.-' conhece, 
não sou eu só que está dizerido isso. Os fatos aí estão. 

O Sr. Virgilio Távora- Mas, aqui, quem está "falando 
é um Senador da República que não pode ter dessas ex
pressões, emínenttf Senador. 

O SR. JOSt FRAGELÜ - O General Hugo de 
Abreu descreveu, com conhecim~;:nto de causa, que real
mente é um peqjleno grupo que comanda o Palácio do 
Planalto e o País. Hã aquele grupo que sempre se reú-ne 
para decidir em comum, sequer é só o Presidente da Re
pública. Acho que pouco podemos esperár. Isso vem em 
apoio a minha tese de que nada podemos esperar desses 
entendimentos que estão aí sendo proclamados pelas li
deranças partidârias. Por quê? 

O Sr. Virgflio ·Távora -- E desejado por todas as pes
soas de juízo e sensatez dentro dos partidos. 

O SR. JOS€ FRAGELLI - Porque este Presidente 
poderá fazer como o Sr. Geisel, escolhendo aquele que 
coin ele se comprometa a manter o mesmo esquema de 
governo. 

Foi isso que V. Ex• acabou de dizer. 

O Sr. Virgílio Távora - Comprometa-se a restituir o 
País à 9-elll_o_c!acil!_ plena. B isso que dissemos e reafirnla
mos. 

O SR. Jost: FRAGELLI - Pois bem! B essa a si
tuação lamentável em que nós nos encontramos. Gos
taríamo.> muito que o PDS, como Partido, escolhesse o 
seu candidato. Por que entregar nas mãos do Presidente 
da.' República? Talvez tenha dito que as escolhas de presi
d~tes sempre foram viciadas ou viciosas," por muitas ra
zões, mas nem sempre por imposição do' Presidente da 
República. Prudente de Morais não fez o candidato que 
ele quiria;-nem Calr:ipás-SaleS teve o seu. NCm ria Re
pública Velha se davã a um Presidente da República o 
poder que V. Ex•s, hoje, entregam, sem nenhuma res
trição, sem nenhuma limitação, ao Presidente da Re
pública. Então, não existe um Partido que escolha o seu 
candidato, não há a coordenação a que V. Ex.iii se refeiu, 
há uma es-colha pUra e simPles dO Presiderite da Repúbli
ca, que poóerá ou não 9oinCidir com a vontade .-do seu 
Partido. O que gostarfamos- tenho certeza de que seria 
uma escolha boa para o Brasil - e que ela fosse feita 
pelo PDS. Aí estão os candidatos civis que gozariam da 
confiança da Nação, inclusive da nossa, como o Vice
Presidente Aurelinao Chaves, como õ Senador _Marco 
Maciel, que é um dos presidenciáveis, pelo qual eu sem
pre manifeStei a minha grande simpatia e· confiança tam
bêm. 
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O Sr. Virgílio Tát~ora- Além.de invadir a seara de 
Partido alheio,.jâ fazendo cabala com o candidato. Esta 
Oposição não se corrige ... 

O SR. JOSt: FRAGELLI - Não posso fazer cabala, 
porque s'e o meu Partido tiver um candidato eu votarei 
ilele. - - -- - ---

Estou indicando vários nomes- do PDS. Se V. Ex•, Se
nador Virgilio Távora, fosse escolhido, também, para 
Presidente da República, nós estaríamos tranqUilos. 

O Sr. Alb"erio Silva- Tenho certeza. 

O Sr. Virgnio Távora -Como diria O francês, touché. 
, Mas deixa o PD~ escolher o seu cindidato. 

O SR. JOS:t FRAGELLI- Mas estamos aqui angus
tiados justamente p~lo que V. Ex• acabou de dizer, que 
haja um candidato, lá de dentro do Palácio, que assuma 
co1p.promissos pessoais com o Serihor João Baptista Fi

-gueiredo e não assuma compromissos com a Nação. Nós 
queremos um futuro Presidente que assuma compromis
sos com a Nação brasileira e não com o Presidente que 
vai deixar o poder. 

O Sr. Virgilio Távora- Nobre Senador, compre um 
aparelho servo-auditivo ... 

O SR. JOSt FRAGELLI- V. Ex• deixou bem claro 
que o Presidente João Figueiredo assumiu esse compro
misso com o Presidente Geisel. 

O Sr. Virgílio Távoni:- Compre um aparelho para lhe 
ajudar na audição. Isso nós não afi~mamos aqui. Olhe as 
notas taquigráficas. 

O SR. JOS,t FRAGELLI- V. Ex• fez uma revelação 
da mais alta gravidade. e importância. :t justamellte isso 
que nós não queremos. Poderíamos nos entender ou não 
com o PDS, mas sempre acataríamos uma decisão demo
crática qu'e partisse da Maioria, reconhecendo que o 
PDS, pelo menos, num sistema de sucessão, pela eleição 
indireta, ê maioria. EStou certo que nós ficaríamos tran
qüilos se desse corpo político que é o PDS saísse o futui-o 
Presidente da República, civil. 

Sr. Presidente, queria apenas destacar esse ponto, que 
enquanto os Líderes falaram em entendimento, justa
mente o Presidente.do_PDS, um õutro porta-voz do par
tido do GoVc:iirio, o Líder Nelson Marchezan, afirmava 
que tudo pode ser objeto de_ entendimento, menos.a su
cessão presidencial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu também agora vou 
·manifestai uma opinião, aliás, contra uma deciSão do 
meu Partido. 

O Sr. Virgílio Távora- Antes que V. Ex-' brigue com 
seu Partido, gostaria que V. Ex-', por fineza, respondesse 
se essas duas declarações a que V. Ex• se refere, safram 
~-ºs jornais de hoje. Só para anotarmos, não estamos 
pondo em dúvida a sua palavra. 

O SR. JOS~ FRAGELLI - Foram publicadas hoje, 
não_ sei bem ao· certo se. ri"o· COrreio BrazUiense ou no Jor
nal de Brasília. 

Sr. Presidente, acho que nós homens públicos temos 
que assumir atitudes públicas e mariifestar a nosa opi
nião. Sou radicalmente, vamos dizer, contra _os cacoetes 
do autoritarismo de hoje~ tals como o decurso él.e prazo, 
a fidelidade partidária, a profbição de alianças parti
dár~as e o fechamento de questão. Acho que a fidelidade 
partidária é um constrangimento brutal contra o hoffiem 
Públíco. A fidelidade partidâria imPosta ao homem 
público fimita, de maneira indevida e contra os verdadei
rOs interesses políticos do País, os a tos e as atitudeS dos 
políticos, sobretudo quando eles têm um mandato, seja 
no Congresso :Naci.onal, seja nas Assembléi~s Le8islati
vas ou Câm~ras Municipais. O homem deve assumir as 
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responsabilidades pelos seus ato_s. Pode acontecer, como 
aconteceu comigo, que seja até uma questão de honra 
deixar um partido. O _que eu menos desejaria razer em 
toda a minha carreira política era deixar um partido para 
ingressar em outro, ma-s fui a isso_ obrigado, fui a isso 
moralmente constrangido. Não quero, agora, recordar 
os fatos, nem vale a pena. 

Ainda ontem, brincando com um nosso colega, quan~ 
do cu assistia à exposição do ilustre Ministro Delfim 
Netto à Bancada do PDS, dizia: "Fragelli, como é, você 
veio aderir?" Respondi a ele que já tinha uma vez m_uda
do de partido e hoje prefiro deixar a vida poUtica a ter 
que mudar, por qualquer outra razão, de partido. O Par
tido em que estou é o em que ficarei até cessar toda a ati
vidade pública. 

Mas, nem por isso, Sr. Presidente, eu concordarei com 
medidas tomadas pelo meu partido, inclusive como essa 
que vai, agora, o PMDB assentar, por deliberação do seu 
órgão executivo, que é fechar questão em torno do 
Decreto-lei n~' 2.045. 

Sou contra todo fechamento de questão.. Por isso mes
mo dei pareêer favorãvel, porque seria meio caminho an
dado, ao projeto do eminente Senador Jutahy Maga
lhães, dispondo que o fechamentO da questão só se tor
naria obrigatório para os parlamentares depois de apro
vado em reunião da Bancada do_E.artido no Senado e na 
Câmara. Acho que o fechamento de questão é um cons
trangimento que se faz ao correligioriár[o- que exerce o 
mandato. Acho também que, se condenamos - repeito 
o termo- todos esses cacoetes do autoritarismo, ou se
ja, decurso de prazo, proibição de alianças partidárias e 
fechamentos de questões, se condenamos os instrumen
tos, nós do Partido da Oposição, não poderíamos nem 
deveríamos adotar os mesmos instrumentos na ação.1ri
terpartidária para reger a í:!:titude e o voto dos compa
nheiros que formam as Bancadas do Senado e da Câma
ra. 

O Sr. Hélio Gueiros - Permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Poi' não. 

O Sr. Hélio Gueiros- V, Ex•. tem razão em SUas criti
cas a esse exagero da fidelidade partidária no Brasil, tan
to mais quanto a legislação só ciin-süfera suspeitos os 
parlamentares. O Presidente da República pode mudar 
de Partido sem perder mandato, o_Yice_-_Presidente da 
República pode mudar de Partido sem perder mandato, 
assim como o Governador, o V ice-Governador, o Prefeí
to e o Vice-Prefeíto, mas Senador~ Deputado Federal, 
Deputado .Estadual e Vereador, esses são suspeitos e, 
portanto, têm uma fidelidade rígída que nem a fici~lidade 
conjugal. Por outro lado, V. Ex• també~ tem -razão nes
se detalhe sobre fechamento de questão, não que eu, em 
princípio, seja contra o fechamento de questão. Constata 
V. Ex• que desde a instalação desta legislatura ainda não 
vi qualquer parlamentar, seja do PDS ou sej~ __ do PMDB; 
infringir~ uma orientação-de suas lideranças, sem Tech;-r 
questão, sem essa eXfgêrlcia -legal, sem ameaças de cas
sação de mandato. Verifica-se, isto sim, que cada parla
mentar, pai convicção própria ou por obediência -conS
ciente, cumpre espontaneamente, com satisfação, a 
Orientação da Liderança do PMDB. Portanto, V, Ex~ 
tem um pouco de razão em sua rebeldia quanto a essa 
ameaça de fechamento de questão, como se houvesse ne
cessidade dessa coação para, aqui, cumprirmos nosso de
ver. 

O SR. JOS:E FRAGELLI- Não-sei se o emirie-nte 
Líder da nossa Bancada na Câmara, o Deputado Freitas 
Nobre, fez a declaração tal como vem no jornal. Está lá 
o título: Freitas Nobre declara que ''será cassado o par
lamentar do PMDB que não votar no 2.045, por omissão 
ou por comissão". 

Se o nobre Líder fez essas deClarações, eu tenho de 
apresentar mells reparos. Até duvído que S. Ex• tenha 

empregado o termo cassação, porque é um termo que a 
to~Os nós r-epugna de u-ffia maneira tOda especiaL Em
pregado ou rião o .vocãbtilo, o- ato dó Partido pretender 
ôeStiiuir um parlamentar pelo fatO de-nãO àteiider ao _fe
chamento de questão~ coldca nosso Partido rio nível do 
PDS,- <iue sustenta todos es_ses cacoetes, como eu dÍsse, 
do_ autoritarismo, que já deveria ter sido eliminado. No 

·entanto, em vez de ser eliminado, nós o adotamos num 
momento como este. Mesmo numa grave questão como 
o 2..045, eu- acho que o Partido devia ter confianÇa, -Como 
aliás expressa V, Ex• Senador Hélio Gueiros, nos seus 
correligionãrios, e não empregar o mesmo instrumento, 
que condenamos veementemente,, do a_!,ltg):it-ªrismo, o 
instrumento do fechamento de questão com ameaça ·di
reta de cassação do mandato do seu partidário. Pode o 
Partido adotar essa medida, mas eu, desde logo, manifes
to minha inconformidade com essa decisão do Partido. 

_O Sr.--Hélio Gueiros --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS~ FRAGELLI- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Hélio Gueiros - Também acho que o nosso 
eminente e zeloso Líder na Câmara dos Deputados não 
foi muito feliz nessa expressão. 

_o SR. JOSt FRAGELLI- Não sei se S. Ext __ usou. O_ 

jornal diz, mas não sei se o Deputado Freitas Nobre 
usou a expressão, 

_ O Sr. Hélio Gueiros - Essa expressão, cassação suw 
mária, só -existia flo tempo do Al-5, do Alw2 e dQAI·l. O 
processo, hoje, de punição por infideJidade partidária é 
um processo regular, ordinário, sob a Justiça Eleitoral, 
que dá amplo direito de defesa ao_ acusado,~ só depois 
desse amplo exercício do direito de defesa é que há o julw 
gamento, de modo que, a não ser para atemorizar, se isso 
fosse o caso de as pessoas serem intimidáveis, Senadores 
e Deputados, não tem o menor sentido essa ameaÇa do 
nóbre e zeloso Líder do PMDB na Câmara Federal. 

O SR. JOS:t FRAGELU --Acho que o próprio Par
tido, tomando essa .decisão de fechar a questão, perde 
um tanto de sua autoridade no-Combate que faz contra 
os excessos do autoritarismo, que ainda perduram, como 
decurso de prazo, fidelidade partidária, vinculação, proi
bição de alianças partidárias, e tuâo o mais. Essa autori
dade do Partido, eu não queria que ele perdesse. Porétue 
usar dos mesmos instrumentos é aceitar um principio 
que tem sempre rejeitado. Não devemos, como disse al
guém outro dia, transigirmos nesse princípio. Eu podia 
fazer essa rilailifestaçãô dentro do Partido, pois nós, De
putados e Senadores, de público e dessas bancadas, te
mos d~ manifestar, com franqueza e lealdade, nossas 
_opiniões~ para que elas fiquem devi~amente registradas. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Pedro Simon- Recebo, com o maior respeito, a 
posíção de V. Ex~ Admiro V. Exf 

O SR. JOSÉ FRAGELLI - Muito obrigado. 

O Sr. Pedro Simon- ... pelas posição firnies e corajo
sai que vem adorando. Acho que V. Ex• está absoluta
mente correto ao fazer a anâlise dos instrumentos de 
arbítrio que ainda exístem ria legislação braSileíra, como, 
por exemplo esse de só o parlamentar não-poder trocar 
de PartidO; de quererem o pluripartidarismo quando em 
qualquer 1uga:r do•mundo onde existe pluripartidarísmo, 
permita-m a coligação. Não hã dúvida de que são instru
mentos que devemos alterar e haverão -de ser alterados. 

. Eu não li e não tenho conhecimento das declarações do 
Uder do nosso __ Partido, na Câmara dos Deputados, mas 
com relação à posição do Partido, anunCiã.da pelo Prêsi-
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dente Ulysses Guímarães, no seu pronunciamento na 
Câniara -dos Deputados, diz S. Ex• que pretende real
mente convocar o Diretório Nacional do PMDB no sen
tido de fechar quc:stão no 2.045. O PMDB é um Partido 
que rárissimamente- eu não me recordo de vezes ante
riores- tem usado desse expediente,_A posição do Dr. 
UlysseS Guim~rães, anunciando que o Diretório Nacio-_ 
na! do PMDB será convocado para fechar questão a fa
vor do 2.045, tem, na minha opinião, não o sentido de 
·atemorizar ou o sentido de assustar, ou o sentido de co
locar em brios os companheiros. do PMDB. Até porque 
os companheiros do PMDB, quando assinaram a ficha 
de inscrição no Partido, se declararam de acordo com o 
programa do Partido no qual se inscreViam. E o progra
ma do PMDB é um programa muito claro, a favor dos 
direitos dos trabalhadores, a favor de proteger o salãrio 
justo, a favor de melhorar as condições de vida do nosso 
pov-o. Esse DeCreto~ lei 2.045 é tão contrário aos interes
ses da nossa ge-nte, é t~o revoltante contra os interesses 
da sociedade brasileira, que o sentido de fechamento de 
questão do PMDB é o de mostrar que o Partido, como 
um todo, manifesta o seu protesto, manifesta a sua revol
ta e manifesta a sua inconformidade com relação _a_esse 
decreto: Fique V. Ex• tr~nqüilo que o objetivo nosso não 
é-no sentido de duvidar, porque não vi até hoje um parla
mentar do PMDB- e sei que nem V. Ex'- que aprove 
o Decreto-lei 2.045. A nossa posição ·ê realmente con
trãria a esse decretO-lei. Mas, o objetivo do Partido é 
dar, perãl1te-a s.Ociedade brasileira, -nesta hora em que 
vefu "o Fundo MOhetãrio Internacional e impõe ao Brasil 
que teni de ser aceito o Deéreto-lei 2.045, uma resposta a 
nível partidário a essa situação. Veja, portanto, que esta 
não é uma- prãtica do PMDB, não é uma rotina n_o 
PMDB, mas é um signfiicadO, na hora grave que esta
mos vivendo, diante do grande desafio que é- feíio a nós, -
políticos ·ae Oposição. O PMDB quer, como Partido 
num-todo, dizer em uníssono a sua incoriformida_de com 
essa situação. 

O SR. JOSt FRAGELLI - V. Ex~ defende, com o _ 
brilhantismo de sempre, com essa lógica tão bem orde
nada dos seus pronunciamentos,_a medida que o nosso 
Partido está para tomar. Mas, pefmita-me dizer que, eu 
entendo, teria o mesmo efeito, a palavra de ordem do 
Presidente do Partido, a todos os seus companheiros, 
para que votassem· contra o Decreto-Lei 2.045, sem o fe
chamento de questão, porque nós estarrios adotando al
guma coisa que estamos, permanentemente, a condenar. 
1:: esse, também, o sentido que eu dou ao fechamento de 
questão e o inconformismo com ele. O nosso Partido não 
deveria nunca, em nenhum momento, concordar com 
nenhUm desses instrumentos do autoritarismo que; até 
agora, estão em vigor. Ê esse o meu modo de pensar e o 
meu modo de sentir. Muito obrigado a V. Ex• 

Vou votar Contra o Decreto-lei 2.045, não tenha dúvi
da. 

O Sr. Pedro Simon- Nunca tive, nobre Senador. 

O SR. JOSt_FRAGELLI- E acho que eu tomei, on
tem, uma atitude qu.e minha consciência estava a exigir: 
Fui ouvir a exposiÇão do Ministro Delfim Netto. Achei 
um magnífico espetâculo de democracia, aquela reunião 
-da Bancada do PDS do Senado Federal c-om o Ministro 
de Estado. As interpelações feitas, algumas delas rÍmilo -
duras, como a do seu coestaduano, o Senador Carlos 
Chiarelli, interpelações com profundo conhecimento-do 
problema, reveladas por S. Ex•, que eu, atê agora, desco· 
nhecendo o nosso eminente c_ompanheirO não podia 
aquilatar a profundidade e a extensão do conhecimento 
da matêria por S. Ex• A interpelação feita pelo nobre Se
nador C~lP.$ Chiarelli, como outras, ao Ministro Delfim 
Netto, foi no sentido de que S. Ex• esclarecesse pontos 
cruciais _do_ problema levantado com o Decreto~lei n" 
2.045. 
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Sr. Presidente, tive a inipressão de que S. Ex• o Minis_. 
tro Delfim Netto, nem sempre pôde convencer a todo o 
autitório, como a mim também não convenceu. Hã por 
exemplo afirmações que ficaram no ar como a do salârío 
que, segundo _o Ministro, tem uma participação- de 50% a 
60% na formaçã-O do Produto Nacional Bruto, quando 
outros economistas sustentam que ele não vai além dos 
30%. E essa demonstração não foi feita peJO Mínist!o
Delfim Netto, nem pelo eminente Senador Roberto 
Campo-s, Quando abõ-rdou o assunto, de sorte que, perR
manecendo essas dúvidas, nós, assistimos à angúStia com 
que vivem os nossos trabalhadores, se não tomamos co· 
nhecimento completo do: problema e das suas impli
cações, das suas conseqUências, somos levados mais pelo 
sentimento de solidariedade humana. -

Sou também um patrão, tenho os meus empregadOs
talvez 70 ou 80 __ - e apesar da semestralidade, eu me te
nho visto na obrigação íritiriiTde,-no meio i::l.eSsa seniea~ 
tralidade, fazer um aumento no salário dos meus empre~ 
gados, porque eles se tornam insuficientes para atender 
às necessidades mais prementes do trabalhador. 

O Sr~ Alberto Silva - Exatamente. 

O SR. JOS€ FRAGELLI- São fatos que, Oe tahno
do, evidenciam que uma redução do salário real, ou ou
tro nome que se dê, do trabalhador não deve ser feita, 
sobretudo, numa conjuntura como esta. Mas, estou fu
gindo ao assunto porque ele é puramente politico. com-a--
mesma sinceridade com que eu me-pronunciei; nO iilfcío, 
so_bre o problema da sucessão e dos propósi~os dos Parti
dos de se entenderem a respeito dele como de outros, eu 
também me pronuncio agora contra essa decisão do Par
tido valendo-se de um dos instrumentos da legislação au
toritária que nos rege. 

O Sr. Virgílio Távora - PerrÊlite V. -Ex, uin aparte? 

O SR. JOSE: FRAGELLI - Com prazer. 

O Sr. Virgílio TávOra- Veja V. Ex~. nobre Senador, 
como em determinados aspectos somos muito mais libe
rais do que V. Ex•s Ouvirilos quietos, tranqOilos, sem dar 
um aparte à manifestação de V. Ex~ sobre assunto que é 
da economia íntiriia do seu Partido, mas- que interessa-a 
toda comunidade. Vamos fazer a mesma coisa. V. Ex~s 
ponham ordem no seu Partído, do nosso lado deixe-nos, 
também, procurar resolver este problema de escolha pre
sidencial dentro daquela idéia por qUe rios tenlos batido. 
O Presidente estâ com 'essa coordenação, sabe V. Ex~ que 
hâ membros não tão proeminentes, mas membros tamR 
bêm não tão pouco nliinerosos dentro da Bancada 
achando que tambêm deve haver um entendimento geral 
quanto a quem vai suceder o Presidente Figueiredo e, -no--_ 
fim, talvez V. -Ex• seja beffi Sucedido_na prega-çio de seu 
lado, como nós na nossa. E, por fim desejo parabenizá
lo. Sua empresa é próspera e muito bem dirigida, já perR 
mite pagar a trimestralidade. 

O SR. JOSt FRAGELLI - Se o Brasil tivesse sido 
administrado como são muitas e 'numerosas empresas 
que pagam a semestralidade não estaríaniOs -na situação
em que hoje nos encontramos. 

O Sr. Virgflio TiíYOra -Trimestralidade, porque· V. 
Ex•, no meio da semestralidade para a tri .. 

O SR~ JOS:E: FRAGELLJ - Realmente, jâ tive qUe 
chegar a esse ponto e acredito que outros também. 

Quando abordo aqui,- no plenârio do- Sena_do, um 
problema que é da economia interna do Partido, é_por-. 
que_acho que todos esses problemas devem ser debatidos 
de público e essa solução serâ dada pelo nosso 'Partído, 
da mesma forma que eu gostaria que fosse dad_a pelo 
Partido de V. Ex•, só pelo Partido, como daremos a este 
caso, à questão da sucessã_o presidencial. 

S~. Presfdente, eram estas considei-açÕes que eu queria 
fazer hoje ... 

.ó Sr. Virgílio Távora- O Partido já deu,jâ fez a dele
gação da coordenação. 

O Sr. José Fragelli - ~ .. em torno de dois assuntos 
políticos que, a meu ver, têm interesse atual e que podem 
ter, s-obretudo, o primeirO; da sucessão presidencial, as 
conseqUências mais importantes para o PaíS, no próximo 
futuro. (Muito bem! Palmas!) 

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

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Crime corltra a HUmanidade é assim que pÕderíamos 
dé'finir, acaSo Verdaàe1ras, as versões dit derrubada, pOr 
aeronaV-es soviêticas, de um jato da Korean Airlines, e 
ontem ocorrido. 

Desejo, por isso, juntar a rrlinha condenação a esse de
_plofâvel fatO-e fazer mínhas as palavras do Papa João 
Paulo II, em mensagem que encaminhou ao Arcebispo 
de _Seul, mànifestando as suas condolências pelas vítimas 
do avião abatido. 

Diz o Santo Padre, -entre -ÓUtras-'Coísãs,o seguinte: 

"Abalado pela tragédia_de- quinta-feirã; que en
volveu um avião comercial-cáreano, tranSmito mí
nhas_ profundas condolências ao Senhor e ao povo 
coreano, nesta hora de tristeza intensa." 

E pro~seguiu: 

"Un9-me especialmente às famílias e aos amigos 
· -dos falecidos e peço a Deus Todo-Poderoso, que 

lhes dê íoi<;aS e os conforte eni face de suas- grãriáeS 
Perdas.'' 

E conclui o Papa: 
"Uno-me ao Senhor e a todos os cid8;dãos do seu 

-país, ao _re:z;ar intensamente pela paz entre as nações 

do mundo.'' 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me traz~ 
tribuna desta Casa, hoje, à tarde, díz respeito a um as
sunto que considero importantíssimo. Trata-se, Sr. Pre
sidente, da grande seca que assola, hã cinco anos conse
cut~vos, o Nordeste do Pais. 

Considero fundamental que esta casa analise. hoje, um 
caso de redundância. Não um simples caso representado 
por excesso gramatical, ou mera superfluição de pala
vras, mas questão que extrapola as ~_efinições de nossos 
filólogos e vê-se retratada pelo drama secular que marti
riza, agora, diretamente, mais de 24 milhões de nordesti
noS em 1.126 municípios. Repetida por mais_ de qua,tro
c_entos ~,tnos, 4esde que Fernão Cardim dacume:I].tou, _ein 
seu diário, "Uma grande seca e esterilidade na provín
cia", ao percorrer os caminhos que unem o sertão da 

___ Bahia a. Pernambuco, a expressão "seca do Nordeste" 
_soa lamentavelmente, nos dias atuais, como uma redun

dância,-tão associadas tornaram-se as duas palavras com 
o agravamentO do problema da região, já no quinto ano 
consecutivo de gi:ande estiagem. · 

Fala-se em seca e qualquer brasileiro reporta, imedia
tamente, a imagem do Nordeste ou vice-versa. Parado
xalmente esta associação traz em si grave risCo: ao invés 
de soar como alarme a despertar consciências para a ur
gência de soluções definitivas do problemas, pode 
transformar-se em fator de acomodação, tal li repetição 
da tragédia e da frase. 

Claro estâ que não se pode culpar s6 a seca pelas dife
renças de renda e riqueza existentes entre o Nordeste e 
outras regiões do País. f:: igualmente certo que parte da 
solução da problema, em seu sentido estrito, hã de_ ser 
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encontrada em se tores que não o diretamente atingido -
a agropecuária - e em áreas nordestinas fora do polígo
no .das secas, 

Mas, é ínegâvel, Sr. Presidente, a persistência das desi
gualdades que se deve, em larga medida, ao insatisfa
tório desempenho da sua agropecuãria. Porque as ativi
dades urbanas, no seu conjunto, apesar de vulneráveis às 
crises típic&s de país em desenvolvimento, apresentaram, 
nos óltimos 20 anos, resultados superiores aos alcança
dos pelo Brasil. E atê mesmo dificuldades locaiizS:i:las -
como as da agroindústria cana vieira e da indústria têxtil 
-têm também suas origens mais remotas no campo, na 
produção da matéria-prima. As crises periódicas de pro
dução, decorrentes da seca e a ba~xa produtividade no 
semi-ârido, mesmo fora dos períodos de estiagem, são 
principais responsáveis por tal desempenho. 

Ê por isso que considero fundamental esta anâlise. 
Para_qu~ dela possa brotar uma ação política decisiva, 
que viabilize o encontro de soluções próprias pafa a-re
gião, antes que esta redundância incorpore-se definitiva
mente_à c.o.nsciência riacional, qual imagem estereotipa~ 
da de cartão postal às avessas, onde fome, seca e pobreza 
confundem-se irreversivelmente com os atrativos da re
gião. f: fundamental, hoje, que se mobilize a nação para 
Uma tomada definitiva de posição, em face ao drama 
mostrado díariarriente nos meios de comunicação, onde 
crianças e velhos expõem répteis como ingredientes de 
sua dieta alimentar. Onde as estatísticas revelam índices 

~alarmantes de mortalidade infantil; onde, entre mil 
criançás, 250 morrem anteS de completar um ano. Dra
ma enfim que se traduz em desemprego, êxodo, doenças 
carenciais, desespero, morte. 

o momento~ decisivo, e os fatos demonstram que não 
se pode esperar ·nm -inStante rriais para que se proceda 
iiúedi"ãlã 'mobilizaçãO nacio'nal em torno da questão nor
destiJia. Este deve ser, acredito, o anseio de toda a socie
dade brasileira, ·que jâ demonstrou sensibilidade sufi
ciente. ·para acudir, em diferentes oportunidades, com 
presteza e solidariedade vítimas de intempéries em ou
tras regiões do País, ein movimento.s caracterizados por 
generosidade e urgência. Não hâ como duvidar, agora, 
de que a Nação venha a comover-se, indignar-se ante a 
dramaticidade da mis.éria que se arrasta, hã longos anos, 
erifre os- iiiriãos nordestinos. 

Este é, principalmente, o anseio da população nordes
tina, castigada pelos efeitos não só das secas como de 
medidas paliativas, Inadequadas que vêm sendo adota
das através dos anos, desde a remota e infrutífera pro
messa do Imperador O. Pedro II, durante a grande seca 
de 1877 a 1879, de que nenhum nordestino morreria de 
fome ou sede; a histórica promessa de aliviàr cOm asío
ias da. coroa -a- ausênciii das chuvas não conseguiu impe-, 
dir que, na época, mais de 500 mil brasileiros morressem 
de sede ou inanição, da mesma forma que a série de me
didas adotadas pelos governos que sucederam o impera
dor tem-se mostrado c.omprovadamente incapaz de dar 
adequadas condições de vida e bem-estar social ao ho
mem da região, e de equipará-la aos níveis de -desenvolvi
mento econômico e social das demais regiões do País. 

E ir'nprescindível, porém, que se evitem ações pura
mente emocionais, destituídas de organicidade capaz de 
provocar efeitos duradouros, senão definitivos. 

Porque hoje, apesar dos inegãveis avanços representa
dos pela ímplementação·de programas destinados a dar 
ao problema yma solução permanente, e do reconheci
mento empenho com que o Presidente João Figueiredo 
vem-se dedicando à procura de soluções para a região, 
ainda parece longínqua a propalada meta 'de equiparar o 
desenvolvímento da re.Sião ao do restante do País. E, à 
_medida em que o fenômeno ~e expande- ampliandoRse, 
como ocorreu nos últimos anos, sobre mais de 4:50 mil 
quilômetros quadrados além da ârea ofici"al do polígono 
das secas, abrangendo ârea total superior a I milhão e 
400 mil quilômetros quadrados- cresce também, junto 
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à diversas camadas da população, a convicção de_ que às 
promessas não tem correspondido necessário retorno 
das decissões e alocações de ·recursos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nãO- obstante a exten
são dos seus problemas a região possuí - e 
Demonstram-no estudos e pesquisas que vêm sendo efe
tuados pela SUDENE, Banco do Nordeste, DNOCS, 
CHESF, RADAMBRASIL, EMBRAPA, Universida
des, órgãos vinculados aos governos estaduais da área e 
outras entidades especializadas-incontestáveis capacida
de de produção e viabilidade econômica; adotada, com 
decisão, uma política adequada, o semi-árído 
transformando-s~-á em região de crescente produth·ida
de, proporcionando bem-estar social a sua população e 
evitando ocorrência de grandes_ fluxos migfatórios, in
clusive para as jâ inchadas metrópoles regionais. -

Pesqui~as regisÍram a existência de nuinerosas espécies 
vegetais capazes de resistir' às secas, mantendo-se verbas 
durante os períodos de estiagem, garantind6-ã produção 
de alimentos e devolvendo nutrientes ao solo. No campo 
da pecuária, os resultados dos estudos realizados na re
gião não têm sido menos .animadores: com tecnologia 
própria, local, dispensando-se totalmente soluções 
alienigenas, pode-se obter exploração racional e o seu 
conseqUente desenvolvimento. 

E, o que é o mais impoffante, riquezas e pOtenCfaTa re
gião semi-ãrida possui o suficiente para assegurar o seu 
próprio desenvolvimento. Até mesmo o velho tabu da 

DIÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Com todos esses estudos e descobertas, revela-se intei
ramente falsa a eterna concepção de pobreza da região. 
As riquezas potenciais do Nordeste são conhecidas, 
como conhecidas são as altermttivas de viabilizar-lhes 
aproveitamento. 

Foi, aliás, com essa convicção Que, quando tive a hon
ra de governar o Estado de Pernambuco, procurei dedi
car grande parte das energias e limitados recursos finan~ 
ceiros do Governo à implantação do Projeto Asa Bran
ca, voltado precipuamente para a consecução de tais ob
jetivos; os resultados alcançados foram alentadores; e se 
mais não foi obtido, isso deve-se tão-somente à exigüida~ 
de de tempo e, sobretudo, às carências financeiras que 
persistiram, a despeito do inegável apoio do Ministério 
do Interior, através da· SUDENE e DNOCS 

Se há potencial e riqueza em abuQ.dância, s.e as alterna
tivas são conhecidas---, que falta, entãO, para equacionar 

·soluções definitivas e concretizar a redenção prometida 
desde os tempos do Império? Que falta, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores? - permitam que repita a pergunta, e a 
estenda à sociedade brasileira, que hoje queda, tenha cer

. teza, estarrecida ante a enormidade do sofrimento que 
·vitima neste momento, diretamente, 24 milhões de pes
soas. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ouço V. 
Ex•, meu caro Senador JoãO Lobo. 
- ~ ~ 

inexistência de água já foi derrub1tdo pelos resultados de 0 Sr. João Lobo _ Nobre Senador Marco Maciel, 
pesquisas, que revelam um nordeste rico em água, solos acompanhei o início do discurso de V. Ex~ lã do meu ga-
férteis e recursos· minerais. Só no polígono das secas binete e estou agora seguindo-o atentamente, deste pie-
aproximadamente 700 bilhões de metros -cúbicos nário. Quero, .. apenas, interrompê-lo por um breve es-
pre.cipitam-se anualmente; e de acordo com estudos do paço de temp~. porque 0 discurso de v. Ex•, além de 
Projeto RADAMBRASIL, met.ade do Nordeste, pelo bem pensado, bem substancial, talvez vá contribuir, tam~ 
menos, revela boa aptidão agrícola, o que representa 17 bém, em muito, para despertar a consciência da política 
milhões e meio de hectares utilizáveis na lavoura, dos nacional. v. Ex• interroga 0 que falta para que sejam re-
quais ~.4 milhões de hectares favoráveis a .igricultura in- solvidos, de uma vez por todas, os problemas do semi-

tensiva. árido nordestino. V. Ex• quando era governador teve 
Outros dados surpreendentes revelados pelo RA- ocasião de dimensionar bem esses problemas - acho 

DAMBRASIL, através ·de mapa metalogenético preVi=" ____ -que não hã mais nenhuma dificulda"de técníc;:\ na solução 
sional, mostram que as· áreas potenciais e possíveis- de desse problema. Se tivéssemos o fluxo necessário dos re-
ocorrêcias minerais CObrem 44% do Nordeste, ao con- cursos, o Nordeste não estaria mais sofrendo essas agru-
trário das disponibilidades atuais, que· acusam um -co- ras. Veja V. Ex• como acontecem as coisas afualinente, e 
nhecimento de apenas 7%. Oco"rrências, frise-se, que se serei breve para não interromper o seu discurso. Os jor-
verificam em praticamente todos os estados da região. nais noticiaram - e jã falei sobre este assunto - que o 

Mas não apenas pesquisas e estudos técnicos· diz<mi- Brasil vai importar arroz do Uruguai, no valor aproxi-
nos da viabilidade do semi-árido e indicam-nos cami- mado de 100 milhões de dólares. Ora:, Senador Marco 
nhos a trilhar. Qu~m se der ao tmbalho de ouvir 0 povo Maciel, 100 milhões de dólares, transformados em cru-
nordestino, indagar, saber o que seria necessário para zeiros, seriam aproximadamente 70 bilhões de cruzeiros. 
proporcionar~lhe condíções dignas de vida e eliminar, de Esta cifra ~e 70 bilhões de cruzeiros, que deveria pagar, 
vez, o fantasma da injustiça e da desigualdade social a que ,vai pagar o arroz importado do Uruguai, era ex.ata-
que se expõe:; quem se dispuser a buscar na própria sabe- mente o custo do programa PROVÁRZEA que o Piauí 
daria nordestina, na .. acuidade dos homens do campo, tenta _implantar; programa produtor especialmente de 
castigados pela estiagem as soluções para os Seus prOblt}:" arroz, em regiões pricritârias, onde a irrigação é fácil de 
mas vai perceber, tanto quanto atravês dos estudos, que ser feita. Então, 70 bilhões de cruzeiros seriam neces-
primeiro é precisO estocar-agua; -para abastecer ·adequa- sârios para a realização desse programa. Mas o governo, 
damente a população e_.'manter .a produção agropecuâria; respondendo, até com certa impertinência, às insistên-
para isso a perenização de rios, a açudagem e a perfu- cias do Governo do Estado do Piauí, disse que era ocioso 
ração de poços nas áreas de rochas sedimentares_ que tentar comovê-lo e fazer novos pedidos nesse sentido, 
ocupam perto de 50% do polígono das secas_ têm-sere-· porque o programa do PROV ÁRZEAjá está totalmente 
velado alternativas viáveis e eficazes; vai também apren- desativado para o Piauí. Então, as coisas acontecem, 
der que é indispensável assegurar à região infra-estrutura exatamente, com essa falta ci.e bom senso que tem presi-
básica, em particular estradas e c:IetrificaçãO rural; esti~ dido a vida e a atua.ção do Governo Federal em relação 
mular a grande irrigação nos vaziõs demográficos e a ao Nordeste. A quantia QUe Vilí pagar ci arroZ-imPOrtado 
média e pequena irrigação na ãreas densamente povoa~ do Uruguai daria para a realização do programa. Mas o 
das; intensificar a denominada agricultura d~. "sequeiro" Governo não quer nem escutar as nossas reivindicações 
nas áreas não irrigáveis, bem como pecuária adaptada às para este programa do PROV ÁRZEA, que é vital para a 
condições do meio; empreender regularização "fundiária, produção de arroz daquela região. Era este o aparte que 
pesquisa e extensão rural; prestar assistência técnica; queria dar ao disCurso de V. Ex'. 
conceder crédito e assegurar preços compensadores aos 
produtos exatamente na mesma proporção e intensidade 
em que se o realiza nas demais regiões do País. E, parale
lamente, garantir~lhe serviços de saúde e educação. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador João 
Lobo, ouvi· com muito ínte!esse ã manifestação de V. 
Ex•. E, tentando si~tetizar aquilo que V. Ex• expressou 
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em seu aparte, diria que V. E.x• reclama;ju.stilmente, uma 
decisão {Yolítica, que.torne~possível viabilizar a execução 
de programas já existentes. E com esse ponto de Vista de 
V. Ex.' 1,;0ncordo integralmente. 

Com efeito, planos nós já os temos, em abundância, 
não somente prOduto de estudos feitos pelo Governo Fe
deral, mas também pelo Legislativo, inclusive o Congres
so Nacional, e por diferentes instituições de governos es
taduais e enfidades-privadas. O que falta, em síntese, 
para que se transforme a paisag.em econômico~ocíaf do 
Nordeste. ê Ul!la decisão poíítiCa, que torne viáVi:l"ã. exe
cução desses programas; e que lhc.c; dê a necessária conti~ 
nuidade, para que esses programas possam produzir os 
riSultados que toda a sociedade, e de modo especial a co
munidade nordest,i!la, d~les espera. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. Ouço V. Ex•, 
eminente Líder Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgflio Távora- Estávamos ouvindo V. Ex•, 
não com a atenção merecida, porque tivemos que nos re
tirar ligeiramente dó plenário, Irias, nos minutos que 
aqui permanecemos, com ela duplicada, para fazer como 
que uma compensação do tempo â.usente. E gostar: amos 
de, não felicitar V. Ex• pelo discurso qu·e faz, porque isso 
é.4espiciendo, absolutamente ocioso, já que V. Ex• sem~ 
pre se caraCterizou no Nordeste como um dos seus de
fensores maiores. Mas aproveitamos esta ocasião, emi
nente Senador: nós fomos Governadores à mesma épo
ca, que tantos anos já trilhamos, pela vida públir.a, em 
caminhos paralelos. Podemos nos recordar dos esforços 
já feitos a respeito. E permita-nos uma achega ao seu dis
cufsO: Dias atrás, aliás na nossa Capital, em uma mesa
redonda na TV - se não nos enganamos Bandeirantes 
-discutíamos bastante sobre o que faltava ao Nordeste. 
E, lamentavelmente, vimos pessoas da mais alta !!xpres
são ainda virem com aquelas idéias, diremos, C"m aque
les enunciados que nós já estamos quase que de. cabelos 
brancos de tanto ouvir; quando o problema fundamental 
para este Nordeste- explicamos bem- feita a ~rimeira 
diferenciação daquele somãtório de áreas com carac
terísticas tão diferentes e aSpirações tão outras que cons~ 
tituem o nosso Nordeste legal, o problema fundarpental 
é- repetimos - termos uma conscientizaçãc .1a socie
dade brasileira para as necessidades deste Norde~te, para 
que essa verdade irretorquível deva estâ no espírito de 
todas as pessoas, isto é, que nós precisamos fa7~r apli
Cações em massa de investimentos no Nordeste-. rropor
cionalmente à população que possui mos referida a total 
do País, ou seja, 30% dos totais. Não adianta termos.um 
Presidente da República que se comprometa com o Nor
deste, se atrás de si ele não tiver a consci~nti?;ação de 
toda a sociedade, Nii-lguêm foi mais comprome•.ido no 
'Nordeste do que Epitácio Pessoa. Aquela can:panha, 
tanto de recursos para lá enviados, como de apelo à so-· 
ciedade, se perdeu logo em seguida, talvez pela falta de 
meios de comunicação que massificassem a idéia, com a 
desastrada parada de todas as obras, logo que se the se~ 
guiu a administração Bernardes. Então, eminente Sena
dor, V. Ex•, com o prestígio, com o valor que desfruta 
em tódo Nordeste, se enfileire não nessa bandeira 'que é 
nossa, V. Ex• sabe que ela é de todos os governadores 
nordestin_oS, levante-a como paladino daquela- região, 
Chefe de um Estado que justamente tem a designação de: 
Leão do Nordeste, lute para que nós tenhamos uma ra
cional aplicação dos recursos, e esse montante de recur
sos, esses progiamas todos que vão para o N ardeste, não 
de hoje, mas vivemos as críticas, em 1910, em 1912, e 
imagine que as críticas já eram as mesmas, já fazem 70 
anos,_ quando rebuscamos as histórias da seca - Câmara 
Cascudo, de V ergniaud e de tantos outros - mas trazen
do as críticas à aplicação de recursos desproporcionados 
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às missões. Nós estamos tentante, nesse Nordeste semi
árido, uma agricultura extensiva Siljeifa à seca, 6n:iinirite 
Senador. E V. Ex• foi um êlos que atacou com mais clari
vidência esse problema. Desde que o Nordeste recebeu 
os primeiros colonos portugueses que se afastaram da 
costa. E, no entanto, temos ou não temos a realidade de 
uma seca, de dez em dez anos, com maior ou menor in
tensidade? Há ou não o chaffiado repiquete de cinco em 
cinco anos? Como basear a agricultura no semi-árido na 
extensividade? Então: írivestirrientos maciços na indus
trialização da orla marítima, dos principais centrOS-Uiba
nos, a irrigação PriVatizada, principã.lmente, que permita 
uma agropecuâria, o apelo à mineração, o apelo ao Tu
rismo ão- máximO, o apelo ao artesanato, a sua explo
ração. Só comphimentãrmente sCgtiid()-- pela -ãgrope
cuária extensiva, que é éssá" que não podemos fazet; que 
esses recursos que sejam dados ao Sertanejo, ao PRO
VÁRZEAS, ao POLONORDESTE, sejãm proporcio
nais às míssões que IP.es sS.o atribuídas. Estamos dando 
exemplos. Então, o que estã nos faltando é uma cons
ciência nacional; que o Governo, seja o _G_eneral .. Y", 
seja do Dr. ''V", seja do Bacharel "H", qualquer um des
ses sinta-se premido pela sociedade brasileira para fazer 
aquele direcionamento de recursos maciços; fora-~áiss-0, 
nós estaremos sempre chorando a nossa miséria nos tem
pos de tristeza, e esquecidOs ~Quase- i::Offiple"iã.mente do 
Poder Central e da sociedade brasileira, nos teinpos de 
bonança. E. o apelo que fazemos a V, Ex': com o seu 
prestígio; ,corri o s-eu valor, não deixe cair essa bandeira 
que, acreditamos, é a grande bandeira do _N_ordeste. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro_ Uder, Sena
dor Virgflio Tãvora, o seu substanCiõSo aparte dá bem 
uma demonstração do que é o N ardeste e, mais especial
mente, de como são numerosas as suas opções de cresci
mento e de desenvolvimento. V. Ex', acertadamente, sa
liento_u que t~lvez o que falte à Região, seja a continuida
de dos programas voltados para. o seu desenvolvimento 
e, de modo. espe_cial, aqueles voltados para a superação 
do seu problema mais agudo, que é a seca, que se abate 
ciclicamente e com intensidade, sobre mais de 50% do 
território no_rdestino. Este é, realmente, o grande ponto 
que parece não ter sido ainda devidamente olhado pela 
Nação e pelo Governo. 

Enfim, a· seca no-Nordeste não é um acidente que 
oco·rra sem freqUência; pelo contrário, a Seca no Nordes~ 
te disse-o bem V, Ex•, é uma constante, Raro é o ano na 
Região- nótdestina e, de modo especial, nos sertões e nos 
agrestf;S, em que hâ o que nós chamamos de inverno re
gular, ou se~ a, chuvas constantes que permitam o desen
.volvimento da agricultura e da pecuária. 

O que nós vimos, infelizmente, é que os anos de_inver
nos regulares são a exceção. Ocorrem, às vezes, de 10 em 
I O anos. Tudo isso, então, leva mais ·do que à necessida
de, à irriprescindibilidade de medidas permanentes, con
cretas, articuladas, para que se debele esse mal e se con
verta a Região; que para isso não lhe faltam condições, 
em região produtora e produtiva. 

V. Ex' lembrou as enormes voca-ções que o Nordeste 
tem nos mais diferentes campos, além da agricultura, da 
pecuária, no plano mineral, no plano industrial, no pla
no do turismo, e tantos e tantos outros. 

O Sr. João Lobo- V. Ex• me permite mais um apar
te? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouvirei V. Ex•, mas gos
taria agora de acolher o depoimento do Senador Helvf
dio Nunes, que solicitou anteriormente, o aparte. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente_ Senador Marco 
Maciel, V. Ex•, com a sua inteligência e com a sua expe
riência, está produzindo, na tafde de hoje, um discurso 
que honra esta Casa e engranc;lece a nossa Região, o 
Nordeste. 
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O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. Ex~ 
. ~ 

O Sr. Hclvídio Nunes- V. Ex• não se dá ao trabalho 
apenas de criticar, mas também oferece as soluções._ E 
depois de um elenco de medidas que V. _Ex' propôs; àS 
quais p_odem ser somadas as que foram lembradas pelo 
Senador Virgílio Távora, afirmou, com muita justiça, 
que falta para a solução do problema global do Nordes
te, uma decisão política. De fato, eminente Senador, ain
da hã poucos dias o V ice-Governador do Estado de V. 
Ex• lembrava, com muita propriedade, que das dez 
maiores obras realizadas no País, não existe uma locali
zada no Nordeste. E, ontem, o Jornal do Brasil publicou 
notícia a respeito de Uma palestra realizada em sessão de 
uma das Comissões da Câmara dos Deputados, pelo Dr. 

- José Oswaldo Pontes, Diretor-Geral do DNOCS, quan
do ele lembrou que o ÜQverno começou a gastar com a 
seca através da antiga lnspetoria Federal de Obras con
tra as Secas, em 1909, quando aplicou 446 contos de rêis 
nesse trabalho. Esses 446 contos de réis corrigídosj equí
valem hoje a 97 milhões, 197 mil, 443 cruzeiros_ e 20 cen
tavos. O ci::rtõ é que, de 1909 a esta parte, o Governo, o 
Pod_er Público aplicou no Nordeste a quantia de 668 bi
lhões de cruzeiros. É o Sr. José Oswaldo Pontes lembra 
que 668 bilhões de cruzeiros não correspondem à décima 
parte do investimento total da Usina de Itaipu. Ora, emi
nente Senador, é preciso realmente, como lembrou o 
eminente Senador Virgílio Távora, criar uma consciência 
nacion'al, mas essa consciência precisa ser criãda para 
mostrar a todos, e a cada um e!U particular, que o Nor
deste- e V. Ex' sabe melhor do que ningué-m- não é 
um problema regional, mas um problema da Nação. 
MUlto obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL -,Eu é- -que agradeço a V. 
Ex•, nobre Senador Helvídio Nunes, o aparte com que 
me honrou e quero dizer que subscrevo integralmente as 
observações que V. Ex• vem de fazer. 

Com efeito, o problema nordestino estâ a desafiar go
vernos, há séculos e, até hoje, não _encontrou a neces

- sãria, a esperada resposta. Isso faz com que o fenômeno 
se repita com a mesma intensidade com que era observa
do há tempos. 

---o-Sr. Hélio GUeiros- V. Ex• me permite um ·apaite, 
nobre- Senador Marco Maciel? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, ouço V. Ex' 

O Sr. Hélio Gueiros- Eminente Senador Marco Ma
ciel, dispenso-me de ressaltar a seriedade e importância 
do tema que V. Ex• trata i::Sfa tarde, na tribuna, porque 
tem sido uma constante de V. Ex• só tratar de problemas 
do maior interesse e significação para o desenvolvimento 
económico e soCial do País. 

O SR. MARCO MACJEL- Muito obrigado a_ V, Ex• 

O Sr. Hélio Cueiros- Quero interferir no seu siscur
so, antes mesmo de V. Ex' entrar na parte de solução, no 
que aliás já foi antecipado pelos nobres Senadores 
Virgílio Távora,_Helvídio Nunes e outros mais, quando 
V. Ex• pergunta o que falta, então, para resolver o 
problema da seca do Nordeste, já que desde o tempo de 
D. Pedro se menciona a preocupação do Governo Fede
ral em resolv~-lo. Eu me aventuro a dizer, eminente Se
nador- Marco Maciel, sem qualquer conotação de ordem 
política e partidária, que titlvez o problema não esteja 
naquela sabedoria invocada ontem pelo nobre Senador 
José Sarney, que talvez não seja mais adequada para os 
temp-Os trepidantes de hoje. S. Ex•, o nobre Senador José 

-" Safm;y, .declarou no final, como fecho de ouro do seu 
di"SCuiso, que "com grito não se afina rabeca". Permito
me, eminente Senador Marco Maciel, dizer que talvez 
seja com grjto qUe Se afina a rabeca que precisa ser toca
da no Nordeste. Acredito quç, o que estã faltando não ê 
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só essa conscientização nacional, como proclamam aqui 
- eminenteS SenadoreS- do Nordeste, mas também que" o 

Nordese tome uma iniciativa de exigir, de gritar, porque 
o que se e.o::tá vendo, eminente Senador Marco Maciel, 
para a mágoa, lamentação e tortura dos brasileiros, é um 
conformismo, uma resignação impressionante do ho
mem do Nordeste. Eu não estou pregando subversão, 
creia V. Ex•, mas é impressionante a maneira como a au
torídade_ pergunta: "por que a criançinha está choran
do?" E a resposta: "está com fome", _"Sim, está muito 
bem;" passa para outra: ••por que está chorando?" "Por
que está com fome". •'Hã quanto tempo você não co
me"? .. Desde de manhã não como." .. Há quanto tempo 
não recebe?~·Trabalho há 35 dias e não recebo nada." E 
fica tudo do mesmo jeito nobi'e Senador Marco Maciel. 
Acho que _essa história de não gritar para afinar a rabeca 
deye ser substituída por uma outra sabedoria, até aquela 
que por causa de um berro não se perde um rebanho. Enw 
tão, nobre Senador Marco Maciel, solidarizando-me in
teiramente com o discurso sério e importante, que V. Ex• 
está proferíndo, creio que há necessidade, também, de 
um gesto assim de indignação concreta do Nordeste. E 
não estou sendo muito aéreo no meu conselho, quando 
verifico que o eminente Governador do Ceará, que se re
cusou a comparecer pessoalmente à última reunião da 
SUDENE, no dia seguinte'era chamado a Brasília, e re-
cebeu aqui, se não me engano, 9 ou 10 bilhões de cruzei
ros. Então, eminente Senador Março Maciel, mais uma 
vez, solidarizando-me com todo o teor do disc_urso de V. 
Ex', e achando que deve haver conscientização nacional, . 
que deve haver decisão política, acho, também, que o 
N ardeste deve gritar, mas gritar, para se fazer ouvir pelo 
Planalto brasileiro. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Hélio 
Gueiros, eu oirvi a manifestação de V. J;:x•, como Líder 
do seu Partido, o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, e devo dizer que, desidratado as conside
rações de ordem polítlca, que V. Ex9 fez inserir- ii.o Seu 
aparte, eu concordo com o que diz V. Ex~. quando afir.: 
ma a necessidade de o Nordeste, por intermédio de suas 
Lideranças, buscar, cada vez mais, chamar a atenção do 
País e do Governo da União para a gravidade do fenô
meno que se abate ciclicamente sobre a região, gerando 
~o que é muito mais grave__: seqUelas enormes no pla
no social, comprometendo parcelas significativas da so
frida população do Nordeste, provocando o êxodo, o de
semprego, compromete"ndo gerações futuras, pelas ca~ 
rências alimentares de que padecem aqueles que nascem 

- -nas partes· mais tórridas do N ardeste. 

O Sr. João Lobo- Eminente Senador, V. Ex• me per
mite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Por tudo isso, eu quero 
dizer a V. Ex9 que, extraídas as considerações de ordem 
política, eivadas das criticas características de parlamen
tar oposicionista, adiro às observações de V. Ex' e ouço 
o nobre Senador Joã~ Lobo. 

O Sr. João Lobo - Senador Marco Maciel, prometo 
não interromper mais o disc_urso de V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL - As interrupções de V. 
Ex• muito me honram. 

O Sr. João Lobo- Mas, não podia deixar de fazer 
essa observação. No momento atual, no momento em 
que os nordestinos mais ilustres, como V. Ex•, como os 
Oovernadores do Nordeste, num_ momento de crise na
cJonal para o Nordeste, numa figuração que está cha
mando a atenção de todo o Brasil, está fazendo com que 
a Imprensa dê um tratamento especial a esta calamidade 
que está se abatendo no Nordeste, neste momento agudo 
que estã excítalldo, que éstâ penalizando, toda a mentali
_daQe nacional, os tecnocratas do GOverno, o"s homens 
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que estão trancados nos gabinet.:::s refrigerados, Conti
nuam inserisíveis para- esses agudos problemas do semi
ârido nordestino. Veja V._ Ex•, neste momento, em que se 
quantifica o orçamento de "84, eu gostaria de citar certO-S 
dados para que V. Ex• veja o que estâ acontecendo; pro
gramas que são vitais para a redenção daquela região do 
semi-ârido estão sendo contemplados com as dotações 
para o ano de 84 e, veja V. Ext, o PROTERRA terã um 
acréscimo de 95%; o Sertanejo de 100%; o PROHIDRO 
de 66%, e as pequenas irrigações, que são também, como 
V. Ex• sabe, um projeto vital para as regiões secas do 
Nordeste, tive.ram um acrésciino de 0% de 1983 para 
1984. Ora, Senador Marco Maciel, quando temos uma 
inflação que possivelmente irá atingir a marca de 200%, 
vamos ter então uma diminuição real das dotações orça
mentárias destes programas, e isto quantificado agora, 
votado agora, quando a crise nordestina está no seu pon
to mais agudo, despertando mais e mais fortemente a 
consciência nacional. Quer dizer, perdemos até a espe
rança de poder sensibilizar o Governo ou os hQinens que 
traçam os planos deste Governo. E recebemos com_mui
ta esperança a falta e a participação de homens como V. 
Ex•, para que talvez se consiga criâi uma conscienUZaçãó 
_nacional nesses homens que planejam para o N ardeste. 
Era o aparte que eu queria dar a V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL- Agradeço, mais uma vez 
meu caro Senador João Lobo, o aparte de V. Ex~e a con
tribuição que traz ao-meu discurso. De fato os dados que 
V. EX! exibe, relativos à proposta orçamentária de 1984, 
são inquietantes, porque estima-se, como lembrou acer
tademente, que a inflaçãO deste ano possa chegar ao pa
tamar de 200%. E se as dotações dos programas da Re
gião para 1984 ficarem aquém dos 100%, certamente es
ses programa de modo especial os para o semi-áffdo, so
frerão descontinuidade ou perda do seu ritmo, de suave
locidade. E isso somente contribuirá não apenas para 
agravar a dramaticidade do quadro nordestino como 
igualmente fazer com que se reduza a capacidade de ge
ração de empregos e se amplie o êxodo para outras re
giões do Pais, agravando assim a situação em outras par-
tes do território nacioilaJ. · 

Por isso, em aproveitando os subsidias que traz o Se
nador João Lobo, desejo fazer Um apelo, nesta ocasião, 
ao Governo Federal, no instante em que ele remete o 
orçamento ao Congresso Nacional, para que reexamine 
o valor dessas verbas e cogite ampliá-lo, 3té mesmo, para 
fazer com que isso sirva de contribuição à situação emer- -
gencial que atravessamos, provocada pela seca que com 
intensidade se abate, sobre, vejam bem V. Ex•, 87% do 
território nordestino. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

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

O SR. MARCO MACIEL - Ouço logo o Líder 
Virgílio J"ávora e depois ouvirei V. Ex• Senador Alberto 
Silva. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, Veja V. 
Ex• a pertinência daquela- tese pata a qual solicitamos V. 
Ex• a bandeira tomar. E justamente 'a necessidade âa 
conscientização da sociedade brasileira. Quando falamos 
na sociedade brasileira falamos Justamente em todas as 
suas classes dirigentes, prindí)ãfriii!il.te- aquelas que in
fluência tenham na repartição desses recursos, aquelas 
outras que, embora nào agindo diretamente nessas re
partições como-responsáveis pela sõma maior de tributos 
aduzidos ao Tesouro Nacional, devem dar, pelo pleno 
conhecimento que têm do problema do Nordeste, a esse 
grande desafio brasileiro, ·dar O apoio a esses homens que 
estiveram no Governo, não-aofôe hoje, aos de amanhã, 
aos de depois, para que· realmente nós tenhaffios uffi 
aparte de recursos que corresponda a essa proporção po
pulacional, ou seja, 30%_dos_ grandes investimeritos--:-Tss-o 
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não é de Governo não, vamos falar claro; estamos no 
Rio Grande do Sul, estamos em São Paulo, no Paraná, 
em rodas s_Õciais, quando _conversamos e ninguém acha 
justo - yamos falar claro - ninguém está convencido 
. de que se deve, numa Região pobre como a nossa, fazer 
ipvestimento nesse mont~nte. O que adiantam progra
mas tão bons quanto esses que V. Ex• ouviu o nobre Se
nador João Lobo falar, se realmente a missão é uma e os 
meios correspondem, às vezes, a um centésímo daquilo 
necessaríO --para levá-la avante? Nós apenas estamos 
como que salvando a face. Não é de hoje, não é -de on
tem, não é desde os tempos de Epitâcio; nós ·estamos· 
apenas salvando a: face, dizendo que estamos contornan
do o problema dando-lhe recursos, mas nunca ninguéill 
venha negar aqui que esses recursos, além de ínfimos, 
são absolutamente desproprocionais às missõ~s às quais 
deveriam Ser dirigidos. Era isso que gostaria qúe ficasse 
constando dos apartes que V. Ex• permitiu inserir no seu 
discurso oportuníssimo e, ao mesmo tempo, revestido do 
valor intrínseco e extrfnseco pelá valor e prestígio de 
quem o enuncia. Eminente Senador, V. Ex•, que é um 
dos presidenciáveis, não vá pensar que se um dia V. Ex~ 
chegar no poder, que se essa sociedade esteja motivada 
para isso, V. Ex• pegará impunemente os recursos cor
respondentes a uma Itaipu ou a uma meia Itaipu e pode
rá investir em todo o Nordeste. A reação será colossal; 
n;io é_ a reação do Governo A, do Governo B, burocr?-ta 
A ou do burocrata B, é a reação da socied~de que há que 
ser trazida para essa grande realidade, que é um truísmo: 
não pode haver Brasil forte com um Nordeste miserável 
como ele se encontra. Era essa achega final que querfa~ 
mos dar ao primoroso discurso de V. Ex•, e o apelo de 
que não desanime nessa cruzada. Ter-nos-ã ao seu lado, 
desvaliosani'ente, certamente, mas com todo o empenho 
pãra que possamos mudar a fisionomia daquele Nordes
te. E só se muda aquela fisionomia com investímentos 
adequados, mas investimentos, também, maciços. Ores
to, permita-lhe dizer como o cronista, ê o resto. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador 
Virgílio Távora, desvanece-me mais essa contri
buição que V. Ex.' traz ao meu discurso, e devo 
lembrar que no seu a'parte V. Ex~' salienta um pon
to que me parece interessar, não apenas ao Nor
deste, mas às demais regiões fisiográficas do País. 
Eu me refiro à necessidade de regionalizarmos o 
Orçamento da União, para que as dOtaçõeS' para 
os programas de desenvolvimento sejam contem
pladas em função das necessidades e peculiarida-
des regionais. -

V. Ex~' recordou que o Nordeste abriga, aproxi
madamente, 1/3 da população brasileira, e para lá 
vão apenas, aproximadamente, 12% das dotações 
orçamentárias da União. . 

Talvez, se o Orçamento fosse feito 
contemplando-se as diferentes regiões, ou seja, 
fosse um orçamento regionalizado, explicitando 
pYogi"ánlas regionais, n6s tivêsseinos no Nordeste 
um desenvolvimento mais acentuado, e certamen
te, outras regiões também seriam beneficiadas com 
a adoção desse mecanismo orçamentário. 

- O Sr. Virgílio Távora- E isso, eminente Sena-
-dor, só no orçamento fiscal. 

O SR. MARCO MACIEL- Sim. iõverdade. 

O Sr. Virgílio Távora- Vá ao orçamento das 
estatais para verificar, então, que. madrastas são 
elas pa~a conosco. A aplicação pro'por?ional é ínfi
ma. 
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O SR. MARCO MACIEL -iõ verdade. V. Ex• 
salienta que se trata tão- somente do orçamento 
fiscal, e não compreende os orçamentos das esta
tais- e no Nordeste não são numerosas as esta
tais, e nem, tampouco, o orçamento monetário, 
que hoje representa parcela extremamente signifi-
cativa. 

Assim, Senador Virgílio Távora e eminentes-co
legas, l:!ch.o qt:te está na hora d~ pensarmos, através 
de uma alteração_ no texto constitucional, na insti
tucionalização de orçamentos regionalizados, que 
contemplem as mais diferentes regiões do País, fit
zendo com que os programas regionais tenham um 
adequado acompanhamento e possam ter os resul
tados que dele, todos nós esperamos. 

O Sr. Alberto: Silva - Permite V. Ex' um apar
te? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço o caro Sena
dor Alberto Silva_ 

O Sr. Alberto Silva - NObre Senador M.ãrco 
Maciel, acho que todos nós gostaríamos de ouvir a-
c~_ntinuação do-- di§curso que_ V. Ex'" faz com tanto 
brilhantismo nesta tarde. Eu queria acrescentar 
apenas que, em todas as contribuições dos nobres 
Senadores ao discurso de V. Ex•, sobre a necessi
dade de recursos para o Nordeste, V. Ex' coloca 
muito bem um brçamento regionalizado que fosse 
acompanhado para que os investimentos corres
po~_dessem à população que lá existe. Mas, nobre 
Senador Marco-Maciei, estudei numa escola que 
não admite que se resolva problema errado. V. Ex• •. 
foLGO-ver·nador, é político daquela região, com 
rara s-ensibilidade para com os problemas daquela 
área, e demonstrou, no comando do Governo de 
Pernambuco, essa sensibilidade. Quero trazer ao 
s:onhecim,ento d.a Casa duas providências de V. 
Ex~' como Governador que, a mim, me colocaram 
naquela posição de admitir que V. Ex• acertou em 
cheio no problema, quando se dedicou a resolvê
lo. Não só" os recursos. V. Ex_f. procurou reter água 
no seu ·Estado. Fez barragens nos rios, e quando 
precisou de água para Recife, V. Exf apelou para 
quem sabia o que fazer pata ter água lá. V. Ex• 
trouxe o CTA pata juntar" aos.esforços do Gáver
no de_ V. Ex• e, em pouco tempo, se não me engano 
em 8 dias, V~ Ex~' colocou 20_ milhões de metros cú
bicos _no reSerVatório de ltapacurá. As ~uvens es
tão lá, mas as providências não foram idênticas às 
de V. Ex• Agora, Recife está sob racionamento. O 
medo que eu tenho, nobre Senador, é que se man
darmos muitos recursos para o N ardeste, sem um 
plano definido, começam-se a se fazer coisas que 
não devam ser feitas ou coisas que não resolvam o 
problema da seca. Eu acho que quando o CTA 
di~se que nós famos ter dnco anos de estiagem, o 
Nordeste todo deveria ter se reunido, O que é que 
custa comprovar a teoria do CTA? Ele tem dois 
projetas: um, de fazer chover, nucleaodo nuvens; 
Mas não é um aviãozinho no Ceará, OUtro lá em 
Petrorina; são 24 ãviões, noite e dia, vigiândo nu
vens, de noite ou de madrugada, para fazer cho~ 

· ver. Só esse p~ograma garantiria, nobre Senador 
Marcos Ma.cje], no mínimo, 50% das necessidades 
de chuvas durante o período das estiagens. Só_esse 
programa. E o outro, que é uma pesquisa; e o nos-
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so País, infelizmente, não é dado a gastar dinheiro 
em pesquisa, nobre Senador Marcos Maciel; custa 
quatro bilhõ~. O GoVerno já gastou SOU OiTh-ões; 
o Projeto MOCLIMA, aquele que gera nuvens do 
oceano, custa quatro bilhões. Por que não pagar 
os quatro bilhões e fazêr uma ~xPeriêriCia'? Não vai 
alagar ninguém, não Vãi morrer ilinguém. O ctA 
diz: o p(ograma vai ser estudado em profundida
de. Se os exames em profundidade revelarem que é 
conveniente experimentar, slm, mas até agora nin
guém gastou o dinheiro para saber se sim ou não. 
Esse programa é o mais õãrat_o que nós podería
mos fazer no Nordeste. E, na minha opinião, o 
mais eficiente. Depois dele, reuriir -água, riobr~ Se
nador Marcos Maciel. V. Ex,· fÕi Governador e fez 
isso. O DNOCS, em 1909, começou a fazer 6irrá
gens para juntar água.no Nord.este~~E.m· 1964 man
daram o DNOCS parar de fazer barragens e fazer 
irrigação. Se o DNOCS tivesse continuado a fazer 
barragens, barrar curso de rios, barrar boqueirões 
adequados, o Nordeste.. hoje teria âgua bastante 
para não estar submetido à seca. No eritanio, o 
programa foi cortado. Caem, no Nordeste, no 
míriimo ·600 m"ilímetro.s de água em qualquer oca
sião, mesmo nesta seca. EnquantO Sabemos que 
cai no Nordeste muito mais água do que podería
mos trazer do São Francisco, vai o Ministro à SU
DENE e faz uma exposição; à qual asSisti, ·para 
gastar milhões, trazendo água do São Francisco. E 
eu já assisti, em 1966, todo o Nordeste com as 
mãos na cabeça porque o São· Francisco eStava se~ 
cando. E ninguém Venha me dizer que as barra
gens de regularização vão ·evitar que aconteça· o 
mesmo de 1966. V. Ex' que é ·presidenciável," que 
como bem disse. o Senador Virgílio Távora, se che
gar lá, com o Nordeste do seu lado, nos programas 
que V. Ex~ possa fazer, escolha apenas dois pro
gramas- e com eles vá até o fim - é prêfe"rfver a 
essa quantidade enorme de pequerios ·e médios 
programas que nada resolvem. Quero congratular
me com V. Ex.• pela justeza do discurso que faz h o~ 
je, e trazer uma modesta contribuição de quem 
também conhec~ a região. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Alberto 
Silva, efetivamente V. Ex• cOnhece mUitO -bem a regiãO, e 
teve a oportunidade de dirigir um dos Estados maís 
problemáticos, mas paradoxalmante, ao mesmo tempo, 
mais promissores do Nordeste, que é o Estãdo do .Piauí. 
V. Ex• também conhece a região em face de outros car~ 
gos e funções que ocupou no Governo Federal. Sabe: 
portanto, das nossas vicissitudes maiOres. 

A respeito do aparte de V. Ex•, pretendo fazer rapida
mente três considerações. A prímeíra;· Giz reSpeitO ao 
programa de nucleação artificial. Em verdade, os recur~ 
sos tem sido escassos. Foram talvêz menos escassos nos 
dois últimos anos passados. Par~e-me, porém, que neste 
ano as dotações foram tão insigníficantes qu·e pouCo se 
fez, ou se pôde fazer na região. 

Inscrevo~me dentre aqueles que defendem a necessida~ 
de de programas desse tipo, sobret1,1do nos instantes mais 
difíceis das irregularidades climáticas, quando a pro
dução está ameaçada de se perder! quando a população 

·fica aníeaçada de sofrer privações nas cidades, mínimas 
de águas, para a dessendentação das pessoas e dos ani
mais. 

A segunda consideração diz respeito à perenização dos 
rios. Com efeito, eu acredito que no Nordeste há muitos
e muitos rios que poderi:im ser perenizados. Em Pernam~ 
buco, num estudo preliminar friíto, identificamos aproxi-
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madãmente lS . .mlCquilômetros de rios que poderiam ser 
pereníza:dos, gCrando em sua5 mãrgens, sem necessidade 
de desapropriação - c~m? lembrou .o Senador Virgílio 
Távora- produçãO â.grícola e resposta também na pe
cuária. 

Esse progi:'ama deu seus primeiros passos, e todos nós 
esperamos que ele prossiga, porque é fundamental para 
o Nordeste. Experiências bem sucedidas já estãO aí; à 
mostra, nos mais diferentes Estados da Federação. E de 
mo4o especial, programas executados pelos próprios 
Go.vànos ·Estaduais, vale dÍzer, programas executados 
coni feição local ·respeitandO-Se as pecuHariddes de cada 
região, ou microrregiãó~ 

Por fim, a terceira consideração, que desejo fazer do 
aparte de y. Ex~ é com respeito ao problema de transpo
síção de águas do rio São Francisco. E permita-me, V. 
EX~. neste ponto, dissentir doS- ab3.1izaO.os argumentos 
que brandiu V. Ex• Sou favorável - faço questão de 
proclamar ~aos estudos de transposição de águas dos 

_rios, pot:_gue a grande limitação, no Nor.deste, ainda é a 
água. E temos alguns rios, como é o caso especificamente 
do São Fran~ísco, que, a)ém de energia, pode oferecerá
gua abundante para irrigação, gerando conseqíientemen~ 
te -produção ãgropecuária. 

Em estudo que tive oportunidade de ler, verifiquei 
-que, quando o São Fancisco está eril suas cabeceiras, 
com o volume reduzido de água, o Nordeste está geral
mente chovido, pois coincide com a época das precipi
tações pluviométricas na região; e qu'ando o São Francis
co eStá mais caudaloso por ter. chovido nas suas cabecei
ras e princ_ipais afluentes mais ao sul, o Nordeste está se
co. 

Esses programas de transposição ·de água poderão, en
tão, SignifiCatiVã.Ínente, .contribuir para Vencer a escassez 
de.réciiTs.ós hídricos da região. SOu a faVor, pois, desses 

programas. Lamento até que eles não estejam em pleno 
---desenvolvimento·. Em Pirnambuco, iniciei, de forma mo-
- desta, um programa de desvio das águas do São Francis-

co, saindo com um canal artificial na altura de Petrolina~ 
Juazeiro, p·rolçmgando~se, paralelamente, ao rio São 
Francisco até um dos seus afluentes maís importantes -
o t:io Pã.jeú. 

.J?sse progr~a se _encontra em eXecução por int~rmé
_dio do Governo cro· Estâ.do, .Braças à ação do operoso 
Governador 'Roberto Magalhães. Espero, com a ajuda 
dO Governo Federal, que ele não sofra solução de COnti
nuidade, para _qlle possamos demonstrar a validade da 
proposta:~ Sem querer ousar, eu diria que [ambém defen
do à tese de que poderíamos cogitar de programas mais 
ousados de transposição de ágUas. Quem sabe; unindo a 
Bacia ào Tocantins à do São Francisco e assim sucessi
vãme.D.te, gerando, dessa forma além de maior disponibi~ 
!idade de recurso hídrico, condições para desenvolvi~ 
mento de navegação interior, daquilo que, se não me fa
lha a memória, Euclides.da Cunha chamou de, "estradas 
que andam". Navegação interior desenvolvida atravé~ 
-de nossos caudalosos rios do Norte, do Centro~O.este ê 
do Sul do País. 

·O S.r. Alberto Silva -.Permite uma ligeira inter~ 
venção'! 

O Sr. VugílioTâvora- Eminente Senador, log_o após, 
gostaríamos que V. Ex• me permitisse também rim apar
te. 

O SR. -MARco· MACIEL - Ouço o nobre Senador 
Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva - Absolutamente~ êtf~ilal)i.disse 
que sou contra. Falei nas prioridades d(t Nótd€SW .. A 
transpOsição das· águas do São Francisco;:~o NO"rdeste, 

-- 'il.Jiriietlta I-los e -aJgUns reserva~órlos ao lÕrigo de uma li
nha. Veja bem V. Ex• eu quero dizer que há prioridades. 

· Possuímos poucos recursos e temos de decidir o que fa-
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zer. Por.isto, na prioridade dos recursos, se barrarmos os 
cUrSos de rios: os bo"queirões, todS.s as bacias que possam 

. acumular "água no N Ordcste, teremos, com muito menos 
dinheiro, a água mais bein distribuída, O São Francisco, 
vindo. para o Nordeste, atende a uma linha e ao longo 
dela vai haver fertilidade. Mas, por exemplo, o São 
Francisco, chegando ao Ceará, não resolve o problema 
da região de Independência e de Tauá, não vai resolver o 
problema~ por exemplo, de Cabrobó ou de outras cida
des grandes no sertão d6 Pernambuco. E quero chamar a 
atenção do nobre Senador Marc-o Maciel, para o seguin
te: no Nordeste, mesmo na pior êpoca de chuva, não 
chove menos de. seiscentos niilímeiros e existem regiões 
do mundo em que não Chove nem trezentos milímetros. 

O SR. MARCO MACIEL- f: verdade, V. Ex• tem 
razão. 

O Sr. Alberto Silva - Com seiscentos millinetros de 
chuvas anuais, nobre Senador Marco Maciel, se nossas 
bacias estiveSsem barradas o N ardeste teria água para 
todas as suas necessidades. Sei perfeitamente que V. Ex• 
fala em programa bem mais. ousado. Sou favorável à 
transposição do Tocantins. E há um estudo que já foi fei~ 
to há mais de so anos, nobre senador~ O río TOciintins 
passa pelo ~auí, exatamente na cidade de Amarante, 
vindo pelo rio Balsas, na cidade de Amarante ele é levan

..tad_o n_uma barragem e chega ao Estado de V. Ex~. a Pa
raíba, ao.Rio Grande "dO Norte e ao Ceará .. Este ê um es
tudo muito bonito e o Tocantins tem oito, d6z: enchentes 
por ano, pode entregar água durante os doze meses do 
.ano . ..Mas este fato não invalida a tese, muito bem defen
dida por V, Ex•, que é favorável à transposição. Eu colo
co prioridadeS. Muito obrigado a V. Ex• 

O.. SR. MARCQ MACIEL- Dev_i:i dizer, nobre _Sena~ 
-dOr. Q.ue, neste seu 3:parte, v. Ex• trouxe fatos novos com 
relação aO problema da transposiçãO-de águas-e que, a 
meu ver, foram esclarecedores da sua posição a respeito 
do assunto. Folgo em vê-lo, também, inscrito entre aque
les que defendem o sistema de transposição de águas, 
sobretudo para minimizar as ·dificuldades hídricas no 
Nordeste e quem sabe,_ como esperamos todos nós, para 
que isso também possa gerar a navegação íntericii,- tão 
d.esen volvida em outros países e tão barata, se cotejada 
com.. outros sistemas modais de transportes. 

Se os recursos são escassos, Sr. Presidente, nôs deve~ 
mos...cogitá~los de pfogressivamente ampliá~los, porque 
acredito que essa é Uma prioridade nacional, porque per
mite não apenas livrar o N o~deste do problema, mas per
mite, também, promover. uma adequada integração na
cional. 

V. Ex•, também, frisou outro ponto que acho extrema~ 
mente importante, é o de que no Nordeste, mesmo no 
semi-ãrido, as precipitações pluviométricas não são bai
xas. sobretudto se nós compararmos com as precipi
tações pluviométricaS de outrãs regiões Semi~âridas do 
mundo, õ.a Austrál.ia, Israel, México~ na África, etC. O 
que caracteriza a região é, sobreiUdO, ~irregularidade da 
precipitação e por isso concordo.com V. Ex• quando de· 
fende que a água caída tem que ser arriiazenâcia. Nós não 
podêmos deixar que 'essa água se precipite para o mar ou 
Se ivapore;··camo acontece freqüentemimf.C. Por isso, es
tou integralmente de acordo com a manifestação que 
vem "de fazer e que incorporo, com muita alegrf~· ao meu 
discurso. 

O Sr. ViTgD.io Távora - Permite mais um aparte, 
nobre Senador? 

4? SR. MARCO MACIEL - Ouço mais uma vez o 
Senador Virgílio Távora. · 

o··Sr. VirgRio Távora- Eminente Senador, era mais 
nm contra~aparte ao ilustre representante do Piauí: di-
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zero, na nossa terra, que a justiça começa de casa e nós 
somos co·sogros, V. Ex• sabe disso. 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não-; 

O Sr. Virgílio Távora- Sobre algumas afirmativas do 
Senador: para honra do Ceará, o CT A nl:'nca poderá di· 
zer que- o MOCLIMA não teve o apoio do Governo 
alencarino. Em uma êpoca em qu-e houve dúvidas tevan· 
tadas pelos técnicos de quase todos os Estados, sobre a 
felicidade ou não do MOCLIMA, não nos referiinos à 
MODARTE, o Ceará assinou convênio com o CTA e 
empenhou-se ao máxiino em uri::tã experiência piloto que 
- infelizmente teve_ que ser suspensa, pois imposição 
constitucional nos obrigava a sair do Governo, e cada 
cabeça, cada sentença - far-se-ia ao longo da costa do 
Ceará sobre a carcaça de um antigo navio desses desati
vados do Lloyd, queimando carvão microgranulado. Se
gundo, para afirmar e ainda dar maiS ênfase do que Al
berto Silva disse aqui, o programa é baratíSsimo, é de 
graça em relação aos dispêndios colossais, diremos: são 
quatro dias de dispêndio que o Governo Federal gasta 
na Emergência. Portanto, é, praticamente, de graça se 
compar.ado c-om o que era despendido com a Emergên
cia. 

Quanto à transposição do rio São Francisco, talvez a 
culpa seja até um Pouco:-aqui do Vic"e-Líder que prome
teU trazer aqui e estâ com toda a documentação para que 
nós ín-ÍciâSSemos, neste Plenário, -uma das missões precí
puas do Parlamento: debatermos um grande programa, 
não no- âmbito de uma comissão, sempre restrito, maS 
aqui apresentado o programa com os pr6s, com os con
tras e, friamente, nos deparamos logo com a resposta à 
primeira pergunta, que nos antecipamos a formular. 
Prioridade número um para o Nordeste semi-árido seria 
energia ou água em termos de se obter a maximízaçã_o da 
utilização do iio São Francisco? Como o eminente ex
Governador de Pernambuc;o, por.termos, .também prati
cado ela lá, o Asa Branca e nós o PROMOVALE no 
Ciarã ... 

O SR. MARCO MACIEL- Tive; a oporfunidade de 
conhecer ê um bem sucedido projeto. 

O Sr. Virgílio Távora- ... somos todos muito fãS de 
desvios e de transposição de. pequenos rios, qllaiitO mais 
de um rio grande como o.São Francisco. Agora, somos, 
também, Srs. muito fãs da iniciativa priVada: o Governo 
Federal apenas auxilia. Quãndo fazeinos restrições a es
sas'grandes irrigações feitas pelo DNOCS, achamos que 
apenas determinados projetas servem como laboratóriO 
de estudos e por que acreditamos é na irl.li:iatiVa privãda. 
Não sabemos os dados do nobre Senador Marco Maciel 
mas os colhidos no PROMOVALE, é bem verdade que 

· em situações especiais~ nós jã havíamos construído o Ba
nabuiu, o Orós, foi só colocar as vãlvulas aspersoras. 
Mas, se o DNOCS, tivesse que proceder nas mesmas 
condições; também, tériã que faZer os dois açudes. Pois 
bem, a parte puramente de irriga'ção, eminent~ Seriado r, 
é numa proporção- de 10 para I no preço e menos de 12 
para 1 no tempo em que se consegue o mesmo número de 
hectares pela irrigação privada-~ pela irrigação oficializa
da, coletivizada, sem falar no grande problema social 
criado por esta última, ou seja, de tirar dez famílias para 
colocar seis. Neste momento, V. Ex• talvez por modéstia 
excessiva, ·tenha aqui deixado de nos brindar com uma 
rãpida explanação do que foi justamente essa_su~ tent_ªti
va de racionalização da agricultura que deve ser estendi
da a todo o Nordeste, que vive sempre sujeito à s~ca, qu~-' 
foi a tentativa de V. Ex• no seu Estado e nós também no 
noss-o. Mas V. Ex~ que estava fazendo aí a explicação.da 
irrigação, atravês do barramento desses rios, desses ria
.chos, da transposição de pequenos desvios, no caso de V. 
Ex•, do rio São Francisco, e, no-nosso caso; do rio_Ja; 
guaribe, e do resultado excelente que deu numa époCa 
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calcinada pela seca deve voltar a esta tribuna. Eram esses 
os reparos que nós queríarrlos fazer, um sobre a afirmati
va de V. Ex•, e outro ao exces~o de modéstia de V. Ex• 
emnão ter' ditO os resultados que obteve. 

O SR. MARCO :MACÍEL - Caro Líder Senador 
Virgílio Tâv_ora, acOlho a -sua manifi:stação e devo dizer 
que o PROMOVALE, que V. Ex• desenvOlveu co-m tan
to_ acerto em seu Estado, é bem uma demonstração dos 
rCsUltados extremamente positivos que se pode obter 
com o desenvolvimento de obras de pereniz"ação de rios e 
o seu aproveitamento, através da pequena e média irri
gação, sem necessidade de desapropriações, sem necessi
dade, conseqüentemente, de elevar-se significativamente 
os custos_des~ projetas. 

O Sr. Humberto LUCena- Per~ite V. Ex• Um a:Pã"rte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena - Lamentei estar ausente do 
plenário durante o discurso de V. Ex~. mas ouvi boa par
te dele, no meu gabinete, onde me encontrava em tarefas 
inadiáveis de Liderança, e ainda Chego a tempo de inter
ferir nas palavras de V. Ex•, com as quais me congratulo, 
porque V. Ex•, como uma das lideranças mais afirmati
vas, no plano politico, do nosso Nordeste, está aí cum-
prindo. o seu dever... · 

O SR. MARCO MACIEL - Grato a V. Ex• 

O Sr. HUmberto Lucena--... de representante daquela 
sofrida Região, · defendendo, com ardor, uma melhor 
política para o seu desenvolvimento. Mas o que eu que
ria, nobre Senador, era também aproveitar a presença de 
V. Ex• na tribuna, para, em homenagem aos 80 anos do 
Seiú1dor 'Dinaife Mariz, que vão ser inclusive cOmemo
rados aqui, brevemente, no próximo dia 3, ter um telex 
que recebi de S. Ex•, na tarde de hoje, alusivo ao Nordes
te, nos seguintes termos: 

"Acabo transmitir segUinte telex ao Ministro 
_Mário Andreazza bipontos abre aspas agradeço ao 
ilustre Ministro e velho amigo o convite que me fez 

_para assistir a assinatura de convênios cOm ó Go
verno de meu Estado 'pt Infelizmente motivo super
venientes J?:_ão me permitem estar presente a tão im
-rortante solenidade como desejava pt Faço Votos 
que se: concretize em tempo hâbil o que a imprensa 
jâ antecipa vg permitindo ao jovem competente e 
obstinado Governador Josê Agripino vencer os obs
táculos quase instranspOníveis selneados no itine
rârio de sua promissora administração pt Necessita-
ria mesmo com sinceridade e objetividade analisar 
os riscos que nos cercam indicados pela visão que a 
idade e a experiência me permitetn pt Quando 
agUardava o resultado das solicitações feitas da tri
buna do Senado para uma anistia dos impostos de
vidos pelos agricultores vg nos .municípios atingidos 
por cinco anos de estiagem vg i:~.• respOSta foi o au
mento de até 400% pt ConseguimqS depois de vários 
entendimentos com o Baflco Central uma solução 
para os débitos dos agropecuaristas com os bancos 
oficiais recomendada pela Portaria 789 pt Em segui
da tivemos a surpresa dO Banco do Brasil seu execu
tor contrariando todo texto daque~a portaria fazen
do exigência que torna inexeqUível as medidas já 
oficialmente comunicadas aos congreSsistaS pfPare
ce que das seis exigências adiciona"clas pelo Banco 
do Brasil apenas uma for omitida ..:.. a da fome pt 
Isso num País que criou um Ministério da Desburo
cratização pt Enquanto isso _o Banco do Brasil man
dá para protestO os títulos dos débitos tomados 
para recria vg ignorando a Portaria do Banco Cen
tral que admite um entendimento aos que tenham 
tido seus rebanhos prejudicados pela estiagem pt 
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Quais os que não tiveram? Fui procurado por vã rios 
prefeitoS cujas prefeíiui'-as se acham em atraso com a 
Previdência Social pt Procurei o Ministro et fazendo 

_ uma e:~Cposição da penúria em que se encontraVam 
w; finanças daquelas comunas e a resposta foi ativar 
a cobrança com correção monetária pt Recentemen
te o Governo protegeu o aumento de energia aos Es
tados do Sul prejudicados por inundações vg en
quanto o Nordeste com cinco anos de seca está con
denado a pagar o aumento pt Jâ tive oportunidade 
de lhe falar sobre a emergência que no Rio Grande 
do Norte adota três critérios vg ressaltando naquela 
oportunidade em__companhia do Prefeito de Caicó o 

-drama- das cidades notadamente nas ~uas periferias 
pt Pois be~ Ministro vg as minhas previsões infeliz
mente jã começaram a se confirmar: está morrendo 
gente de fome e até sacrifício de vida por suicídio pt 
Com-o rompimento do vínculo de harmonia entre 
os poderes por alo da revol~ção que ajudei a fazer 
avocando a si própria poderes absolutos do controle 
da economia, nacional pt Restou ao CongresSo oca
nal estreito das solicitaçõeS quase sempre humilhan
tes e incompre~ndidas pt Quanto a mim preferi oca
minho do esclareciment_o pt Infelizmente a abertura 
do Presidente Figueiredo que tão generosos frutos 
já produziu ainda não atingiu aquele que deveria ter 
sido prioritário pois sem ele jamais encontraremos o 
camiriho da democracia pt Ou o Nordeste se afirma 
através d-e seus Governadores que pela prime'iFa vez 
na histórii ·se unem na defesa de objetivos comuns 
da região ou tudõ :está perdido pt Atenciosamente 
vg Senador Dinarte Mariz vg Presidente da Comis

. são de Segurança Nacional fecha aspas pt Cordial
mente Senador Dinarte Mariz- Presidente da Co
missão de Segurança Nacional. 

São palavras, nobre Senador, que V. Ex', a meu ver, 
deveria acrescentar ao seu pronunciamento que motiva-
rão, sem dúvida?, nossa profunda meditação. 

O SR. MARCO MACIEL - Ouvi, com muita 
atenção, o aparte de V. Ex• que, inclusive, fez a leitura 
do telegrama do Senador Dinarte Mariz, relatando difi
culdades por que passam os asgricultores e pecuaristas 
da Região Nordestina. 

Incorporo o aparte de V. Ex' ao meu discurso e espero 
que o -Ministro Mário Andreazza e o Presidente João Fi
gueiredo, que têm se mostrado tão sensív.eis à problemã
tica nOrdestina, possam determinar ao Banco do Brasil 
as providências que se impõem, de sorte a que o Nordes
te -não sofra ainda maiores danos com a grave crise que 
atravessa provocada, basicamente, pela repercussão que 
a seca traz em· todo o seu itinerãrio de destruição. 

Mas, Sr. Presidente, atendendo ao apelo de V. Ex•, 
vou concluir o meu pronunciamento, dizendo que, a meu 
ver, o que falta ao Nordeste são meios de converter dis
curso em ação; falta adotar as providências já identifica-
das e, nesse particular, vale transcrever judiciosas obser
vações do Ministro Mârio Andreazza, em reunião do 
Conselho Deliberativo da SUDENE, de 4 de agosto últi

. mo, sob a Presidência do Presidente em exercício, ·Aure
liano Chaves, quando afirmou: 

.. Ninguém desconhece o que fazer para o desen
volvimento do Nordeste semi-ãrido. As soluções 
p_ara os seus problemas são conhecidas. Estão testa
das~ Foram comProvadas, Í.écnica e f=Conomici
mente. 

A atual dimensão ·financeira dessas ações de de
senvolvimeil.to é que ainda é insuficiente. ~ preciso 
ampliá-la. Deslocá-la para novo e mais elevado pa
tamar financeiro, obtendo-se, concomitantemente, 
maior eficiência na utilização doS recursos disponí
veis." 
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O que falta, enrun, Sr. Presidente, Srs. Senado ré&, -é
decisão política - firme, coeicitte, determinada - que 
assegure à região a execução de seus pi"Ógramas e proje
tas jã estudados e elaborados, dê-lhes a imprescindível 
continuidade e articulação com os estados da área, 
muna-lhes de meios e recursos, através. de órgãos gover
namentais da União, especialmente da SUDENE. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Porque não devemos aceitar a persistência da reduri- -

dância, não admitimos, todos nós brasileiros, que perdu
re a hoJe inevitável associação entre nordeste e seca- à 
qual poderíamos associar também iodO 6 corolário de 
sofrimento fiSico e moral que costuma acompanhar a 
tragédia. 

A Nação, estou seguro, saberá corresponder a essa as
piração da sociedade e a transformará em medidas con
cretas. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muíto bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- ConCé
do a palavra ao nobre Senador ~aura Borges. 

O SR. MAURO BORGES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTJI.EG.UE À. REVISÃO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Collce.. 
do a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presideitte-e Srs.-Senadores; 

A deficiência de audição é uni prõbleina tão gi-av-e, 
para a vida de relação das pessoas, cotno a deficiência· vi
sual. Mas, quando se fala em deficiente físico, peiisa-Se 
logo nos·cegos e nos pã-rãplêgicos, esquecidos os surdos. 

São eles, na maioria, marginalizados, quando o grau 
de surdez não permite o uso de aparelhos auditivos, que 
custam, hoje, um preço exorbitante, além do custo de 
manutenção, media-nte pilhã.s caríssiinas, tam-bêm im
portadas. 

Entretanto, resta-lhes um divertimento: o cinema, 
quando o filme é estrangeiro e não dublado, usando~se 
as tradicionais legendas,_ que reproduzem os diálogos. 

Isso poderia acontecer, também, na televisão. 
Mas, crescente o número de enlatados nesse instru

mento de comunicação, todos os ffimes estrangeiros são 
dublados, resultando em pura perda para os surdos, que 
não podem entender o entrecho. 

Abordando o· problema, recentemente, na Câmara 
Municipal de Santos, foi aprovado requerimento do Ve
reador Moacir de Oliveira, no sentidO d-e sõlicitar às Li
deranças partidárias no Congresso Naciorial piovidên
cias objetivanQo a apresentação de projeto de lei que de
termine seja implantado o sistema de legendas. na pro
gramação das redes de televisão, sem prejufzo das dUbla
gens, atendendo--se, assim, a reivindicação dos deficien
tes auditivos. 

Cremos que a medida é viável, tanto mais quanto am
pliaria o mercado de trabalho, mobilizados alguns reda_
dores e aumentaria o alcance da programação, abran
gendo os surdos, que não se limitariam apenas ao cine
ma, para assistir a filmes estrangeiros. 

O processo de legenda é anterior ao d9 cinema falado 
e, por isso mesmo, de fácil emprego, sem largos custos. 

Uma paciente, falando sobre o assunto, assinala: 

''Mesmo com os aparelhos mais modernos, não é 
possível a um surdo, "escutar e entender" o ífiterlo
cutor não estando de frente para ele, por uma série 
de fatores, como a mã dicçãO e oS ruídos exteriores. 
Transportando este problema para a televisão, o 
que acontece é que o surdo quase não entende os 
programas, principalmente filmes e documentãrios. 
A dublagem dos ftlmes é feita de um modo que, 
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.muitas ve~, pessoas com audição normal não con-
seguem entender." · 

Cita, a· interessada, p'aíses estrangerros, -como a Itália, 
onde, além da dublagem, ê ob"rigatódo o uso da legenda. 

Esperamos, finalmente, seja atendida essa justa reivin-
dicação dos deficientes audítivõs. --- -

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

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~ 
dores: · 

Evldenté:rriente, melhor seria que o Governo e a classe 
política brasileiros rião tivessem de colaborar para a ob

.. tenção de uma medida socialmente tão amarga e cons
trangedora como a que se depara com a rápida leitura do 
texto do Decreto-lei n~' 2.045. 

b surpreendente o fato de constatar que, com grande 
_economia de palavras, o Executivo conseguiu banir de 

nossa ordem jurídica algumas soluções duramente con
·quistadas pela classe assalariada e por -aqueleS qUe, de 
uma maneira ou de outra, tinham os seus contratos de 
locação dependen~es d~ cláusulas mais ou menos auto-

- mãticas de correção. 
Ó Decreto nl' 2.045, ciente da-dureza de suas dispo~ 

sições, delimita em dois anos o período de sua vigência, 
mas é fâéit perceber que, se as coisas permanecerem 
como estão e sem sombra de melhoria económica,. seu 
tempo de aplicação terá de ser mais duradouro e pode 
ser que a impopular medida decretada venha a coexistir 
com oulrãs de igual teor, em futuro próximo, 

Seu artfgo i 9 destrói alguns dos poucos efeitos benéfi~ 
cos que restavam da Lei nl' 6.708/79, tão alterada e cor
roída nestes últimos meses de insuperável crise econdmi
ca. 

___ E o decreto, usando já de um lndice Nacional de 
Preços ao Consumidor expurgado dos elementos mais 
significativos, que contribuíam outrora para a sua deter
miiil:ição, anuncia que a correção autornáticã dos sa
lários~ Se fará à base de 80% tão-somente da variação se
mestral do INPC. 

Além disso, admite a medida qu_e motiv?_S qe forç~ 
inãiOr ou prejuízos comp-rovados levem patrões i-oPe
rários à mesa de negociações para que, mediante acordo 
coletivo, ambas as classes encontrem o percentual de 
correçã.o, que lhes é mais conveniente. E é evidente que, 
em situações como estas de crise etOnómica e financeira 
para a empresa, o percentual de correção salarial poderá 
refletir índice bem menor qu~ o estabelecido no decreto. 
- A empresa, alegando a força maior e a crise; o empre
gado temeroso de perder o emprego, em clima de chôma
ge generalizado, não terá meios para contestar os argu~ 
mentos e o percentual do patrão. 

-Mantendo em nosso meio a livre negociação, mas em 
momento em que ela não é muito desejável, sem o direito 
de operação, o Decreto n9 2.045 aceita que, por con~ 
venção ou acordo coletivo, bem como por sentença nor~ 
mati.._,a, seja estipulado um acrêscimo na correção sala
rial, tendo por base o aumento da produtividade na cate-
goria e por limite a vadação do produto real per capita, 
ocorrido no ano anterior. 

Os meios de comunicação já nos estão a mostrar, pelas 
entrevistas e reportagens feitas, que a moderação e o 
equilíbrio deverão marcar este tipo de negociação que, 
caso contrário, não serão suscetíveis de" registro nos ór~ 
gãos trabalfiistas competentes. 

Igualmente, ~Como os alugueres das locações residen~ 
ciais. sofriam indexação anual e esta v a~-sendo, pela Lei 
h"7.069/82, reajustados à base de 90% da varíação do
INPC, determinou o Presidente da República que isto se 

Sábado_3 3813 

faça, durante dois anos, cm menor proporção, isto é, sem 
. ultrapassar 80% do referido índice. 

Esta disposição parece mais justifiCável tendo em vista 
que a renda proveniente de alugueres é talvez menos vital 
e obtida mais facilmente que aquela que se vai buscar no 
trabalho do dia a dia. 

Se, vista pelo lado do locador, ele representa dimi
nuição em sua expectativa de ganhos, considerada pelo 
ângulo do locatário, normalrnente um assalariado, ela 
vem corre_sponder aos efetivos reajustes salariais de que 
se beneficia e qUe, na maioria dos casos, não ultrapassa~ 
r_ã_o os 80% dq Decre_to n~' 2.045. 

A situação do mutuário do BNH sofreu o mesmo tra
tamento e os aumentos da prestação da casa própria 
também se darão dentro do limite máximo de 80-% do 
INPC. 

Tal como v-inha sendo reclamado pelos dirígentes do 
Sistema Fiminceiro Habitacional no Brasil, a aplicação 
da medida dependerá de opção do interessado e só será 
possível aos mutuários sujeitos do reajustamento anual, 
se eles aderirem à periodicidade semestraL_ 

E fácil ver que a disposição mais controvertida do de-
creto se refere à inibição das correções salariais. 

As suas conseqüêneias quanto às prestações do BNH c 
os alugueres residenciais nos parecem óbvias, pois não 
seria razoável deixar aumentar as dívidas de moradia em 
proporção maior ao reajuste dos salários. 

O que há, realmente, de impopular e indesejáv~l na 
atit"Ude do. EXecuti~o é o fato de parecer desConhCccf qlle 
uma correção salarial à base de 80% do INPC é incapaz 
de contribuir para a manutenção de um standard mínimo 
devida para o assalariado. 

Não se fazendo mais a necessária gradação entre as 
várias faixas de remuneraQão, os salários mínimos e os 
mais significativos foram cOlocados no mesmo plano e, 
deste ffiodo, uns e outros têm correção a_utomática me
nor que a taxa de inflação. 

Coiitudo, se tivesse existido uma vontade de nuança e 
de gradi(;ão e não uma atitude simplista de igualar por 
baixo, o decreto teria o seu verdadeiro sentido. · 

Se o problema maior do Brasil de hoje é a inflação e 
se,.comprovadamente, a manutenção da Lei n~'6.708/79, 
tiVesSe tidõ efeito inflacionário, não se poderia mais pac
tuar com ela e urgiria que os responsáveis pela polítiCa 
econômica -adotassem as medidas corretas. 

A exposição de motivos do decreto, muito mais que as 
palavras por ele usadas para alterar as disposições de leis 
anteriores, informam sobre as razões, inclusive de segu
rança nacional, que levaram o Presidente da República à 
decisão amarga e ao remêdio heróico. 

Demonstra ela que as perspectivas de política econó
mica para os próximoS anos exigem a efetiva partici
pação do povo brasileiro num programa de estabilização 
e ·uma distribuição justa dos ónus decorrentes deste pro
~.:esso de ajustamento. 

Alude-se ao agravamento do· problema do desempre
go, sobretudo nas faixas salariais mais_baixas e aos riscos 
que ele acarreta à segurança nacional, para que seja de
monstrada a necessidade da adoção de medidas incisi
va_s, ainda que transitórias, de saneamento económico, a 
fim de se evitar a deterioração da situação financeira. 

Aí está, Srs. ~nadares, o quadro, mais ou menos 
- so~brio, ·em que se- situam as medidas adotadas pelo 

Executivo. 

Considero que o 2.045 é um remédio amargo, mas que 
tem de ser aplicado em razão de mais elevados interesses 
nacionais. 

A radicalização das posições, quer da parte do Gover
no, quer da Oposição, le.~ar-nos-á a um impasse no Le
gislativo: ou o decreto será aprovado por decurso de pra
Z9 ou será rejeitado _na Câmara dos Depútados, onde o 
Governo é minoria. 

oe minha parte. seri-a favorâvei"â. que a medida fosse 
aprovada por votação e não por decurso de prazo. 
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Isto só poderia ser obtido através da negociação políti
ca entre Governo e Oposição no Congresso Nacional._ 

Há muito tempo, não estão os parlamentares dos 
vários partidos engajados numa verdadeira negociação 
política, tendo em vista, além de preceitos partidâriõs, os 
mais importantes interesses do Brasil. 

Evidentemente esta negociação possível não se fará 
apenas pelos parlamentares pedessistas deixados a si 
mesmos. Nenhum de nós poderia liderar o diálogo sem o 
respaldo governamental. 

Já se disse, erradamente suponho, que o Governo já 
fez a sua parte enviando o Decreto-lei nl' 2.045 ao exame 
do Congresso Nacional e que, daqui em diante, caberia a 
nós congressistas, sem incompreensão e demagogia, a ta
refa de votá-lo, cumprindo assim _nosso dever. 

Isto nos parece verdadeiro só_~in parte, PoiS-si é dever 
nosso ratificar a medida governamental, em prol do inte
ressa nacional, pelo voto, não é inenos certo _que cabe 
ainda aO Governo ci importante papel de encaminha
mento do entendimento político, em busca de uma maio
ria para aprovação do decreto. 

Não conheço parlamento sem diálogo, nem diálogo 
parlamentar onde não esteja presente o próprio Gover
no. 

É preciso que se saiba que o apoio dos par1amentares 
só poderá ser obtido pelo convencimento, pela persua
são, pela él.emonstração_de que as novas regulamentações 
são medidas emergenciais para que a nossa economia dê 
os frutos almejados por nossos credores internacionais. 

Seria justa e patriótica a atitude de esperar que o prazo 
se expire para constatar o estado de coisas e traçar as me
didas que se fizerem ne_cessádáS? 

Como progredirá a crise econômica até os últimos dias 
de outubro? Será que, no final de outubro, as duas cotas 
do FMI, a serem liberadas, serão suficientes para permi
tir que os banqueiros internaclonais comprometidos em 
liberar empréstimos prometidos venham a fazê-lo? 

Será que, àquela altura, os nossos débitos atrasados 
estimularão banqueiros internacionais a novo aparte de 
dólares para o País? 

Parece-me evidente que o Governo não terá a solida
riedade da sociedade, de todas as camadas de nossa co
munidade, mostrando-se incapaz de obter a adesão par
lamentar, através da votação do.decreto-lei. 

Estou certo de que seus opositores, membros do PDS 
ou de outras agremiações políticas, estarão prontos a 
apoiá-lo se forem convencidos, por argumentos fortes, 
de que as medidas decretadas são onerosas para os assa
lariados, mas indispensáveis-s-ob o ponto de vista do inte
resse naciOnal. 

Do mesmo modo, estou convencido de que para o sur
gimento de um consenso é prejudiciãl qualquer tipo de 
argumento ad terrorem, qualquer sugestão de retrocesso 
no processo de abertura politica, urifa atitude partidária 
visando ao fechamento de questão e todo e qualquer 
meio de pressão política, invo"canáo a seg_urança nacio
nal. 

Não serâ dificil demonstrar o evidente interesse nacio
nal preservado com as soluções trazidas pelo decreto do 
Executivo. 

Os brasileiros que hoje vivem momentos de penúria 
económica, indecisão política e anseio pelo desempenho 
do Brasil no mercado internacional de há'muito deixa
ram de indagar sobre os possíveis culpados de todo este 
estado de coisas. 

Procura-se, em várias camadas da população, a via 
média capaz de levar à união de forças e não à díSperSãO 
delas, através das acusações, da demagogia, da retórica 
inc-onseqUente. Não seria imposSí'ver obter, atiãvés dO 
diãlogo e da negociação" pplftica~ tãiribérri o Voto z:najori
tárici dos congressistas p~n!._. as -medidas antifiiiriCio
nárias e de contenção qüe'_ii necessário Decreto-lei n~' 
2.045 idealizou, visaDdo aCChâer, exclusivamente, ao in
teresse nacional e atraindo para si o coro de reprovações 
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daqueles que só lêm sensibilidade para as medidas bené
ficas_ aos próprios interesses. 

Certamente, outras severas terão de suceder à apro
vação do decreto em discussão. E a soma dos noyos pre
ceitos deverá, forçosamente, contribuir para que sejam 
alcançados os objetivos visados pelo Governo, a saber: a 
redução da inflação, a diminuição do deficit público e a 
minoração da taxa de juros. 

A classe dirigente não pode mais se permitir o erro, 
pois já penalizou em demasia os assalariados brasileiros. 

E se o fUturo mostrar que e8te àecreto-lei é mais utna 
tentativa frustrada, no sentido de debelar a crise econó
mica, então cessará toda a nossa esperança na política 
eco"nôtnka e, em seus responsáveis, a quem não mais da
remos o nosso voto de confiança para que continuem 
idealizando outras tentativas igUalmente vãs. 

Que se abra, portanto, o debate do assunto e que se dê, 
apenas uma vez màis, aos responsáveis pela política eco
nómica do Brasil o direito de nos convencerem de que es
tão percorrendo a estrada certa e de que os sacrifícios df: 
cada um sJ!o necessários e indispensáveis, mas limitados 
a um biênío, que não terá necessidade de prorrogação. 
(Muito bem!) 

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

O SR: EN.€AS FARIA (PMDB- PR.' Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

São de sobejo conhecidas porque amplamente divul
gadas pela imprensa as catastróficas con.seqUências das 
inundações que se abateram sobre o Sul do País. 

O Paraná, um dos Estados seriamente atingidos, teve 
duas de suas mais ricas e promissoras regiões- o sul e d 

sudoeste- praticamente_destruídas pelas águas da bacia 
do Iguaçu, notadamente a agricultura, a suinocultura e a 
indústria ali localizada, com enfoque príncipal na explo
ração e beneficiamento da madeira. 

O rriOVimeflto de solidarifdade às Vítimas das enchen
tes que empolgou todo o Brasil, notável por todos os 
títulos. buscou, porém, antes de tudo, minorar o sofri
in~n~o bu!'Jlano daquelas popUlações; erlquanto, de sua 
parte, os governos local e federal, procuraram adotar as 
pilmeiras providências tenderites a: minimiZar os efeitos 
do flagelo e a recompor o iilstrumento público com vis
tas a normalizar, o quanto possível e rápido, a vida das 
comuni.dades. 

Se, de um lado, merece encómios essa presteza, por 
outro mister se faz pronta ação qu.e enseje a imediata re
cuperação da economia regional, fonte primária de ge
ração de empregos e de receitas tributárias, tanto em 
nível municipal, como estadual e federal. 

No particular, reconhecem-no todos, o município é to
talmente carente de meios de atuação, fruto mesmo de 
um sistema tributário vesgo e injusto, que exaure a: quase 
totalidade dos recursos críados pelas populações locais. 
I~enticamente, pouco mais do que isso podem os Esta
dos, também sufocados pela insaciedade e voracidade do 
fisco federal. 

·Resta, pois, e infelizmente, o apelo dramático ao 
erário federal, jungidos qilc estamos a essa teratológica 
construção jurídica em que foi transformada a Consti
tuição brasileira. 

Inadiáliel, -portantO, a liberação de recursos financei
ros de vulto a todas as unidades de produção paranaen
ses, direta ou indiretamente atingidas pelas cheias, a fim 
de que recuperem, sem tardança sua capacidade de tra
balho, para que, no mínimo, retornem aos níveis de em
prego--e de receita que mantinham antes da catástrofe. 
Impõe-se postura objetiva e decisiva por parte das auto
rídades financeiras e monetárias federais nesse sentido, 
sem rodeios nem tergiversações. 

Promessas, aliás, houve muitas, até agora inconse
qUentes, e seria até desumano alimentar falsas espe
ranças para uma p'opulação tão sofrida como a que foi 
vftima daquelas intempéries. 
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Detalhe que convém ressaltar é que tais postulações 
têm em mira a retomada, tão-somente, do niyel de ativi
dade econômica anterior às inundações porque c;e reco
nhece que uma eventual redução do nível de emprego, 
resultante da falta desse ampai-o, ocasionará indesejável 
senão mesmo perigoso processo de migração interna, 
trazendo em seu bojo extenso cortejo de problemas, de
correntes da imperiosa necessidade de reassentamento 
das pOpulações flageladas e desempregadas. O gravame 
s:oc;ial que daí deflui e o agravamento de tensões que o 
seu não.::atendimento próv:Ocará é desnecessário acen
tuar. 

Bem por isso, o governador José Richa determinou a 
concessão _de beneficias fiscais aos contribuintes do 
JCM, com vistas à inanutenç~o do nível de emprego, 
cóndiciot;~ando-os porêm a que não ocorram dispensas 
de empregados petas empresas beneficiári:is. 

Não é pedir demais, por conseguinte, que providência 
semelhante seja adotada pelo Governo Federal, no ãm
b1to de suas atribuições tributárias e fiscais, com idênti
cos objeti_VOs. Não serão alguns cruzeiros a menos que, 
agora, deixem de ingressar nos cofres da União-Que irão 
inVíabilizar a Administração Federal, mormente se sele
varem conta que da retomada do ritmo de trab'alho na
quelas regiõeS muitos cruzeiros a mais, milhares de cru
zeiros a mais retornarão ao tesouro federal, fruto do tra
balho fervoroso e afincado, jamais posto em dúvida, 
com que a gente paranaense tem contribuído para a ri
queza do País. 

Por outro lado, possibilitando-se recursos financeiros 
para que tais empresas, em sua maioria de pequeno e mé
dio porte, se recuperem e reativem seus parques indus
triais, haverá um novo surto de desenvolvimento em 
toda a região, traduzido por igual retomada de ingressos 
de tributos e contribuições de que o Governo necessita 
para cumprir suas funções. 

-Há, porém, que ter presente, nessa ajuda, que deve s.er 
prÕnta e em volume suficiente para o real atendimento 
das necessidades aPoOtadas, um aspecto importa-nte a 
considerar. Tais recursos precisam ser concedidos sem 
demasia<f.os ónus financeiros, em condições suportáveis 
para os mufuários, de modo a propiciar, efetivaminte, 
Uffia râ-pTda reconstituição da capacidade produtiva oii
glnária de cada empresa, sem lhe BJetar a SaUde-finimcei
ra. Do contrário, estaria o Governo dando com uma das 
mãos e tirando com a outra. 

_ S_r. Presidente, Srs. Senadores: 

O empresariado paranaense, o Governo do Estado, os 
trabalhadores, todos os segmentos sociais, enfim, estão 
verdadeiramente preocupados com as conseqilências do 
inusitado fenômeno climático que se abateu sobre aque
las regiões. Não apenas com o infortúnio individual de 
cada um dos atingidos, mas, tambêm e principalmente, 
com o socorro financeiro válido, apartado a tempo e ho
ra, a fim de que todos possam reingressar na normalida
de de trabalho e produção. 

O Paraná enfrenta novos tempos de reoganízação ad
ministrativa e de increrriento do trabalho profícuo_de sua 
gente. Novos ri1êtodos e nova mentalidade aguçam o 
espírito criador e a capaCidade de trabalho dos para
naenses. Sentem, todos, que o Paraná, em breve tempo, 
poderá alçar-se às posições de que já "desfrutou na econo
mia brasileira, acelerando sua contribuição para solucio~ 
na-r·os problemas com que se defronta o País. Suas clas
ses produtoras estão mobilizadas nesse afã confiantes em 
que não faltará o amparo a que têm direito, por parte 
dos organismos federais. Neste mesmo sentido, os Srs. 
Altavir Zaniolo, presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná; Mário Stadler de Souza, Presiden
t~ -da Federação da AgricUltura; Carlos Alberto Pereira 
de OHveira, presidente da Federação das Ãssociações 
ComerciaiS; Egídio Pereira, presidente da Federação do 
Comêrdó; e George Cristophis, presidente da Federação 
do Comércio Varejista do Estado, dirigiram-se ao Presi-
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dente da República, aos Miiiistros da ârea econômiéa e 
ao Secretário do Conselho de Segurança N acioital, a fim 
de pleitear o- apoio e· as decisões cabiveis para a satis
fação dessas postulações, que, a bem da verdade, não re
presentam, sequer, a contrapartida ao muito com que o 
Paraná tem contribuído para a riqueza e o desenvolvi
mento nacional. Pelo contrário, o que agora se pede- e 
bem se poderia exígir- é um pequeno esforço, nllnima 
retribuição, a populações ativamente produtivas ora fla
geladas pela inclemência do tempo, de um Estado que ja
mais se negou a participar-dO esfoi-ço construtivo brasi
leiro e que, atendido com presteza neste momento cru
-cial, com muito mais pOderá colaborar no processo de 
afirmação do Brasil. 

Esperamos não faltar às nossas autoridades maiores a 
indispensável sensibilidade para a compreensão da 
problemãtica, que não é apenaS fíriãriCeira e econômica, 
mas eminentemente social. 

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para a sessão ordinária de segunda-ff,!ira, dia 
5 de setembro, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n'<' 758, de 
1983, de autoria do Senhor Senador Lourival Baptista, 
solicitando a trariscrição, nos Anais do Senado, dos dis
cursos proferidos pelo vice-Presidente da República, Au
reliano Chaves, e pelo Presidente João Baptista Figueire
do, quando da solenidade em que reassumiu o cargo, no 
dia 26 de agosto de 1983, no Pálácio do Planalto. 

2 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereCi- -
da_pe!aComissão--00-Redação em seu Parecer -n"'-764, de 
1983), do Projeto- de ResõTU.ÇãO nv 10"0; de 1982, que ãu
toriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Estado de 
Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cr!i 
li .290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cru-
zeiros). 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~' 75, de 1981 (n~> 638/79, na Casa de origem), QUe 
altera a redação do art. 210 da Lei n9 5~869, de 11 de ja
neiro de 1973 - Códigq de Processo Cívil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sobn•95, de 1982,daCo
missão 

-de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos) 

DiSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE 30-8-83 E QUE, EN~
TREGUE À REVISÃO D7J ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSJ!: LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Nordeste está em dificuldades, A angústia que inva
de a ãrea rural agora avança e se infiltra até nos Palácios 
dos Governos. Como se isso não bastasse, uma onda de 
desencontros cai, no momento, sobre a Região, repre
sentada por notícias que nos intranqüilizam a todos. 

Já aqui, me referi, Sr. PresidetJ.te, a uma dessas noti
cias. Aquela que diz respeito, exatamente, a uma decla
ração do emihente Governador de Pernambuco que, 

taliás, tenho éC:rteza, não corresponde_ ao pensamentode 
S. Ex' Segundo informações que aqui nos chegaram teria 

o Governador propostO que os recursos do FINO R, em 
vez ·de serem aplicados de acordo com a _sistemáticª nor
mal, nos projetas aprovados pela SUDENE, fossem re
direciona~os para o saneamento das empresas pernam
bucanas que estão em dificuldades. Reafirmo, Sr. Presi
dente, ql,le não acredito na veracidade de semelhante su
gestão. Se isso acontecesse, dezenas, centenas de projetas 
que estão hoj~ sendo flnanciado.s pelo Fundo de Investi
mento do Nordeste, teriam todas as suas a:tividades pa
ralisadas, e se_riam totalmente prejudicadas, causando 
enormes prejuízos às empresas e aos seus investidores. 
Disso resultaria o total descrédito do sistema. Eu descar
to, totalmente, Srs. Senadores, essa possibilidade de o 
_Gover-nador de Pernambuco ter sequer mencionado essa 
sugestão. 

A segunda investida, Srs. Senadores, nos vem de outra 
área, de uma fonte até o momento apócrifa, sob a forma 
de exposição de moti~os ao Presidente da República. Te
ria tido origem em algum Ministério da ârea econômica 
e, felizmente, não estâ assinada por nenhum dos Minis~ 
tros do Presidente Figueiredo. 

Há nessa exposição de motivos, um ponto que 9ausou 
as maiores preocupações entre os empresários da Re
gião, de vez que pretende limitar a área dos projetas 

- agropecuârios financiados pela SUDENE em apenas 500 
hectares no N ardeste. 

Ora, Srs. Senadores, tal propOsta inviabilizaria total
mente esses projetas, jã que numa região seca, numa r~ 
gião difícil e de solos pobres, como a nos_sa, 500 hectares 
de riada serviriam para um empreendimento empresa
rial. Poderão servir, é- claro, para pequenas propriedades 
rurais. Esse é exataffiente o limite máximo adrnltido pelo 
Projeto Sertanejo que estã dirigido para pequenas pro-. 
priedades familiares, para pequenos aSricultores que de
vem utilizar-se da irrigação, em pequenos perímetros, de 
dois, três, quatro ou cinco hectares, em conjugação com 
um sistema de dry farming no restante da área seca. 

Eu descarte:', tamb~_!ll, S_r. Presidente. essa investida. 
DescariOaJ,OsSfbiúdade de Õs Ministros virem a aprovar 

essa aberração, já -qm; o bom senso ainda imPera e a ie&

pofiSabiHdade-ã.Ii ainda prevalece. 
AÚãs, já hoje recebo inf9rmação do Superintendente 

da SUDENE e do Ministro Mário Andreazza de que tal 
iiiici3IiVa não t~i-ã acolhida. _ 

MiS, Srs. Sen-adores, a terceira investidã, que reputo a 
mais ili.feliz, eu a tenho consubstanciada num documen
to da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 

Tenho, Srs. Senadores, o 'maior respeito pela FIESP. 
_Conheço e admiro os seus membros, desde o tempo em 
que fui o Superintendente da SUDENE, com eles tratan

--do de desenvolver os investimentos paulistas no Nordes
te, onde partícípam de in-únieras empresas, verdadeiras 

- -expansões das indústrias bandeirantes. Eu não acredito, 
portanto, Sr. Presidente, que a FIESP não reveja essa 

_~posição. Das três tentativas de atingir o FINO R, essa é a 
mais infeliz, c-onsubstanciada, como estã, num documen
to que pretende merecer algum respeito. Esse documen~_ 
to, Sr. Presidente, não está assinado, mas, infelizmente, 
está datilografado, estã vazado em papel daquela Fede
ração. 

Lerei apenas algum trecho dessa infeliz e longa suges
tão. Diz ela: 

Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo 

Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo 

.. Senhor Ministro 

São Paulo, 8 de abril de 1983 
P. 280.856/83 

·Pres.: 

A Federação e o Centro das indú,strias do Estado 
de São Paulo, por seu Presidente, tendo eÜt Vista o 
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propósito governamental de estimular a substi-
- tuiç_ão de combustíveis derivados do petróleo pelas 

empresas, bem como a necessidade de que tal substi· 
tuição se faça com o menor ónus possível para aque-: 
les que a empreendam, e, de resio, para os próprios 
consuirnidores finais, vêm submeter a Vossa Exce
lência o texto de um anteprojeto de lei e sua respec
tiva justificação, que atenderia a ambos os obj_eti-· 
vos, sugerindo seja o mesmo encaminhado para 
aprovação pelo Ministério por si encabeçado, em 
face da sua própria competência específica._ 

A apresentação de tal anteprojeto, confonn~. a 
_ _seguir o justificamos, pareceu~nos o melhor cami
nho para alcançar-se tais objetivos, porque como 
mais adiante serã ainda comentado, tratar-se-ia de 
mera substituição temporária da destinação dos in
centivos nele referidos, ficando a arrecadação do 
imPosto de' renda ['esguardada de outros efeitos in-. 
cOnvenientes. 

Ademais, cabe frisar de antemão que a medida 
que se propõe é obviamente de ordem geral, poden
do ser utilizada pelos empresários de todo __ o País, 
sem distinção entre quaisquer regiões." 

E vem, então, um inconcebív,el arrazoado do Centro 
das lndústrias_ do Estado de São Paulo, juntamente com 
a Federação das Indústrias, baseado na tão propalada e 
tão conhecida crise do petróleo. Eles analisam 3 medidas 
que poderiam ser adoradas:. a primeira delas sugere defi-: 
nir c_omo despesa operacional todo o gasto efetivamente 
realizado com a aquisição dos projetas e sua real implan
tação, destinados a substituição 'de equipamentos de uso 
de petróleo, por out,ros para a utilização de energias al
ternativas. 

Concluem eles que: 

.. Essa modalidade de incentivo fiscal, traz o in
conveniente de provocar uma possível e talvez con
Siderâvef queda na arrecadação 'do imposto sobre a 
renda, (l!LtO inc;!~ejá~et n~ conjuntura atual, em que 
t~d~s-~s- fÕ~ç-as produtivas da Nação se unem no 
ateridimehto do justo apelo partido das autoridades 
governamentais, no sentido de concorrerem efetiva~ 
mente para o incremento das receitas públicas." 

Quer dizer, a Federação das Indústrias de São Paulo e 
o Centro das Indústrias daquele Estado, descartam essa 
sQlução porque ela prejudicaria a arrecadação do Gover
no Federal. 

.. A dedução de tais despesas (dizem·e~es) na apu
ração do lucro tributável, para se tornar um incenti
vo real, rião poderia impedir igual dedução, em cada 
exercício fmimceiro, da correspondente cOta de de
preciaçãÕ dos bens adquiridos, que viessem a inte
grar o ativo permanente. Se impedido fosse .o em· 
presário de considerar a dedução da cota de depre
ciação, o beneficio decorrente do abatimento das 

· despesas incorridaS com a efetiva implantação do 
prÇ>jeto, seria anulado ao longo do período previsto 
como de vida útil do bem adquirido." 

Descartam, portanto, essa proposta e passam à segun
da sugestão. 

Qu1;1l é essa segunda sugestão? Eis o que diz o texto: 

"A s~gunda alternativa seria a possibilidade de 
concessão do direito à depreciação acelerada dos 
bens adquiridos e contabilizados no ativo perma
nente, o que reduziria o lucro fiscal e, conseqüente~ 
mente, o tributo a pagar nos exercíáos em que se 
operasse a depreciação acelerada. 

Essa espêcie de ben~fício fiscal comporta a mes
ma desvantagem ao erário prevista no item anterior, 
porque ensejaria, num dos momentos mais críticos 
que o País tem enfrentado, uma queda na receita 
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oriunda do Imposto sobre a Renda da pessoa jurldi
ca." 

Descartadas essas duas alternativas - pasmem os Se
nhores Senadores- qual a terceira alternativa aceita e 
sugerida para ser adotada pelo Governo? Dizem eles: 

.. A terceira modalidade envolveria uma simples 
troca na destinação, de incentivo fiscal já existente, 
que agora beneficia exclusivamente.~" 

Anote-se o termo .. exclusivamente." 

..... o desenvolvimento de âreas, setores ou ativi
dades tidas como necessitadas da ajuda governa
mental." 

Tidas como necessitadas. Não dizem necessitadas, 
mas tidas, apenas, como necessitada! E investem de no
vo, alegando: 

"Estaríamos apeilas confrontandO prioridãdes 
para definii", no mom-eitto,- qual delas somaria maio-_ 
res benefícios parã -a.- Nação. Não se trata de uma 
troca definitíva de destinação do incentivo fiscal, jâ 
Que a aquisição e efetiva implantação dos projetes 
de substituição de combustível processar-se-ia nos 
exercícios de 1984, 1985 e 1986, limitail-do-se_à con
cessão,. ao empresário, ,nesses exercícios firiancei
ros, à utilízaÇàO do valor do beneficio dedutível do 
Imposto de Renda, para a aquisição dos aludidos 
projetas e sua real implantação, ou ainda, para li
quidar despesas já incorridas com tais aqUisíÇões e 

·implantações.'' 

Sr; Presidente, a investida é muito grave. Peço por isso 
a atençã~ do nobre Líder da OPOsíção, e de todos aque
les que representam os interesses do Nordeste sofrido, da 
Amazôni.a e do cent!O-=üeste. O que se deseja é, nada 
mais nada menos que a subtração da autorizaçãO legal 
de opção de aplicação de recursos do imposto de renda 
do FINO R, no FINAM ou no FISET para que Odinheí
ro seja doado às empresas que desejem, em seu beneficio, 
instalar sistemas de energia alternativà. São Paulo suge
re, assim, que os recursos do FINOR sejam tifados por 
três anos consecutivos dos programas do Nordeste, para 
aplicá-los em seu próprio beneficio. Haverá sugestão 
realmente mais infeliz? 

E justificam a Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo e o Centro das Indústrias: 

"Não ocorreria qualquer alteração no tocante ao 
produto a arrecadação do Imposto de Renda por
que, como jã explicado, esse tipo de incentivos fis
cais já eXiste- de longa data." 

Isto ê, nada se tira do Governo (embora se tire, coisa 
que eles não dizem, do Nordeste sofrido e da Amazônia 
pobre.) 

~realmente, uma proposta terrivelmente injustã. Não 
se leva em consideração que hã centenas, milhares de 
projetas em implantação que dependem para a sua conti
nuidade, para a sua efetiva realização, de ter os seus cro
nogramas de desembolso respeitados pela SUDENE. 

A proposta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é profun
damente injusta. ASSJrii-mesmo continuam as classes 
produtoras de 'são Paulo; 

Ocorreria, apenas, em determinados exercícios fi
nanceiros, uma diversa destinação de tais incenti
vos, limitada ainda àquelas hipóteses em que a em
presa, intitulada ao benefício fiscal, promova, ou te
nha promovido a efetiva ·aqúisição e implantação do 
projeto de substituição de combustJ_yeJ, do interesse 
do governo fedefal e_ devídainente aprovado pelo 
Conselho Nacional do Petróléo. '' 

E vem, em seguida, a citação pura e simples dos fun
dos que seriam esvaziados;- o gerido pela SUDENE. o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

gerido pela SUDAM, e os geridos pela SUDEPE, pelo 
IllDF e pela EMBRATUR. 

Sr. Presidente, este assunto não pode passar em bran
co; Todo o Nordeste clama contra a insensibilidade pau
lista. 

Não contente, chegam a Federação das Indústrias de 
São Paulo e o Centro das Indústrias a oferecerem atê o 
texto de um anteprojeto de lei, do qual lerei, somente o 
art. 1<:> o resto são nefastas conseqiiências. 

Artigo l9 As pessoas jurídicas que fizerem jus 
aos incentivos fiscais previstos nas letras "a" e "e" 
do artigo 19, p·arãgrafo único, do Decreto-lei n9 
L376, de 12 de dezembro de 1974, fica assegurada, 
nos exercícios finanCeiros de 1984~ 1985 e 1986, a 
opção entre a utilização total ou parcial de tais in
centivos, ou a aplicação do respectivo valor na aqui
sição de projetas de substituição de combustível, 
que hajam sido previamente aprovados pelo Conse
lho Nacional do Petróleo.'.' 

A sugestão é realmente perversa. Tenho absoluta cer
teza de que esse documento- cuja cópia tenho na mí
'nha mão -vazada em papel da FIESP- não serâ assi
nado pelo seu Presidente, S. Ex• sem dúvida virá a públi-· 
co para dizer que essa aberração vazado, no recôndito de 
suas assessoriaS, não foi aceito pela Federação e nem 
pelo Centr'o das Indústrias de São Paulo. 

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

O SR. JOSE UNS - Com muito prazer, concedo o 
- aparte ao nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador José Lins, estou 
ouvi fi do a colocação que V. Ex• faz, a respeito de um do
cumento que, provavelmente,- não estando assinãdo, tal
vez não tenha -sido nem objeto de consideração pela Fe
deração das Indústrias de São Paulo. Realmente, V. Ex• 
traz a este Plenário uina denúncia grave. Se o Nordeste 
já tem dificuldade para sobreviver, com os incentivos fis
cais--que- jâ lhe foram retirados para outras finalidades, 
daquele primitivo incentivo que era totalmente aplicado 
para o desenvolvimento do_ N ardeste, uma parte foi para 
a pesca, outra para_ o reflorestamento, como V. Ex• sabe, 
se se tira o res'tante para uma outra finalidade, por mais 
nobre que ela fosse, descobriria completamente os proje
tas que jâ estão em desenvolvimento e que precisam evi
dentemente, de apor~e de recursos, não só para conti
nuar como para novos projetas. Apenas aproveitada a 
oportunidade para lembrar a V. Ex• que esse documen
to, eVidentemente, não poderia ser aceito por todos nós 
que somos representantes daquela sofrida região, mas 
aproveito a oportunidade, como V. Ex•, também, que 
conhece a região, para dizer que talvez estivesse na hora, 
não de tirar esses incentivos, para aplicação na propo
sição que está sendo feita, mas um redirecionamento da
queles projetas da região nordestina é algo que está a 
merecer um estudo imediato. Pois sabe V. Ex• como Su
perintendente que foi da SUDENE, e eu que fui Gover
nador do Piauí, que muitos dos projetas que entram na 
SUDENE, e que merecem os incentivos fiscais, nem 

. sempre, eu não digo nem sempre, eles são projetõs que, 
realmente, possam trazer desenvolvimento e empregos à 
região. Muitos deles chegam a ser fechados, muitos deleS 

-são abandonados e V. Ex' sabe disso. Enião, seria um re-
direcionamento; algo assim como uma prioridade, uma 
escala de prioridade desses projetas, sem'que os recursos 
saiam do Nordeste, poderia um deles ser realmente, a 
produção de combustíveis alternativos do N ardeste, On
tem, mesmo, o nobre Senador Marco Maciel teceu co
mentãríos, aqui, sobre a necessidade de s_e ampliar o par
que alcoOleiro do Nordeste, e talvez um parque ãlco·oi
qufmico, que já está a merecer o apoio de todos nós. Tal
vez fosse uma forma de que muitos milhares de projetas 
de produção de âlcool no Nordeste fosse uma solução de 
redirecionamento dos incentivOs fiSCais, mas naquela 
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ãrea. Estou de acordo com V. Ex• em tudo o que diz e na 
nossa repulsa a algo que retire recursos do N ardeste. 

O SR. JOSE UNS - Senador Alberto Silva, ainda 
. quando Superintendente da SUDENE. mantiei proceder 
a uma avaliação da rentabilidade ou do resultado das 
aplicações desses recursos do Fundo de Investimentos no 
Nordeste na região. A conclusão foi a de que essa efi
ciência era então da ordem de 70%; isto é, de todas as ini~ 
ciativas aprovadas pela Superintendência do Desenvolvi
mento do N ardeste, 70% delas eram bem sucedidas; 70% 
dos recursos aplicados eram corri sucesso. Se V. Ex• me 
perguntasse se esse ê um bom rendimento, eu diria que 
sim. O desenvolvimento tem um custo e o menor desses 
custos é pago em dinheiro. Países como a Rússia ou a 
China têm pago esse custo em sangue, suor e lãgrima, e 
em cerceamento da_ liberdade, Não está na nossa índole 
programar o desenvolvimento à custa da violação desses 
valores humanos. Mas numa região onde um sistema de 
ínceritivó é aplicado para criar o empresário, o consumi
dor e o mercado, evidentemente, o rendimento não pode 
ser 100%. Aqueles que defendem um rendimento de 
I 00% são oS mesmos que preferem aplicar um cruzeiro 
em São Paulo em vez de fazê-lo no Nordeste, pela sim
ples razão de que em São Paulo a renda inicial~ maior. 

O Sr. Alberto Silva- Não foi isso que eu quis dizer, 
Senador José Lins. 

O SR. JOSt. UNS- Eu entendi perfeitamente a pó=
Sição de V. Ex• Aceito a crítica sobre a qualídade dos 
projetas que, evidentemente, devem ser orientados para 
o maior beneficio à região, inclusive no que tange às 
oportunidades de empreendimentos. 

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

O SR. JOSt LINS- Concedo o aparte ao nobre Se
nador Humberto_ Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Já que V. Ex.- me chamou, 
hã pouco, à colação, eu não poderia deixar de trazer, 
tambêm, a mihha Contribuição ao opOrtuno pfonuncia~ 
menta de V. Ex•, para dizer que concordo inteiramente 
com o seu ponto de vista quanto à improcedência dessa 
proposta absurda da Federação de Indústrias de São 
Paulo, no sentido de desviar ainda mais recursos dos in
centivos fiscais destinados ao Nordeste e à Amazônia, 
para que as empresas pudessem aplicá-los em projetas 
próprios de ... 

O SR. JOS€ LINS - De substituição do sistema de 
energia. De Substituição do petróleo, de nossa produção 
de energiaS_-aTteri1ã.tivas. -

O Sr. Humberto Lucena- Exatamente. Acho que nes
se particUlar tem razão o nobre Senador Alberto Silva, 
quando admite que o investimento em projetas de ener
gias alternativas, com recursos dos incentivos seja efe
tuado apenas na área do Nordeste, segundo ouvi de S. 
Ex•, seria uma maneira, inclusive de possibilitar que 
vários projetas de destilarias autônomas e atê de destila
rias acopladas a usinas de açúcar pudessem prosperar 
naquela região. Aliâs, conheço, pelo menos no meu Esta
'do, vârios projetas do PROALCOOL que estão sem an~ 
damento, segundo os seus titulares, por falta de recursos. 

Mas, V. Ex• faz mui.to bem em trazer ó seu protesto, e 
esse ponto, pelo menos do documento da FIESP, não 
merece de maneira alguma, nem de longe, o apoio da 
Bancada nordestina, nem no Senado e nem na Câmara. 

O SR. JOSE: UNS- Agradeço o aparte de V. Ex• A 
questão paralela da escolha judiciosa dos projetas do 
Nordeste é fundamental. O que eu trago à baila é outra 
-coisa. E: simplesmente a do desvto dos recursos do FI
NOR para· um programa que reputo importante, que é o 
da substituição do petróleo por outras fontes alternati~ 



Setembro de 1983 

vas de energia nas indústrias do País. Esse programa me
rece o apoio do GovernO que aliâs está incentivando a 
troca do óleo pelo carvão, ou por energia elêtrica. :e; cla
ro que esse objetivo merece 8poi0. 

O que não se pode admitir, nobre Senador, o que eu 
não posso admitir é que- isso seja feito à custa do único 
incentivo às indústrias do Nordeste. Se o FINO R fores
vaziado, isso representará a derrocada de todos os proje
tas que estão sendo instalados na Região. V. Ex• já ima
ginou três anos de desvio dos recursos do FINO R, para 
essas empresas que estão em implantação? 
~ contra isso que estou falando repetitivamente. O -

Governo deve até ampliar o sistema de incentivos à subs
tituição do petróleo por fÓntes alternativas de energia 
disponíveis no País. O que eu não desejo, o que eu ·não 
quero, nobre Senador, é que isso seja feito à custa· does
tancamento do processo de industrialização do Nordes
te. 

O Sr. Humberto Lucena- E foi neste sentido que. fui 
ao encontro das palavras de V. Ex• 

o SR. Josn LINS - Eu agradeço a V. Ex• 

O Sr. Albano Franco - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOS:t LINS- Concedo o aparte ao nobre Se
nador Albano Franco. 

O Sr. Albano Franco- Nobre Senadoi- José Uns, es
tamos escutando atentamente as suas palavras, quando 
V. Ex• se preocupa, como nordestino, acerca desse proje-
tO e dessa iriiciativa da Federação-clãs Iridústrias do Esta-
do de São Paulo. Sinto-me à vontade em-me associàt às 
palavras de V. Ex• porque, por dUas vezes consecutivas, 
em nosso Conselho de Representantes -da Confederação 
Nacional da Indústria, eSsa proposta-do Estado de Sãd 
Paulo foi ventilada e foi intensarilente analísada por tO-
dos nós, inclusive por ioO.OS OSPresidentes -de Fede-
rações de Indústrias do Brasil e, efetivamente, riO final de 
tudo, nos posicionamos realrriente lOUvando a iniCiatiVa, 
porque todos nós sabemos da necessidade da criação e 
do incentivo para a criação "de novas fontes de energia. 
No entanto, o que não podíamos aceitar e admitir, prin
cipalmente em relação ao Nordeste, é que esses incenti-
vos fossem com recursoS retfrados dOS nossoS já mingua-
dos recursos do FINO R. Eu quero tainbêm me associar, 
realmente, às palavras e à preocupação de V. Ex•, que é a 
preocupação de todo o Nordeste. 

O SR. JOS~ UNS - Agradeço o aparte de V. Ex• 
sua opinião, no caso, é fundamental. V. Ex• coloca o 
problema muito bem: nem V. Ex• nem nós, do N ardeste, 
que estamos acostumados ao intercâmbio econômico in-
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da Sé, o local mais tradicional de;. Fortaleza- os re
tirantes imploravam aJuda. Um ·pedaço de pão, um 
copo d~ água, uma sopa, uma rapadura. Qualquer 
coisa. ~ a tragédia que chega a capital. 

Não é a primeira vez que isto acontece. No últi
mo frm de semana, enquanto a classe média se bron
:wava nas principais praias da capital, os :flagelados 

- agonizavam nas calçadas da sê." 

A notícia é patética, é dolorosa e magoa-nos ao sim
ples ato de lê-la. 

Estive recentemente no interior do meu Estado. _Aijdei 
-Pelo Nordeste seco e vi as levas de flagelad0s que estão se 

deslocando para as cidades maiores e pari a Capital, ·a 
despeito da ajuda do Governo, que já alistou mais de um 
milhão e meio de homens, tal ê a folha de empregados 
nas frentes de serviço abertas. na região. 

No mês passado, a despesa oficial de 31 bilhões de cru
zeiros. 1?. muito? ~. Mas isso não é sufic!ente. A econci:. 
mia do sertão está esgotada. 

Para dar tUna idéia do que repi'esenta a seca no Nor
deste, basta dizer que a agricultura ainda corresponde a 
quase 30% do Produto Interno Bruto regional, e que a 
agricultura do sertão, isto é, do semi-ãrido, corresponde. 

. à metade disto, Ou seja, a 15% do Produto. Uma seca que 
prejudique 60%_ da safra provocará urri decesso·de 9% do 
PIB regional. Ora, quando o PIB nacional estanca todos 
nós nos apavoramos. Quando, em 198'1, o PIB decresceu 
1,5%, o País todo entrou em pânico. Imagine-se uma 
quebra de 9% por conta de uma safra. ~ aberrante. 

Pior que issO, porém, Sr. Presidente, é que essa in
fluência é muito mais profunda na economia da zona 
semi-árida. Nessa sub-região a agricultura representa 
cerca de 60% ·do PIB. Quando, portanto, uma seca afeta 
60% da safra, estará provocando uma queda do PIB de 
36%, que é qualquer coisa impoSsivel de ser suportada 
pelo povo pobre. E por isso essa população se flagela. É 
por isso que ê preciso que o GovernO' soCorra a Ttnedi8ta
mente, construindo obras, abrindo espaços para novos 
empregos ou ajudando d_e algum modo a e5$a5 popu-

-~-Ja_ções com wn_ míriimo ~ara o seU sustento+ 

O -Sr. Alberto Silva - Perníite V. Ex• um _aparte? 

O SR. JOSt UNS - ConCedo o ·aparte a V. Ex• 

O Sr. Alberto Sfiva- Como V. Ex•. todos nós esta
mos preocupad~s COJ:!l o que estâ acontecendo no Nor
deste. Esse epi~ódio de Fortaleza, da mesma maneira 
como V. Ex• esteve lá eu também estive~ -é algo, como 
bem disse V. Ex•, que nos comove, que nos deixa perple-
xos diante de um quadro dantesco como esse, não só em 

. dustrial com São Paulo, todos nós estamos de acordo 
quanto o Governo precisa a iilcintivar,-cada vez má.is, - ·
esse tipo de trabalho, já tão bem desenvolvido na área do 
carvão e da energia· elétrica. Agrada-me que V. Ex• jâ 
tendo conhecido o projeto, que já se tenha manifestado 
contra ele, como Presidente da Confederação Nacional 

Fortaleza, mas em várias outras Cidades do inteQor em 
e&cali menor, onde, naturalmente, a notícia não apa
nhou os episódios como este -de Fortaleza. Mas, nobre 
Senador José Lins, V. Ex• como eu, que fui Prefeito da 
C:iàade de Pãrllãíba em 1958, naquela SCca que-avassalou 
o Nordeste e qu·e criou, também, milhares de flagelados, 
mas, naturalmente, COII): uma população bem Pl_~nor, 
sabe que -os efeitos são proporcionais ao ilúmero de fla
gelados. Lembro-me bem que, naquela ocasião, o 
DNOCS com :a siia estrUtura llnPlantada e_Tn toda are
gião dO semi~áríifõ, e V. Ex• é testemunha porquejâ foi 
diretor deste órgão e volto a falar no DNOCS pOf(Jue foi 
este o órgão encarregado de atender a essas populações 

da Indústria. - -
Não podemos, de modo.nenhum, ser favoráveis a essa 

iniciativa, embora por outras maneiras possamo's dar to~ 
tal apoio à ec_onomia de petróleo. 

Agradeço, portanto, o aparte de V. Ex• 
Mas, Sr. Presidente, terminando o meu pronuncia

mento, gostaria de' voltar ao tema inicial: o Nordesteestâ 
sofrido. 

Leio, no Correio Brazillense, de hoje, notícia de um 
fato dos mais tristes, da qual fui um dos observadores. 
Diz o Correio Brazillense: 

"Fortaleza - o povo está morrendo. E não há 
qualquer exagero nesta afirmação. Apenas para se 
ter uma idéia, ontem, atê às 10 -horas da manhã. 
mais de 170 flagelados foram recolhidos no centrO 
da cidade, agonizando de fome e de sede. Na Praça 

- flageladas naquela ocasião, mas a preocupação maior foi 
uma estocagem de alimentos. Os alimentos básicoS fun
damentais foram ~evidame~te estocados para atenderem 
às necessidades daquelas frentes de emergência. E V. Ex• 
vê nas notícias que o dinheiro que estâ sendo remetido, 
cotno forma de ajudar e de pagar essas populações, por 
motivos vários, qUe agora, não vale a pena apurar, esses 
recursos chegam com atra,so. V. Ex• tem visto na televi
são aqúeies flagelados dizerem; faz 30 dias que estãinOs 
aqui· nesta frente, e Q dinheiro não chega e o nosso forne-
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cedo r não tem mais como nos suprir. Agora hou~e uma 
medidi do Ministro Andreazza de criar uma cesta de ali
mentos, que, ontem, discutida pelos Governadores do 
Nordeste, resolveram dar à SUDENE para distribuir 
essa cesta. Não acha V. Ex•, que deveria ser mudado o 
sistema de ajudar, e aqui não vai nenhuma critica destru
tiva, seria até construtiva, pois faz 5 anos que estamos 
submetidos_ ao que V. Ex• chama de seca total, parcial, 
ou o que for. Concordo quando V. Ex• diz que a econo
mia ~o Nordeste não aguenta uma queda de 9%, ou 60% 
da produção do. Nordeste é feita na zona rural, exata
mente porque a sociedade rural é organizada -daquela 
forma. O nordestino il.ão vive de outra coisa, vive de uma 
roça que ele faz quando chove, e quando ele tem aqu'C:la 
renda~ E essa renda é importante, Senildor José Lins, V. 
Ex• sabe diss9. A produção agrícola do Nordeste quan· 

-do o inverno é bom dá para o Nordeste e ainda se expor· 
ta alguma coisa. Essa é a verdade. Agora, se não há pro
dução, aquela populaÇão não suporta. Mas o que eu 
queria chamar a atenção, nesse instante, concordandq 
plenamente com o discurso de V. Ex• que anota essesfaw 
tos, era de que faltou um planejamento· mais objetivo, 
mais racional para prevenir, pois, assim que chove, 
desmancha-se as frentes de serviço, e faz-se de COfi:ta que 
não houve mais nada. Daí a poUco, hã um veranico entre 
duas chuvas, um veranico de 25 ou 30 dias, e lã vem a ca
lamidade outra vez. Aí rearruma-se como uma operação 
de afogadilho. Não era hora de se criar, pelo menos, 
para o problema do flagelo da seca, algo consolidado, 
algo plaríejado? Quem vai executá-lo? ~o DNOCS? En

~ tão, que se arrume o DNOCS em cOndições de ele gerir 
bem isso, com alimentOs, com atendimento na hora cer
ta, no momento adequado. 

O SR. JOSt LINS- V. Ex•, tem razão. A nossa im
previdência-em matéríá de perspectiva de longo prazo, 
tem sido insana. Tem-se feito alguma coisa, ê claro. 

A partir de 1909, com a criação do DNOCS, erijá dis
se as ·coisas mudaram muito no N ardeste. 

Infelizmente ConStruímos, Senador Alberto Silva, ape
nas uma infra-estrutlr.ra_de :;ubsistência, que está permi
tindo ao homem sobreviver no limiar da mais absoluta 
pobreza. Mas essa economia de subsistência não tem ne
nhuma resistência:. Qualquer ataque da estiagem ou da 
seca, provoca o seu colapso e aqueles que dele sobrevi
vem, simplesmente se flagelam. Quando uma seca afeta 
60% de uma safra, reduzindo para 36% o PIB do sertão, 
o povo nã9 tem outr!l alternativa sen~o o flagelo. 

Quando porém a seca se repete por 2, 3, 4 ou 5 anos, a 
miséria se instala. Vê V. Ex• como a situação é dolorosa. 
Não sou, nobre Senador, por conhecimento de causa e 
por dever de justiça; daqueles que apregoam que o Go
verno Federal nada faz. Fui procurado, ao tempo em 
que era superintendente da SUDENE, para ensinar à 
Organização Internacional do Trabalho como se pode 
assistir a milhares, a milhões de pessoas, durante uma se-
ca, organizandoas frentes de assistência em poucos dias, 
numa dimensã.o que outros povos desconhecem. A ONU 
e outras instituições estavam: ínteressadas em ajudar o 
Chade, já n~quela época, hã 4 ou 5. anos, assolado pela 
seca. Estavam morrendo de fome 1 milhão ·de pessoas 
por ano, segundo as informações dos jornais. Graç3S a 
Deus, já- não há disso no ~ardeste. Não nessa pro
porção. 

Quero entretanto dizer a V. Ex• que, neste momento, o 
que há de essencial é assiStir ao homem. Não ê hora, 
nobre Senador, de pensar em aprimorar o rendimento do 
trabalho neSsas frentes, V. Ex• sabe. Agora é hora de da.r 
'ao homem alimento, água e remédios. S claro que, pas
sada essa fase aguda de sofrimento, é precisO- peilsar; 
mais uma vez. em como, realmente, estabelecer um siste
ma de ação que nos livre definitivamente dessa tristeza. 

O-Sr.-Alberto-Silva- Nobre Senador, só para não 
deixar que o meu pensamento seja diferente do que eu 
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quis dizer. Agora é a hor-a de atender ao homem, não hã 
dúvida. Mas, mesmo essa forma de atender ao homem, 
pode ser melhor organizada. Isso é o que eu ~uis dizer. 

O SR. JOSI! LINS- Pode. Eu concordo com V. Ex•, 
mas já não achQ issQ~s-se.ncfal_n_es..se resto de ano. Mesmo 
porque, espero em Deus que chova já nos primeiros me
ses de 84. Seria talvez improficuo e a nada nos levãria. 
Mas, que se reorgaDize, que s.e tente melhorar o sistema 
de assistência, para qué o homem tenha, pelo menos, co
mida, água, remêdios e ultrapasse essa fase crfticã do so
frimento nordestino. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao dei
xar aqui a minha solidariedade aos meus irmãos do Nor
deste, aos governadores que tentam atender às justas rei
vindicações desse povo faminto, ao deixar o meu reco
nhecimento ao_ esforçO- e à dedicação do Ministro An
dreazza e do Presidente Figueiredo, quero fazer mais urll. 
apelo. Ontem foi assinado na SUDENE um convênio, 
ou vários convênios, através dos quais o Ministro Mário 
Andreazza cede recursos para que os Estados organizem 
o programa de cestões, isto ê, vendam alimentos baratos 
aos flagelados. Eu queira, Sr. Presidente, deixar aqui 
mais uma sugestão. S impossível o Governo, ou as orga
nizações que cuidam dessas populações famintas das 
frentes de trabalho, dessas populações desamparadas; é 
impossível que possam assistir a todos os necessitados; 
vários são crianças, -váríos são viúvas, vâriOs são velhos 
que já não têm condições nem para se deslocar para as 
frentes de serviço. A minha sugestão é que, paralelamen
te ao programa das frentes de serviço, dos bolsões da se
ca, o Governo organize imediatamente um sistema de as
sistência aliinentar, que pode ser- entregue ao Exército, 
que pode ser entregue aos órgãos mais representativos, 
livres de qualquer interesse político, partidário ou subal
terno. Mas que se garanta ajuda alimentai- a essas popu
lações carentes. Elas não podem ser abandonadas. 

O Sr. Alberto Silva - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSI': LINS - Pois não. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• concorda então comigo 
que, mesmo ·na hora desta crise, está a necessitar urna 
melhor arrumação no atendimento. 

O SR. JOSI': LINS - Sem dúvida. 

O Sr. Alberto Silva- Exatamente o que eu quís dizer, 
nobre Senador Josê Lins. A distribuição dos alimentos, a 
maneira como está se atendendo, no meu modo de en
tender, deixa muito a desejãr. V. Ex" propõe que se arru
me melhor o atendimento dos alimentos a essas popu
lações. Era o que eu quis dizer desde o começo do discur
so de V. Ex•. 

O SR. JOSt LINS- Concordo com V. Ex• Mas que
ro deixar bem explícito o meu pensamento. 

Os bolsões estão _bem organizadOs, esses homens estão 
sendo levados ao trabalho, três, quatro dias por semana, 
estão recebendo um salário correspondente a esses dias. 
Os atrasos se há são pequenos. O Governo Federal, não 
atrasa, mas consome-se tempo até o dinheiro chegue a 
milhares de frentes de serviço nos dez Estados do Nor
deste hoje afetados. 

Inicia-se outra ajuda a essas populações inscritas nas
frentes, com a venda de gêneros baratos. ~.por fora dis:
so, no.bre Senador, que sugiro a organização de um pro
grama de assistência alimentar às populações que. não 
podem se deslocar e nem se alistar. São centenas d~ mi
lhares que estão invadindo as cidades como pedintes. Em 
vista disso, um sem númerO de iniciativas das ~omunida
des estão surgindo; são organizações locais, são as se
nhoras, as mães de famflia de cada povoado, são as Pri
meiras Dãinas dos Estados que estão, paralelamente ao 
trab.alho do governo organizando campanhas de coletas 
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de donativos. Mas, após um mês de trabalho, esse povo 
consegue apenas recursos para alimentar uma pequena 
cidade por dois ·ou três dias. São iniciativas certamente 
válidas, mas apenas, a meu ver, do ponto de vista moral. 
Não há, a meu ver, condições nessas çomunidades para 
manter as milhares de famílias pobres que lá estão.-~ 
essa a razão de minha sugestão. Paralelamente a organi-_ 
zação das frentes de serviços, que seja imediatamente es
truturado um serviço, semelhante ao da Campanha da 
Alimentação Escolar, semelhante ao-da CamPanha de 
Merenda Escolar, para assistir a essas po"pulações 
pobres. Para evitar que essas pobres populações saiam, 
famintas, pelas ruas das cidades e daí pelas estradas, 
para ocupar os bairros das cidades g~andes, onde, certa
mente, sofrem rriais do que nos seus recantos do interior. 

O Sr. MáriO Maia - Penhite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSt LINS - Com muito prazer. 

0 Sf. -Mário Mala- Nobre Senador José Lins, V. E-x• 
aborda o tema da seca do Nordeste, que é um assunto 
cotidianamente debatido nesta Casa, trazido sempre por 
um dos ilustres nordestinos que representam aqueles Es
tados irmãos da Federação e, agora, faz inúmeras suges
tões. Antes que V. Ex' termine o seu pronunciamento 
sobre_essa calamidade que se abate sobre o nosso Nor
deste, _eu queria também apresentar, aqui, uma sugestão 
de que o Governo, neste momento crucial que Dós atra
vessamos, dificuldades vindas de todils as direções, e no . 
caso do N ardeste as proviQ.ências que estão se tomando 
de uma maneira. emergencial, de maneira urgente, dra
mática, que elas sejam tomadas agora, já, de uma manei
ra definitiVa, cric:indo-se um órgão específico, um institu
to, Porque a- SUDEN"E não deu muito certo nes~e parti
cular de ficar adstrita a ajudar o Nordeste. Criaram-se 
outros órgãos semelhantes e a coisa fói se deturpando 
um pouco, o conceito_ da SUDENE com a criação de ou
tros órgãos semelhantes, competidores da fmalidade da 
SUDENE, creio eu. Então, que se criasse um órgãõ efeti
vo, um instituto, ou mesmo um ministéfio das caliimida
d~ do Nordeste, paTa se resolver, de uma Vez por todas, 
os problemas do NordeSte e acabar com a seca; estudar 
espetificamente o problema do Nordeste mesmo porque 
nós n~ó sabell_los quavdo esta seca_ terminará, E'ala-se, 
ag'ora, sobl,"e o problenla do Nordeste de um modo que 
eu acho com um conceito subjetivo, semelhante a uma 
calamidade aguda, como ocorreu agora no Sul com as 
enchentes, um fénômeno climático passageiro, episódi
co, agudo como foram as enchentes do Sul, em decorrên
cia da pfecipitação cOpiosa de chuv<~;s hã bem pouCo.-No 
Nordeste, não. A seca já está há 3, 4, 5 anos e pelos estu
dos feitos, pelas observações, as anotações, os levanta
mentos do comportamento climático do Nordeste, fala-

-s-e;· '8:sSim, comO a seca fOsse acabar no ano que vem, pai-
que passados os 5 anos ela terminaria. Mas, e se não ter
minar? E se se prorrogar por mais 5 anos, nós vamos 
continUar com- essas improviSaçõés? NóS viunos conti
nuar apelando_ através das Igrejas, através das Comuni
dades Eclesiais -de Base, através dos órgãos, das entida
des e associações públicas, para resolver, emergencial
mente, um problema desse? Eu.acho que é hOra de o Go
verno tomar uma posição, uma atitude definitiva e 
s~tar-se à mesa para traçar um programa q!le venha re-

-solver, de -uma vez por todas, o problema das calamida
des decorrentes das secas do Nordeste. Era. esta a suges
tão que queria apresentar ao Governo Feder~ e ao Par
tido do Governo, através. do importante p·ronunciaiQ.eÍt
tO "que V. Exf faz nesta tarde, no Plenãrio do Senado da 
República. 

O SR. JOSt LINS - Senador Mário Maia, há pou
cos dias um ilustre cearense propôs a criação do Minis
tériõ do Nordeste. A idéia não é nova; entretanto; não 
sou favorável à criação desse Ministério. Eu não goSta
ria, nobre Senador, de trocar 16 ministérios por um. A 
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nossa questão não é de ministérios. Conhecemos os nos
sos problemas e as suas soluções. Agora precisamos de 
um- programa conSistente, com recursOs suficientes para 
implementar essas soluções. Ao invés de um ministério 
para a seca, para a calamidade, basta-nos um órgão para 
a irr!g~ção e esse organismo já existe. Ao invés de tomar
mo.s as idéias pelo que têm de negativo, tomemo-las pelo 
que têm· de iinagem positiva. Vamos ii'rigar o Nordeste, 
aí está a ãgua em centenas de grandes açudes, a 
.evaporar-se sem molhar, na terra seca as raízes das plan
tas. ~um crime! Por isso repito neste momento de sofri
mento: é preciso, primeii'o, amparar o homem, salva
guardar as suas famíiias contra a fome, contra a sede que 
as avassala; elas estão fugindo em massa do seu torrão 
t:tatai_ para as cidad~ ?nde não vão encontr~r nem refú
gio e nem p.az. 

Surgem centenas de_ movimentos, Sr. Presidente, em 
todas as cidades do Nordeste para angariar fundos para 
ajudar esse povo. As crianças, as mocinhas, os colegiais, 
estão nas ruas impedindo a marcha, o tráfego dos carros, 
pedindo óbolos para matar a fome dos retirantes. De que 
vale isso? 

Quero que o Gove_rno encampe tudo isso, que organi
ze Um- progfama sisiemáikÕ para amparar essa pobre 
gente que, sem a[uda, certamente, desesperará. 

Fica aqui o a-pelo em nome dos nossos irmãos do N ar
deste. Faço votos para que essas palavras sejam ouvidas 
e a noticia publicada, hoje, pelo Correio Brazlliense, de 
que centenas de flagelados, com_ fome e sede, pedindo 
pão nas rU.ãs de Fortaleza, desapareça para não encon· 
trar mais g~o~arida nos jornais. 

$_r. Presidente, era só o que eu tinha a dizer. Agradeçi· 
dÔ pela paciência com que todos tne ouviram. (Mui to 
~I!ll) -

DOCUMENTO A QUE SE S.El'ERE o SR. JO
sE LJNS EM SEU DISCURSO: 

"Senhor Ministro 
A federação e_ o Centro das Indústrias_ do Estado de 

São Paulo, por seu Pt~idente, tendo em vista o_ propósi
to governamental de estimular a substituição de com· 
bustíveis derivados do petróleo pelas empresas, bem 
como a necessidade de que tal substituição se faça com o 
menor-ónus possível para aqueles que a empreendam, e, 
de resto, para os próprios consumidores fmais, vêm sub
meter a Vossa Excelência o texto de um anteprojeto de 
lei e Sua respectiva justificação, que atenderia a ambos os 
objetivos-;- sugerindo seja o-mesmo encaminhado para 
aprovaç_ão pelo Ministério por si encabeçado, em face da 
sua própria competência específica: 

A apresentação de tal ant!!projeto, conforme a seguir o 
justifiCamos, pareceu-nos ó melhor caminho para 
alcançar-se tais objetivos, porque como mais adiante se
rá aind_a qornen_tado, tratar-se-ia de mera substltulçio 
temporária da destinação dos incentivos nele referidos, 
ficando a arrecadação do imposto de renda resguardada 
de outros efeitas inConvenientes. 

Ademais, cabe frisar de antemão que a medida que se 
propõe é obviamente de ordem geral, podendo ser utili
zada pelos empresários de todo o País, seril distinção en
tre quaisquer r_egj_ões/' 

A) Justfllcaçio de Mod•os 

1. A chamada crise do petróleo, que tantas aflições 
tem causado ao mundo, gerando vicissitudes ao universo 
de negócios entre as nações, afetando fundamente a eco
nomia de todas aquelas que não possuem e exploram o 
precioso líquido, ou o possuem em quantidade insufi
ciente ao atendimento de suas necessidades domésticas, 
provocou, c_omo é de conhecimento geral, intensa cam
Panha por parte das autoridades governamentais, com o 
pfopósito- de niotivar os- empresários na busca de so
liiÇõe"s alternativas, que requerem investimentos destina~ 
doS â aquisiçãO:· e efetiva iinplantação de projetas de 
substituição de combustível. 
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2, Como é fácil de imaginar~ o procedirrierito desejaw 
do e sugerido pelas autoridades encarregadas do setor 
não é de fiCil execução, niio só em razão do custo doS 
projetas e sua efetiva impla"t'ttã.ção, inas também porque 
as modificações introduzidas em pfocessos clássicos de 
utilização tradicional e história envOfVem dificuMadeSOe 
adaptação, C:)$igindo, por vezes, a contratação de técni
cos e mã_o-de-obra especializada, capazes de manter o 
ritmo da produção sem afetar a qualidade do pro-duto e a 
regularidade do abastecimento às fontes de consumo. 

Tão importante à economia· do pafs e à manutenção e 
desenvolvimento do processo produtivo tornou-se a im
plantação desses projetas, que se destinam a substituir o 
combustível clássico, que atualmente se pode afirmar, 
sem receio de equívocos, que essa substituição é Uma das 
prioridades básiCas da Nação. 

Não seria justo, por isSO mesmo,-qiie o -ônus total des
sa substituição, e bem assim a responsabilidade do seu ê
~ito, sejam afribu'ídos exclusivamente ao empresârio, a 
quem não cabe parcela alguma pelo acontecimento, que 
tão profundas rePercussões causou na economia mun
dial. 

Essas as razões por que se procura obter, do governo 
central, uma ajuda financeira, em termos de incentivO 
fiscar na dimensão capaz de efetivamente toinar possível 
a aquisição e implantaçãQ daqueles projetas de substi
tuição de combustível. 

3. •Três seriam as modalidades de incentivos que 
poderiam favorecer os empresários, nessa dificii tarefa 
de adaptar os processos de produção às necessidades do 
país, no que respeita ao consumo de combustível. 

3.1 A primeira delas seria a de definir como despesa 
operacional todo o gasto efetivamenfe realizado com a 
aquisição do projeto e_ sua real implantação,_!lÍ incluídos 
os cUstos de aquisição _,de equipamentos, construções, 
benfeitorias, mão-de-obra, encargos fiscais e tudo o mais 
que fosse necessário ao propósito que se objetiva al
cançar. 

Essa modalidAde de incentivo fiscal, traz o inconve
niente de provocar uma· possível e talvez considerávef 
queda na arrecadação do imposto sObfe a renda, fato in
desejável na conjuritura atual, em que todas as forças 
produtivas da nação se unem no atendimento do justo 
apelo partido das autoridades governamentais, no senti
do de concorrerem efetivamente para o incremento das 
receitas públicas." 

Além do mais, a -dedução -ae tais despesas, na apu
ração do lucro tributãvel, para se tornar um incentivo 
real, não poderia impedir igual dedução, em cada exercí
cio financeiro, da correspondente quota de depreciação 
dos bens adquiridos, que viessem a -integrar O ativo per
manente. Se ímpedído fosse o emp!i=sárío de consíderar a 
dedução da quota de depreciação, o beneflcío decorrente 
de abatimento das despesas incorridas com a efetiva iiri
plantação do projeto, seria ariulado ao longo do período 
previsto como de vida útil do bem adquirido. 

Como já se disse, para a ConjuntUra at11:al, o iricentivo 
poderia ser considerado demasiado, o que levaria ao in
sucesso qualquer pretensão nesse sentido. 

3.2 A segunda alternativa seria a possibilidade da 
concessão do direito à depreciação acelerada dos bens 
adquiridos e contSbilizados no atiyo_permaJlente, o que 
reduziria o lucro fiscal e, conseqUentemente, o tributo a 
pagar nos exercícios em que se operasse a -depreciação 
acelerada. 

Esta espécie de beneficio fiscal comporta a mesma des
vantagem ao erário p!evista no item anterior, porque en
sejaria, num dos momentos mais críticos que o País tem .. 
enfrentado, uma queda na receita oriullda do imposto -
sobre a renda da pessoa júridica." 

Dever-se-á con'Siderar, ainda, que esse tipo de incenti
vo, não obstante afetar a arrecadação do imposto de ren
da nos próximos exercícios, opera como se fosse uma es
pêcie de antecipação de' abatimentos relacionados à de
preciação dos bens, ~ isso porque, no regime normal de 
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depreciação, que considera o período havido como de 
vida útil, as quotas de depreciação seriam normalmente 
abatidas para o efeito de determinar o lucro real. 

- 3.3- "A terceira modalidade envolveria uma simples 
troca no destinação de incentivo fiscal já existente, que 
agora beneficia exclusivamente o desenvolvlr:nento de 
árelis, setore$ ou atividades tídas como necessitadas da 
ajuda governamentaL Aqui estaríamos apenas confron
tando Prioridades, para definir, no momento, qual delas 
somaria maióres benefícios para a nação. Não se trS.tá de 
uma trÕca definitiva de destinação de incentivo fiscal, jã 
que a aquiSíçâo _e efetiva implantação dos projetas de 
substituição de combustível processar-se-ia nos exercí
cios de 1984, 1985 e_ 1986, limitando-se à concessão, ao 
empresário, nesses exercícios financeiro~. à utili~ção do 
valor ao benefício d-edutív-el do imposto de renda, para 
aquisição dos aludidos projetas e sua real implantação, 
ou ainda para liquidar despesas jã incorrida com táis 
aquisições e implantações." 

"Não ocorreria- qualquer alteração, no tocante ao pro
duto da arrecadação do imposto sobre a renda, porque, 

- ·como já explicado, este tipo de incentivo fiscal existe de 
longa ~:!ata. Ocorr~ria, apenas, em determinados exercí

-cios_ financeiros,, uma diversa destinação de tais incenti
vos, limitada aina àquelas hipóteses em que a empresa, 
intitulada ao heneficio fiscal, promova, oU tenha promo-

-vida a efetiva a-quisição e implantação do projeto de 
substitutição de combustível, do interesse do governo 
Federal e devidamente aprovado pelo Conselho Nacio
nal_ do Petróleo." 

3.3:C- EspecifiCamente, os incentivos fiscais -concedi
dos na forma de deduções do imposto de renda da pes~ 
soa jurídica, para investimento eri1 sefOres, árCas ejou 
atividades, cujo desenvolvimento se busca increm~ntar~ 
são a-qu-eles de que tratam o artigo 18 da Lei n"' 4.239, de 
27-6-63, alterado pelo artigo 18 da Lei n"'4.869, de 19-12-
1965 (SUDENE); o artigo 19, alínea "b", do Decreto-lei 
n9 756, de ll-8-1969 (SUDAM); o artigo 81 do Decreto
lei n~ 221, de 28-2-1967, alterado pelo artigo 1"' do 
Decreto~lei n"' 1.2!7, de 9-5-1972 (SUDEPE); o artigo 1"' 
do Decreto~l~i n"' 1.134, de 16-l_l-1970, com_ a alteração 
introduzida pelç artigo 49 do Decreto-lei n91.307, de 16-
171974 (IBDF); o artigo 4"'do Decreto-lei n~ 1.191, de 27-
19-1971. (EMBRATVR). 

To das essas disposições legais, que sofreram a reestru
tufação do DeCieto-lei n"' 1.376, de 12-12-1974, estão 
consolidadas nos artigos 263 a 266, e 278 e 287 _do atual 
Regulamento do Imposto sobre a Renda (DecietO-lei n9 
76.186, de 2-9-1975). . 

3.3.2 Com n!ferência a esses incentivos fiscãis -seria 
de Utilidade lembrar que o Decreto-lei n"' l.376,_de 12-12-
1974,já antes referido, promulgado com a finalidade de 
criar os Fundos de Investime_p.tos, promoveu alteraçõés 
profundas na sistemática de sua aplicação. 

Tais alteraçqes podem ser assim resumidas: ressalva
das certas hipóteses especialíssimas, em _vez de aplicação 
di~ta desses incentivos, oriUndos da dedução no impos
to de renda, em projetas de escolha do contribuinte, isso 
se farã inOiretameiite itravês dos Fundos de Investimen
tos. O contribuinte-investidor, assim, tem a faculdade de 
.escolher a região ou a ativiªa_de_f!eneficiada, troç~mdo1 
nçS respectivos ''fundos", o seu Certificado de- A:Pli

_cação em Ince~tivos Fiscais, recebido da Secretaria dá 
Receita Federal, pelas quotas do "Fundo" que houver 
-~colhido para ef~t!var a sua aplicação. 

A distribuiÇãO dos recursos provenientes dos incenti-_ 
vos fi~sCais,- eXceto caso~ especifi?Os,- caberá aos :"Fun
dos", de acordo com critérios próprios, que levam em 
conta a importância dos projetas beneficiários, em ter
mos de desenvolvimento regional ou de atividadeS -tidas 
como essenciais ou neCessárias ao desenvolvimento eco
nómico do País. 

Os .. Fundos" criados, como se sabe, são. os seguintes: 
FINOR çFuD.do de InVestimento do Nordes,te); FINAN 
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(Fundo de Investimento da Amazônia); FISET (Fundo 
de In~estimento Setoriais), este abrangendo os setores de 
turismo, pesca e reflorestamento. 

O "FINOR'' é administrado pelo Banco do Nordeste 
do Brasil S(A (BNB) sob a supervisão da Superintendên
cia d6 Desenvolvimento do Nord~te (SUDENE); o 
"FINAN" opera atravês do Bànco da Amazônia S/ A 
(BASA), sob a supervisão da Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia (SUDAM); o ·•FISET" tem 
as Su~ contas oPerada·s pelo Banco do Brasil S/ A sob a 
suj)ef-visão, respectiVamente, da Empresa Brasileira de 
Turismo (EMBRA TUR), Superintendência do Desen
volvimento da Pesca (SUDEPE) a Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal) (IBDF). 
--os reCiiisos desses Fundos de Investimentos são apli
cados sob a forma de subscrição de ações e de partici
pação societária, em ·empresas que tenham sido Cansei-

- deradas aptas para receber incentivos fiscais pelas agên
cias de desenvolvimento regional ou setorial, às quais ca
berá definir prioridades, analisar e aprovar projetas, 
acompanhar e fiscalizar sua execução, bem como autori
zar a liberaÇão, pelos bancos operadores, dos.recursos 
atribuídos aos projetas. 

Na ãrea de atuação da SUDENE pode-se dizer que o 
Decreto-lei nl' 1.376/74 se destinou a substituir os siste- · 
mas conhecidos como "Artigos 34/18" e "13/13'', pro-
curando corrigir-lhes as distorções. ' 

A referência aos artigos H34/18'' significava a possibi
lidade de aplicação, em projetas aprovado pela SUDE
NE, dos _reçursos dedu,zid_os do imposto _de renda para 
tal~fi:rri, pOrêiri tal aplicação se entendia através de ações 
preferenciais, isto é, em forma de investimento na subs
criÇãO-desse tipo de ações, que e"ram intransferíveis-pelo 
espã.ço de cinCo anos. 

A -citação "13/13" si&inificava que os mesmos recur
sos dedu?idos do imposto de renda a pagar podiam ser 
aplicados em projetas aprovados pela SUDENE, porém 
em forma de empréstimos bloqueados durante cinco 
arios, empréstimOs es-ses posteriormente liquidadOs em 
parcelas não inferiores a 20% anualmente. 

O artigo 34 é o da Lei n"' 3.995, de 14-12-61, que previu 
a aplicação de _50% do imposto de renda a pagar na área 
de atuação da SUDENE. Esta lei foi ·superada pela legis
lação posterior, sendo _o artigo 34 mencionado na legis
lação que se lhe seguiu apenas por razões de ordem his
tórica;_ O artigo 18 ê o- dã Lei n9 4-:239, de 27-6-1963, que 
igualmente previu a aplicação de 50% do imposto áe ren
da devido nos projetas aprovados pela SUDENE. Esta 
lei foi regulamentada pelo Decreto-lei n9 64.214, de 18-3-
1969, hoje cOnsiderado _uni-a espécie de consolidação de" 
toda a legislação di SUDENE, naquilo que não colide 
com o sistema introduzido pelo Decreto-lei n9 1.376/74~ 

O artigó-l3 é o do Decreto n9 55.334, de 31-12-1964, 
que regulamentou a aplicação de incentivos fiscais admi
nistrados pela SUDENE. Esse artigo 13 aludia ao_des
conto de 50% do imposto de renda devido, para apli
cação nos projetas de interesse do N ardeste, quando 
aprovados pela SUDENE. O parãgrafo 13 desse mesmo 
artigo 13 ·consignou, -Pela prímeíra vez, a' possibilidade 
da aplicação dos incentivos, em forma de créditos em 
nome _da pessoa jurídica depositante, registrados em con-

- ta especial, somente exigíveis depois de expirado o prazo 
de cinco anos, -contados da conclusão do projeto. A li
quidação do crédito far-se-ia em prestações anuais não 
inferiores a-20% cada uma. A expressão .. 13(13" referia
se, assim ao artigo 13 e ao seu parágrafo 13 do Decreto 
n' 55.334/64. 

3.3_.3- Corilo êigualmente conhecido, a aplicação dos 
incentivos decorrentes do imposto de renda devido· pela 
pessoa jurídica foi _mais tarde reduzida efetivamente para 
25% do móntaiJ.te devido, em virtude da destinação de 
30% e 20%, respectivainente, para ô PIN (Programa de: 
Integração Nacional) e para o PROTERRA (Programa 
de Redistribuição de Terras e de Estimulo à Agro-
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Indústria do Norte e do Nordeste), criados pelos 
Decretos-leis n9s 1.106, 'de 16-6-1970, _e 1.179, de 6~7-
1971. 

3.3,4. No que se refere aos mecanismos e às con
dições para a conversãO dos Certificados de Aplicações, 
expedidos pela Secretaria d_a Receita Federal, em guotas 
dos ''Fundos", o artigo 17 do Decreto-lei N~' 1.376/74 
atribuiu competência ao Conselho Monetârio Nacíonal, 
que em sessão de 23-6-1976. aprovou o regulamento que 
disciplina essa conversão. Tal regulamento foi divulgado 
através úe sua Resolução n~' 381, de 24-6-1976, p_!.!blicado 
no DiáriO Oficial da União, Seção I, Parte Il, de I~' de ju
lho do mesmo ano, 

3.3.5. São esses os inc:_e_n_tivos flscais que terla~ mo
dificada a sua destinação, temporariamente, naquelas hi
póteses em que o empresârio preferisse aplicar o valor 
correspondente na aquisição e efetiva implantação dos 
projetas de substity.ição de combustível, ou na liqui
dação de despesas incorridas com o mesmo propósito. 

Essa opção a ser· reconhecida ao empresârio, porque 
importa em modificaÇão da legislação que disciplina o 
assunto, reclama uma providência legislativa que, por 
envolver matéria tipicamente ITnancelni, só pode partir 
do senhor Presidente da República, nos termos dos arti
gos 55, inciso II, ou 57, inciso I, da ConstituiÇão Federal. 

B) "0 Anteprojeto 

1. Expostos tais motivos nos itens anteriores, a 
FIESP_e o CIES~_çrêem que a solução para os proble
mas mencionados poderia ser encontrada atravês de; y_ro _ 
projeto de norma legislativa que conferisse às pessoas 
jurídicas intituladas aos incentivos fiscais jâ elencados, a 
opção consistente em utilizar os valores corresponden
tes, para que sejain alcançados os propósitos objetiva
dos. 

Seu texto seria o seguinte: 

"Projeto de Lei n'~ ___ _ 

Modifica a destinação dos incentivos fiscais 
de que trata o artigo 1'~, parágrafo único, do 
Decreto-lei n'~ 1.376, de 12 de dezembro de 1974 
e dá outras providências." 

Art. 19 As pessoas jurídicas que fizeramjús aos 
incentivos fiscais p-revístos nas-letras .. a" e "e" do 
artigo 1'~, parágraro-único, do Decreto-lei n9 L376, 
de 12 de dezembro de 1974, fica assegurada, nos
exerclcios financeiros de -1984, 1985 e 1986, a opção 
entre a utilização total ou parcial de tais incentivcos, 
ou a aplicação do respectivo valor na aquisição de 
projetas de substitu_ição de combustível, que hajam 
sido previamente aprovados pelo Conselho Nacio
nal do Petróleo." 

Parágrafo úniCO. Se o valor do incentivo for su
perior ao montante necessário à aquisição e efetivi -
instalaçãO dos projetas referidos iieste artigo, ou ul
trapassar o total das despesas já incorridaS para--o
mesmo fim, a quantia excedente deverâ Ser aplicada 
nos Fundos de Ihve_stimentos criados pelo artigo 29 
do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974, 
ou recolhida a título de imposto de renda do exerci
cio, obedecida a legislação deste tributo. 

Art. 29 A opção, que será irreversível, deverá 
ser feita na declaração de rendimentos correspon
dente aos exerci cios referidos no artigo anterior. 

Art. 39 Optando a pessoa jurídica pela utili
zação do valor do incentivo na aquisição de projetas 
de substituição de combustível, observada a exigên
cia prescrita no artigo }9, ser-lhe-â facUltado reter, 
em cada exercício fillanceTfO, a importâricia corres
pondente, que será escriturada em reserva específi
ca, somente utilizâvel na aquisição e efetiVã. implan
tação dos projetas mencionados no artigo }9, ou na 
liquid.ação de despesas, que sejam decorrência da 

aquisição ejou da implantação de referidos proje-
tas. _ . _ 

Art. 4~> O exercício da opção prevista no artigo 
19 não altera, para efeitos fiscais, o regime de depre
ciação normal do bem adquirido, como não modifi
ca o ssítema de correção monetária a que se suj~i
tam os bens_ integrantes do ativo permanente. 

Art. 59 A opção referida no artigo J9 não preju
dicará os percentuais fixados pelos Decretos-leis n11s 
1.106 de 16 de junho de 1970 e l.179, de 6 de junho 
de 1971, destinado!'i, respectivamente, ao PIN (Pro
grama de Integração Nacional) e ao PROTE~RA 
(Programa de Redistribuição de Terras e de Estímu
lo à Agro-Indústria do Norte e Nordeste). 

Art. 6'~ Feita a retenção e criada a reserva es
pecífica referida no artigo 3'~, a pessoa jurídica terâ o 
prazo de 12 (doze) meses, contados da data fixaãa 
parã:-entrega da respectiva declaração de_ rendimen
tos, para a efetiva aplicação dos valores retidos. 

Parâgrafo 19. Não utilizada a quantia retida, no 
todo _ou -em parte, no prazo previsto neste artigo, o 
montante não efetivamente aplicado deverá ser re
colhido como imposto de renda não pago na época 
própria, acrescido de correção monetária, mult;:L_e 
juros de mora previstos na legislação do imposto de 
renda. · 

Parâgrafo 29 Mediante pedido devidamente 
fundamentado, da pessoa jurídica interessa~a, o 
Ministro da Fazenda poderâ prorrogar, por igual 
período, o prazo previsto neste artigo. 

KrC 79 Dentro de 30 (trinta) dias, contados da 
- -publicação desta Lei, o Poder Executivo dar-.lhe-â 

regulamentação, disciplinando a retenção prevista 
no artigo 39, bem como o controle e a comprovação 
do total das despesas contabilizadas ~ conta de ~e
serva específica de que trata o mesmo artigo 39. 

Art. 89 Revogadas as di~posições em contrâiio, 
esta lei entrarâ ~m vigOr na data de su_a publicação." 

2. Dois esclarecimentos seriam úteis para completar 
a justificação do Projeto. 

O primeiro diz respeito ao período em que a opção po
derá ser exercida. Fixou-se esse petfodo nos três exercí
cios financeiros que se seguiram ·ao de 1983, visto que 
neste ano parece não haver tempo hábil para a adoção 
da midida. Ao reconhecer o direito à opção durante três 
exercícios, previu-se a possibilidade de ine_xistência de lu~ 
eras em qualquer deles, ou de lucros insuficientes, o que 
obstaria a utilização do incentivo, ou redu~iria o seu 
montante, frustrando, assim, os ob}etivos v~ados. -6 se
gundo esclarecimento estã relacionado à retenção do va
lor correspondente ao benefício, o que significa que esse 
valor seria desde logo lançado à conta de reserva especial 
para-sua imediata utilização. O recolhimento_do tri_buto 
aos cofres da União, para posterior restituição à empre
sa; na medida em que o seu projeto fosse se desenvolven
do, faria com que o incentivo perçl.esse sua substân~~_a 
econômica, por motivo da defasagem entre o recolhi~ 
mento do imposto e sua devolução parcial, já que os in
centivos da espécie não são corrigidos monetariamente. 

Sendo o que se nos apresentava para o momento; 
aproveitamos para levar até Vossa Excelência os nosso 
protestos--de elevada estima e consideração. - Luis Eu
lálio de Bueno Vidigal Filho, Presidente. 

DISC-URSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 0/-9-83 

__ E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PU!lLTCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-: 
res: 

Todos temos acompanhado, com real interesse,_a ma
têria de que trata a proposição do Senador João Cal
mon. 

Se~embro de_l98_3_ 

Refiro-me às denúncias publicadas pelo O Estado de 
S. Paulo, a respeito do endividamento da Polónia para 
com o Brasil e, mais Qo que isso, de todo o intercâmbio 
comercial do Brasil com a·Leste Europeu e as possíveis 
irregularidades porventura praticadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senad,ares, o tema ê de tal relevân
cia que, além do pronunciamento inicial do Senador 
João Calmon, fui à tribuna, como Líder do PMDB, pa
ra, também, situar a nossa Bancada e repercutir neste 
Plenário as gravíssimas denúncias de O Estado de S~ 
Paulo que, a meu ver, continuam ainda sem resposta, 
apesar das notas publicadas pelo Ministério do Planeja
mento, pelo Ministério das Relações Exteriores, porque 
nós não estamos nos atendo apenas à qUestão em si, das 
negociações, mas como bem dizia, ontem em seu aparte 
ao Senadot< Itamar Franco, o Senador Severo Gomes, ao 
modo como elas foram enc;aminhaclas. Daí vem o envol
vimento, segundo O Estado de S. Paulo, de personalida
des importantes da vida naCional, em alguns fatos que 
estão a mereCer, realmente, uma investigação profunda e 
severa, sobretudo do Poder Executivo, daí porque fiz 
sentir que era dever precípuo do Senhor Presidente da 
República, no zelo pela austeridade do seu Governo, ins
taurar comissões de inquérito administrativo em cada 
Ministério. citado pela reportagem de O Estado de S. 
Paulo. No caso, o Ministério do Planejamento,.o Minis
tério das Relações Exteriores e o Minlst~rio da Fazenda, 

Mas, já que o Poder Executivo omitiu-se -em termos -de 
apuração, porque nem sequer comissões de.sindicâncias 
foram instaladas, quanto mais comissões de inquérito 
administrativo, então, restaria ao Poder Legislativo utili
zar as suas·prerrogativas, para ver se poderia elucidar os 
fatos denunciados pelo O Estado de S. Paulo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é nesse terreno que que
to entrar~ ao encaminhar o requerimento do Senador _ 
João Calmon. 

Eu sei que se dependesse de S. Ex• nós estaríamos ho
je, aqui, votando uma Comissão Parlamentar de lnquêri
to, porqu~ este, sim, seria o instituto adequado, de acor
do com o Regimento, para se descer a uma análise pro
funda desta matéria. 

Que diz o Regimento Interno, no seu artigO 168? 

.. A Comissão de Inquérito tem por fim a apu
ração de fat~ determinado constante do ato que der 
origem à sua criação (Const., art. 37)." 

Mais adiante, artigo 173: 

"No exercício das suas atribuições, a Comissão 
poderá determinar as diligências que reputar neces
sárias, requefer ao Plenário a convocação de Minis
tros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer 
aiiíOriilã-des-federaiS, estãduais ou municipais, in-
quirir testemunhas, sob compromisso, ·ouvir os índi
Ciados~ requisitai de repartições públicas e autar
qtliã'S informações··au documentos de qualquer na
tureza, respeitado o disposto na alínea f do parágra
fo Unico do art. 30 da Constituição." 

Dir-se~ia qUe não seria possível instalar-se mais uma 
CPI, de vez que há cinco Comissões Parlamentares de 
Inquérito funcionando no Senado Federal. 

A resposta está no artigo 171, do Regimento Interno, 
_que dispõe textualnlente: 

Não será criada Comissão de Inquérito enquan'to 
estiverem funcionando concomitantemente pelo 
menos s·(clnco), salvo deliberação da maioria da 
Composição do Senado (Const., art. 30, parágrafo 
único, e). 

Então, pergunto por que razão nós, com a nossa res
ponsabilidade _de Senadores acima dos Partidos, não 
acordairioS-no sentido de acatarmos um requerimento de 
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instalação de mais umã CPI, atravéS da -votaçào em p(e~ 
nário? E aí nós baixaríáni.os pãra umã investigação ein 
torno do assunto, para um verdadeiro inquérito, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, porque um inquérito é o que está 
sendo clamado pela Nação, neste instante, diante doses
cândalos denunciados pelo o Estado de S. Paulo! Entre
tanto, compreendo a posição do Senador João Calmon, 
que, verificando a impossibilidade política--de conseguir 
o mais, que seria a Co"missão Parlamentar de Inquérito, 
procurou recorrer a outro dispositivo regimental, que 
permite a comissão especial. Só que no caso da comiSsão 
especial nós vamos realmente ter oportunidade de ouvir 
depoimentos, mas de pessoas que virãO a conVite; tlão 
poderão ser convocadas, não poderão ser requisitadas 
como testemunhas, não responderão por crhne de res-
ponsabilidade se não cofQparecerem ao plenário dessa 
Comissão do Senado Fedei-ai. Mas, enfim, a Comissão, 
de qualquer modo, poderá dar-, pelo menos, uma boa 
contribuição ao debate mais amplo do mundo. 

Por todas estas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é que eu, na qualidade de Líder do PMDB, votarei este 
requerimefl:to favoravelmente, em homenagem à iniciati
va do Senador João Calmon, que tem sido um batalha
dor nesta Casa, pefa elucidação dos fatos denunciados 
pelo Estado de S. Paulo. Se não fora isso, eu preferiria fi
car com o Regimento. 

Portanto, dou meu apoio ao requerimento de S. Ex'. 
lamentando que o Congresso não se utilize das restritas 
prerrogativas que ainda lhe restam, e, de certo modo, até 
alteando a minha voz, em sinal de protesto por esse pro
cedimento da Liderança do PDS em não concordar com 
a CP I. Termino formulando votos- para que esta comis
são venha dar uma contribuíçâo efetiva para o esclareci
mento da Nação, em torno desses escândalos. 

Era o que tinha a diz~r. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE UNS NA SESSÃO DE I-9~3 E QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADÓR, SERIA PUBÚ
CADO-PoSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt UNS (PDS - CE. -Como Lfdet, pro
. nuncia o seguinte discurs~.) ":""'" S;r. Presidente, Srs. Sena

dores: 
O Governo jamais se omitiU, quer na liberação de in

formações, quer no cumprimento do dever, quando deve 
apurar denúncias feitas, -sObretudo por um jornal de 
prestígio como é o caso de O Estado de S. Paulo. · 

Todavia, Sr. Presidente, é público e notóriO que O~ GO-
verno, já agora, após um levantamento completo dessas 
denúncias, pôs inteiramente 'à- disposíção da N açào da
dos circunstanciados sobre. essa matéria. Alegar que o 

'Governo deveria--abrir, de imediato, inquéritos adminis
trativos, afaStando Ministros e auxiliares de sua con
fiança, é-querer ultrapassar o próprio julgamento do Pre
sidente da República. O Govérno tem meiOs para avaliar 
as alegativas daqueles que acusam, sem consideração 
pela verdade. 

A maior parte das denúnCias dessas reportagens está 
exaustivamente demonstrada c~ mo inverídica, nos doeu~· 
mentos. apresentados. 

Restam portanto as críticas, as Opiniões, que eviderlJe
mente merecem ser debatidas, mas que não constituein. 
causa suficiente para inquéritoS administrativos. 

Não com"preendo, também, Sf. Presidente, por qu-e o. 
nobre Líder da Oposição não acredita numa comissão 
especial. Tem-se··como norma nãó-inultipficado o núme
ro das comissões parlamentares de inquérito. Essa é uma 
norma que tem sido resp.eitada e que a nós não cabe ne
gar exatamente contra nossa própria opinião. ~ injusto 
que S. Ex' descreia de uma comissão de Senadores, cons
tituída nos termos regimentais. Ela ierá ampli possibili
dade de analisar, não s6 através dos doCumentOs. como 
de depoimentos, os fatos eiii si. 

DI_ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Hiq-uem diga que as comissões parlameptares d'e in
quérito jamais Chegaram a cumprir os objetivos- a con
clusões satisfatórias. 
-PoiS que seja esta comissão amplamente livre para ou

vir, para analisar documentos, e que traga a este Plenário 
suas sugestões. Estamos concordando com a sua for
mação. O que pedimos, sobretudo, é que nela, as discus
s~es não nos conduza a penas pelo-caminho da mímica de 
coloraÇão apenas partidarista, mas que busquemos, a 
fundO, nesses documentos e nesses depoimentos, separar 
o joio do trigo, para fazer justiça aos acusados p"erahte a 
Na_ção. Eles1merecem reparação. E, se encontrarmos er

·roS, que os infratores sejam punidos. 
É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR: JO
SE LINS NA SESSÃO DE 1•-9-83 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO. DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt UNS (PDS--: CE. Para encaminhar a 
vOtiÇãO.) - Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Do ponto de vista humano o projeto nada tem de es
tranho. Pessoas que se aposentam e que, posteriormente, 
voltam a ser_ consideradas aptas para o serviço púbtico 
devem pela proposta te~ o. direito de volta,r ao trabalho 
irlicial. - -_ - · 

Justificando_ a medida proposta, o autor diz que os 
aposentados por invalidez, e depois, de recuperados, 
com menos de 70 anos não devem ser aHjados do traba· 
lho. O projeto visa revogar dispositiVo que- íin'pede essa 
volta. 

At~_ai, Sr. Presidente, nada temos a objetar. A recupe
ração do inválido, desde que possível, é uma medida de 
absoluta justíçii humana e nada tem, propriamente, com 
o trabalho. Entendemos que o recuperado transforma-se 
em um novo candidato ao serviço público ou não, como 

-- qualquer outra pessoa. 
TocG.via, na ocasião em que o funcionário se.aposenta 

por invalidez, o cargo, no serviço público, se é Um cargo 
necessário, deve ser, imediatamente, Preenchido. A volta 

- do servidor, nessas condições, obrig.iirá o Governo a 
tiina despesa adicional e a uma ampliação dos seus qua
dros de pessoal. 

A proposta de direito de acesso ao trabalho é justa, 
mas, talvez, não no sentido da garantia do antigo cargo, 
jã então preenchido por necessidade do serviço. 

Há ainda, um aspecto ralacionado com a Constituição 
que, no Artigo 57, Item S, diz: 

--- .. E. da competência do Presidente da República a 
iniciativa de leis que: 

Item 5 - Disponham sobre servidores públicos 
da União, seu regime jurídico, provimento de car
gos públicos, estabelecimento e aposentadoria de 
fuÕclonários civis .•• "etc, etc. 

Apesar disso, vejo que· o projeto não foi considerado 
_inconstitUcional, Quando passqll na Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

Em conclusão concordo com o nobre Senador Hum
berto_ Lucena,_ Líder da Oposição, no sentido de uma 
aná-lfse.mais-atenta do assunto, por isso aprovo o reqúe· 

. rimento de S. Ex' para adiamento da matéria. to pensa
-menta da Maioria. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de 19 a 31 de agos~o 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno.) 

- PrQjetos aprovados e encaminhados à sanção 
Projeto de Lei da Câmara n9 84, de l983_(n"' 5/83, na 

Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre prova documental nos caso-s 
que indica, e dá outras providências. Sessão: 18-8~83. 
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Projeto de Lei d<;~_ Câmara n"' 79,- de 1983 (n~"' 813/83, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a emissão de uma 
série especial de selos, comemorativa do centenário de 
GetúÚo -Vargas. 18-8-83. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1982 (n~"' 5.851/8~ 
na Casa de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza a doação ao Estado de Goiás, 
do imóvel que menciona, situado no Município de Pedro 
Afonso, naquele Estado. Sessão: 18-8-_83 (extraordi-
nária). · 

Projeto de Lei da Câmara _n9 89, de 1982 (n"' 776/83, na 
Casa de ori&em), de iniciativa -do Senhor Presidente da 
República, que assegura validade nacional às Carteiras 
de Identidade, regula sua expedição e dá outras provi-
dências. Sessão:-23~8.83. · 

Projet(lde Lei da Câiilara n9 55, de 1982 (n9 10/83, na 
CaSa--ae- origem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da 
RepúbliCa-,-qUe dispõe sobre a criação e extinção de Car
gos ria secretaria do TribUnal Superior do Trabalho, e dá 
outras (:iróViâêilci<is. SessãO: 24=8.:83. 

Projetos aprovadOs e enca~inhadoS à promulgação 
Projeto de Dec_re_to Legislativo n~"' 6, de 1982 (q."' 

_116/82, na Câmara_dos Deputados), que apr9va o texto 
do Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre 
o Governo da Repilblica Federativa do Brasil e o Gover
no da Repriblica Socialista da Romêllia, assinado em 
Brasílii, a 12 de maio dé 1981. 10-8-83 (extraordinária) 

Projeto de Decreto Legislativo nt? 33, de 1980 (n"' 
55/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do AcordO de Coopeni.ção celebrado entre o Governo da_ 
República Fed~rativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Argentina para o Qesenvolvimento e a Aplicação dos 
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado em Buenos 
Aires, a 17 de maio de 1980. Sessão: 12-8-83. 

Projeto de Decreto Legísfãtív~ n~"' 38, -de 1981 (n~"' 
112/81, na Câmara dos-bepu_t_ad~s), que aprova o texto 
do TratadO de Delimitação Mã.rítima concluído entre o 
Governo da República Federativa do BraSil e a Repúbli
ca Francesa, em Paris, a 30 de janeiro de 1981. Sessão: 
12-8'83. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 1982 (n~"' 

129/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Transporte Marítimo concluído entre o 
Governo da República Feáei:ativa do :Srasil e o Governo 
da Repúbica Federal da Alemanha, assinado em 
Brasília, a .4 de abril de 1979. Sessão: 12-8-83. 

Projeto de Resolução n~"' 114, de 1982 (Comissão de Fi
nançaS), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 50,000,000.00 (ciifqüenta milhões de dólares amiri
canos), destinada aos Programas de Desenvolvimento 
Rural Integrado, Mineraçã~ e Infra-estrutura Econômi.:. 
ca, naquele Estad?· Sessão:l7-8-83. 

Projeto de Resolução nto 161, de 1981 (Comissão de 
Legislação Social), que autoriza o Poder Executivo a 
alienar à Empresa Agropecuária Industrial e Coloniza
dora Rio Candeias Ltda., :írea de 33.000 ha. (trinta e três 
mil hectares), no Estado de Rondônia, para implantação 
de projeto de bovinocultura. Sessão: 19-8-83-

Projeto de Resolução nto 74, de 1983 (Comissão deLe
gislação Social), que au_t_~~iza o Governo do Estado do 
Pará a alienar à Empresa Maísa-Moju Agroindustrial 
S.A., uma área de terras devolutas do Estado, com apro
ximadamente 30.000 ha. (trinta mil hactares}. Sessão: 19-

8-~(0jeto de Res_Ólução n~"' 77, de 1983 ,(Comis;ã~ de 
ConstituiÇãQ e Justiça), que suspende a execução do art. 
211 da Lei n~"' 1.3_3_3, de 25 de dezembro de 1977, do Mu
nicfpio de Sertãozinho, no Estado de São Paulo. Sessão: 
19-8-83. 

Projeto de Resolução n"' 86, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mundo Novo, Estado de_ Mato Grosso do Sul, a contra
tar operação -de crédito no valor de Cr$ 108.118.851,47 



3822 Sábado 3 

(cento e oito milhões, cento e dezoito mil, oitocentos -e· 
cinqUenta _e um cruzeiros e quarenta e sete centavos). 
Sessão: 19~8~83. 

Projeto de Resolução n9 87, de 1983 (Co~lissão de 
Economia), que autoriza a Prefe.itura Municipal de IguaM 
temi, Estado de Mato Grosso _do_Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 132.784.000,00 (cen
to e trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e quatro 
mil cruzeiros)._Sessão: 19-8-83. 

Projeto de Decreto Legislativq nll 19, de 1981 (n"' 
90/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Tratado de Amizade e Cooperação entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Colômbia, concluído em Bogotá, a 12 de 
março de 1981. Sessão.: 24w8w83- (extraordinária). 

Projeto de Decreto- Legislativo n9 10, de 1982 (n9 
131/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio entre o Goyerno da Repúblíca Federátiva 
do Brasil e o Governo da República do Equador sobre 
Transportes Marítimos, concluído em Brasília, a 9 de few 
vereiro de 1982. Sessão: 24w8w83 (extraordinária). 

Projeto de Decreto Legislativo n9 14, de 1982 (n9 
123/83, na Câmara dos Deputados), que ãpro'\l"a o texto 
do Acordo entre o QQvo:tn_o da Repúblíca Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Finlândia sobre 
co-operação Econômica e Jndus~rial, celebrado em 
Brasília, a 5 de novembro de 1981. Sessão: 24w8w83 (exw 
traordinária). 

Projeto de Resolução n9 228; de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Deow 
dápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar opew 
ração de crédito no valor de Cr$ 6.900.000,00 (seis miw 
lhões e novec_entos mil cruzeiros). Sessão: 26w8w83. 

Projeto de_ Resolução n9 88, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araw 
poema, Estado_de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 8.685.149,40 (oito milhões, seiscentos e· 
oitenta e cinco mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e 
quarenta centavos). Sessão: 26w8w83. 

Projeto de Resolução n9 93, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriZa a Prefeitura Municipal de João_ 
Pinheiro, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 6.837.402,79 (seis milhões, oiw 
tocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dois cruzeiros 
e setenta e nove centavos). Sessão: 26R8W83. 

Projeto de Resoluç'ão n9 94, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza- a Prefeitura Municipal de 
Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, a contratar 
operação de crêdito no valor de Cr$ 7.536.627,00 (sete 
milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte 
e sete cruzeiros). Sessão: 26-8w83. 

Projetos aprovados e encaminhados à Câmara dos De~ 
puta dos 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n9 7, de 1983 
(n9 80/83, na Casa 'di origem), de iniciativa do SeflhÚr 
Presidente da República~Q.Ue altera a composiçãO e a orw 
ganização interna dos Trihuniais Regioilais do TrabâlhO 
que menciona, cria cargos, e dá outras providências. sesw 
são-~ !OwS--83. - -

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da ·Câmara 
n~ 105, de 1982 (n9 3.225/80, na Casa de origeril), que 
dispõe sobre a jornada de trabalho nos seryiços de enferw 
magem, e dá outras providências. Sessão: 12wg:-s3. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cârllara 
n9 9, de 1981 (n9 2.031/79, na Casa de origem), que acres
centa inciso ao· art. 649 do Código de Processo Civil, 
para tornar impenhorável o imóvel hipotecado ao Siste
ma Financeiro de Habitação. Sessão: 25-8-83. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmar'a, o9_ 
57, de 1983 (n9 5.816/81, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o exercício d-ª ·profissão--de Economista Domésti
co, e dá oútras providências. SesSão: 25w8-83. 

DIÁR!ODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades 
Mensagem n9 112, de 1983 (n9 204_, na origem), pela· 

qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Paulo da Costa 
Franco, Em baixado i- do Brasil juntO ao Reino-(fa_Tailân
dia, para, cumulativamente, exercer a função de Embai· 
xador do Brasil junto à República Socialista da União da 
Birmânia. Sessão: l0w8w83 (extraordinária). . 

Mensagem n9 122, de 1983 (n9 215/83, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando 
Abbott Gal vão, Embaixador do Brasil junto.~ República 
da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Níger. Sesw 
são: 10-8w83 (extraordinária). 
·Mensagem n9 153, de 1983 (n.9_ 275/83, na origem), 

pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação _do Senado a escolha do Doutor JoelFeireira 
da Silva, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Conselheiro José Pars~fal Barroso. 
SessãO: l0-8R83 (extraordinária). 

Mensagem n9 137, de 1983 (n9 236/83, na origem), 
pela qual Q Senhor Presidente da República submete à 
ôilióeração do Senado a escolha do Senhor Fernando 
Abbott Gaivão, Embaixador do Brasil junto à RepúbliCa 
Federal da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Pow 
pular do Benin. Sessão: 25w8w83 .(extraordinária): 

Mensagem n9 138, de 1983 (n9 ?37/83, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República súbmete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Oct3.vio José 
de Almeida Goulart, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercir a função de Erribai
xador do Brasil jUnto à República Cooperativa da Guiaw 
na. Sessão: 25w8-83 (extraordinária). 

Mensagem n9 154, de 1983 (ni> -276/83, na orig.em), 
pela qual o Senhor Presidente da Repúbfica submete à 
deliberação do Senado a esColha do Senhor Mário Louw 
reiro Dias Costa, Ministro de Primeira Classe, da Carrei
ra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de El Salvador. SessãÇ>; 25w8-
83 (extraordinária). 

Projetos rejeitados e encaminhados ao arquivo 
Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 198lw 

Complementar (n9 60/75, na Casa de origem), que altera 
dispositivo da Lei COrriplementar n9 I, de 9 de noverilbro 
de 1967, que estabelece requisitos mínimos de população 
e rendã pública e a forma de consulta prévia às popuw -
façÕCs locais, para a criação de novos municípios. Sesw 
são: 1 Ow8w83. 

Projeto de Lei da Câmara ri9 26, de 1983-(nQ4.90I/8I, 
na Casa de origem), que complementa normas gerais 
sobre desportos e dá outras providências. Sessão:- 18w8w 
83. .. 

Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1981 (n9 2_.051/79, 
na Casa ·de origem), que c,IIS:põe sobre o v?].or al'!ual das 
bolsas concedidas através d.o Serviço Especial de Bolsas 
de Estudo- PEBE. Sessão: 18w8-83. 

Projeto de Lei da Câmara n9 129, de 1981 (n913j83, na 
Casa de origem), que altera os arts. 550 e 551 do Código 
Civil Brasileiro, diminuindo os prazos de usocapião 
sobre bens imóveis. Sessão 18w8w83. 

Projeto de Lei da Câmara n9ll2, de l982(n9 1.329/19, 
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei fi<;> 

5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de 
Trânsitp -, visando a coibir as depredações contra árw 
-vares e jardins, pratiCadas com veículos. Sessão: 18-8R83. 

Pxojeto de Lei da Câmara n9 12, de 1982 (n9 2.340/79, 
na Casa de origem), que institui o tombamento das esw 
tações terminais da Estrada de Ferro MadeirajMamoré, 
em Porto Velho e GuajarãwMirim, e determina outras 
providências. Sessão: 25-8-83. 

Setembro de 1983 

Projeto de Lei da Câmara n9l49, de 1982 (n9 3.293/80, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a impressão dele-
genda no volante da Loteria- Esportiva Federal. Sessão: 
25·8-83. 

Projeto de Lei do Senado n9 .345, de 1981 - Comple
mentar, de autoria do Senador Orestes Quérdã, is_entan
do o prédio que seja sede própria de sindicato do lmposw 
to Predial e Territoríal Urbano. Sessão: 25w8w83. 

Projetos rejeitados nos termos do art. 278 do Regimento 
Inte:r_no e encaminhados ao arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1983 (n9 4.639/81, 
na Casa de origem), que dispõe sobre concurso vestibu
lar e dá outras providências. Sessão: 12.--8w83. 

Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1982 (n9 1.802/79, 
na Casa de origem), que acrescen·ta parãgrafo ao artigo 
835 do Decretowlei n9 5.452, de {9 de maio de 1943 -
Consolidação das Leis do Trabalho. Sessão: 25-8R83. 

Projeto Prejudicado e encaminhado ao arquivo 
Projeto de Lei da Câmara n9 li, de 1983 (n9 72/83, na 

Casa de origem), que revoga o Decretow!ei n9 S65, deJ2 
de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do 
Município de Santos, no Estado de São Pa_ulo. Sessão: 9R 
8-83. 

Projetos aprovados em turno único e encaminhados à 
Comissão de Redação. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislaw 
tivo n9 1, de 1981 (n9 75/80, na Câmara dos Deputados), 
que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão de papel-moeda, no ano de 
1979, no valor global de Cr$ 50.000.000.000,00 (cinqüenw 
ta bilhões de cruzeiros), na forma do que dispõe o inciso 
I do art. 49 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
Sessão: 23w8w83. 

Projeto de Resolução n~ 222, de 1981 (Comissão de 
.Economi_a), que autoriza o Governo do Estado do Pará a 
eleva_r em Cr$ 139.427.700,00 (cento e trinta e nove miw 
lhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiw 
ros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24w8w 
83. 

Projeto de Resolução n9 89, de 1983 (ComissãO de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de TaR 
guatinga (GO) a elevar em Cr$ 7.754.525,57 (sete mi

- lhões, setecentos e cinqUenta e quatro mil, quinbentos e 
vinte e cinco cruzeiros e cinqUenta e sete centavo~). o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24w8w83. 

Projeto de Resolução n9 90.~_de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a PrefeítUra Municipal deJateí 
(MS), a elevar em Cr$ 22.829.700,00 (vinte e dois miw 
lhões, oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cruzeiw 
ros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 24-8~ 
83. 

Projeto de Resolução n9 9~, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura-Municipal de-Rio 
Verde de Mato Grosso (MS) a ·elevar em Cr$ 
20:000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 24-8-83. 

Projeto de Resolução n9 100, de 1982 (Comissão de 
~norriia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caw 
valcante (GO) a elevar em Cr$ 11.290.000,00 (onze miw 
IhQes, clu.zentos e noventa mil cruzeiros) o ~ontante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 30w8w83. 

Requerimento de criaçiio da ComiSsão Especial Interna 
aprovado: 

Requerimento n9 196, de 1982, de autoria do Senador 
Murilo Badaró, solicitando, nos termos dos arts. 'Z5, 
"A", 76 e 77 do· Regimento Interno, a criação de uma 
Comissão EspeCiallfl.terna, composta de 7 membros, pa
ra, no prazo de 180 dias, realizar estudos sobre reforma 
tributária. ·sessão: 1Üw8w83. 
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1- ATA DA 144• SESSÃO, 
EM 5 DE SETI;:MBRO DE 1983 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. Jv~ 

Se<relirio da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisãO do Se
nado autógrafo dos seguintes pro
jetes: 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n" 23/83 (n9 121/82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo de Cooperação Sani
tária entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Goverrio 
da Repúblíca Cooperativista da 

SUMÁRIO 

Guian-a, cOncluído em Brasília, a 8 
de junho de 1981. 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n~' 24/83 (n"' 6/83-, na Câmara 
dos Deputados), que aprova a cor
reção do Artigo XV, alínea b, do 
Acordo Relativo à Organização In
ternacional de Telecomunicações 
por satêlite- INTELSAT, assina
do pelo Brasil em Washington, a 20 
de agosto de 1971, aprovado pelO
Decreto L_egislativo n"' 8_7. de 5 de 
dezembro de 1972, e promulgado 
pelo Decreto n~' 74.130, de 28--de 
maio de 1974. -~ -

- Projeto de Decreto Legislati
vo n" 25j83 (n" 138/82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre Cooperação 
Sanitária Fronteiriça, concluído 

entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, em Cara
cas, a 19 de fevereiro de 1982. 

-Projeto de Decreto Legislati
vo n9 26/83 (ri~t 16/83, Oa Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to da Resolução n" A.4ll (XI), 
aprovado pela Assembléia ·da Or
ganização Marítima Internacional 
- IMO, em 15 de novembro de 
1979, que instituiu Emenda à Con
venção Internacional sobre linhas 
de Carga de 1966. 

-Projeto _de Decreto_ J:..egislati
vo n9 27/83 (n9 I0/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to_ da Convenção de Cooperação 
Judiciária em Matériã CiVil, CO
mercial, Trabalhista e Adniínistra
tiva, assinada em Paris, a 30 de ja-

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

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 LI;:GISLATIVO N• 62, DI;: 1983. 

Aprova o texto de Decreto-lei o9 2.029, de 9 de ju
nho de 1983, que ''altera a legislação do imposto de 
renda das pessoas jurídicas e dá outras providências" 

Artigo único. ~ aprovado o texto do Decreto-lei n9 
2.029. de -9 de junho de 1983, que .. altera a legislação do 
imposto de renda das pessoas jurídicas e dá outras provi
dências". 

Senado Federal, 5 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, 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 

DECRI;:TO LEGISLATIVO N• 63, DI;: 1983. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 2.030, de 9 de 
junho de 1983, que "altera a legislação do imposto de 
renda". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n~t 
2.030, de 9 de junho de 1983, qu~. ocaltera a legislação do 
imposto de renda". 

Senado Federal, 5 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

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

RESOLUÇÃO N• 331, DE 1983. 

Autoriza a Prefeimra Municipal de Taguatinga, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e 
cinqüenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco cru
zeiros e cinqüenta e sete centa-vos). 

Art. }9 É a J:?refeitura Municipal de Taguatinga, Es
tado de Goiás. nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
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neiro de 1981, pelos Governos da 
República Federativa do Brasil e 
da República FranCesa. 

1.2.2-- Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.3 - Requerimentos 
- N9s 772,-773 e 774/83, de au

toria da Sr' Senadora Eunice_ Mi
chi\es, solicitando, o desarquiva
mento dos Projetas de Lei do Sena
do nos 340(80~ 48 e 374/81. 

1.2.4 - Comunicação 
-Do Sr. Senador Fernando 

Henrique Catdo_so, que se ausenta
rã do País. 

1.2.5- Discursos do Expediente 
SENADOR JORGE l(.-JLUME 

""""':' .. Dia da Amazônia". 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA - como Líder - Manifes
tação do Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil, pela 
inconstitucionalidade e inconve
niência do Decreto-lei n"' 2.045/83. 

SENADOR PASSOS PORTO 
- Apelo em prol da criação de
Juntas de Conciliação e Julgamen
to em Sergipe. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Falecimento do Dr. 
João Ednaldo Alves dos Santos. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-RequerimentO n"' 758/83, de 

-autoria do Seilador Lourival Bap-
tista, solicitando a transcrição, nos 
anais do --senado, dos discursos 
proferidos pelo Vice-Presidente da 
República, Aureliano Chaves, e 
pelo Presidente João Baptista Fi
gueiredo, quando da solenidade em 
que reassumiu o cargo, no dia 26 de 
agosto de 1983, no Palácio do Pla
nalto. Votação adiada por falta de 
"quorum". 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n~ 100/82, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Caval
cante Estado de Goiás, a contratar 
operação _de __ çrbdito rio valOr -de 

CrS 11.290.000,00. Aprovada. -A 
promulgação. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
75/81 (n9 638/79, na Casa de ori
gem), que altera a redação do art. 
210 da Lei n9 5.869, de 11 de janei
ro de 1973 - Código de Processo 
Civil. Discussão encerrada, voltan
do à comissão competente, em vir
tude de recebimento de emenda em 
plenário. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PROFERIDO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Virgílio Távora, pronun-
ciado na sessão 19·9-83. 

3- ATAS DE COMISSÕES _ 
4- MESA DIRETORA 
5- LIDERES E VI CE

LIDERES DE PARTIDÕS 
6-COMPOSIÇÃO DAS CO

MISSõES PERMANENTES 

7.754.525,57 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e qua
tro mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinqüenta e 
sete centavos), correspondentes a 4.367,0 ORTNs, consi
derando o valor nominal da ORTN de CrS 1.775,71 (um 
mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um 
centavos), vigente em maio/82 junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização' de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à 
implantação de meios-fios, sarjetas e galerias· de água 
pluviais, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Ce_ntral do Brasil no respectivo 
processo. 

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

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

Senado Federal, 5 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

RESOLUÇÃO. N' 332, DE 1983. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde de 
MatO Grosso~ Estado de Mato Grosso do Sul, a con~ 
tratar operação de crédito no valor de CrS 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruuiros). 

Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Rio Verde de 
Mato Grosso, Estado de Mato Grosso do Sul, nºs ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00 (Vinte nli~ 
lhões de cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal. 

mediánte a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvímento Social - F AS, destinada à implan
tação de guias, sarjetas e galerias pluviais, naquele Mu
nicipio, 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, 5 de setembro de 1983. - Nilo Coe
lho) Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal, nos termos do urt. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 333, DE 1983. 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 139.427.700,00 
(cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e \'inte e 
sete mil e setecentos cruzeiros). 

Art. I~ É o Governo do Estado do Pará, nos termos 
do art. 2~ da Resolução n" 93, de II de outubro de 1976,_ 
do Senado _Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 139.427.700,00 (cento e trinta e 
nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos 
cruzeiros),junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, destinada à construção. de "l_(se-_
te) escolas de {9 e-2~ graus nos Mun1clp1os de Tucuruí e 
Marabâ, 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, 5 de setembro de 1983.- Nilo Coe-
lho, 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' 334, DE 1983. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado 
de Mato Gross:o do Sul, a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 22.829.700,00 (vinte e dois mi
lhões~ oitocentos e vinte e nove mil e setecentos cru
zeiros). 

Art. -19 É a Prifeitura Municipal de Jateí, Estado de 
Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da.Resolução 
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n\"1 93, de 11 de outubro de 1976, do Senad_o Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
22.829.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e vinte e 
nove mil e setecentos cruzeiros), junto à Caixa Econômi
ca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada 
à construção de galerias de águas pluviais, guias e meios
fios, naquele Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 5 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

Ata da 144~ Sessão, 
em 5 de setembro de 1983 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal.....,.- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Raimundo Parente- Claudionor 
Roriz- Gabriel Hermes- Hélio GueírOs
Alexandre Costa - José Sarney -José -Líns - V1igí1io 
fávora- Martins Filho- Humberto Lucena
Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Nilo 
Coelho- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Juiahy 
Magalhães- José Ignácio- Henrique Santillo :...._ 
Gastão Müller- Lenoir Vargas- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 25 Srs-Senadores. H a~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inicíamos- llôsSôS Tfâba.lhos. 
O Sr. 1 '?~Secretário proced'erâ à leitUra do ExpecÜ~nte. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. l9..Secretário da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes 
projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 
1983 

(n9 121/82, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Sani
târia entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana, concluído em Brasília, a 8 de junho de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 FiCa-ãprOviOO oTe-Xt.Odo Acordo de coope
ração Sanitária entre O GovCrno da República Federati
va do Brasil e o Governo da República Cooperativista 
da Guiana, concluído em Brasilia, a 8 de junho de 1981: -

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 528, [981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com o disposto no art. 44, incisO-l,
da Constituição Federal, feriho- i honra de submeter à 

elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do SenhOr -Ministro de 
Estado da Rela_ções Exteriores, o texto do Acordo de 
Cooperação Sanitária entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Cooperati
vista da Guiana, concluído em Brasilia, a 8 de junho de 
1981. 

Brasflia, 18 de novembro de 1981- João Figueiredo. 

EXPOSfÇÃ O DE MOTIVOS DAM-
IlfDCDPT/DAI/264/612(B46) (B6) DE 11 DE NO
VEMBRO DE !981, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES: 

A Sua Excelência o Senhor 
Antônio Aure!iano Chaves de Mendonça, 
Vice-Presidente da República, no exercício 

do cargo de Presidente da República. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o 
anexo Acordo de Cooperação Sanitária conclUído Com o 
Governo da GUiana, em 8 de junho do corrente ano, em 
Brasília, por ocãsião de visita ao Brasil do Senhor Van 
_Wes-t Charles, Ministro da Saúde daquele país. 

2. A assinatura do referido instrumento fundOu-se na 
conveniência -de que os dois países defmissem as principais 
d_iretrizes para um programa de cooperação técnica nas 
áreaS de administração sanitária, formação de recursos 
humanos, pesquisa epidemiológica e Pesquisa sanitária 
em ambientes tropicais, comuns a seus territórios. 

3. Trata-se de Acordo que atende plenamente aos in
teresses do Brasil, no tocante à saúde e bem-e_star_das po
PulaçõeS envOlvidas e ao controle de fatores ecológicos e 
sociais que condicioriam o surgimento de problemas de 
natureza médico-sanítária, sobretudo na zona frontei
riça. 

4. Nessas condições, submeto à elevada conside
ração de VoSsa Exceiência o anexo projeto de Mensagem 
ao Congress-o Nacional, a fim de que Vossa Excelência,
se asssim houver por bem, encaminhe à apreciação do 
Poder Legislativo o referido Acordo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
-lência, Senhof Presidente, os protest-os do meu mais pro
fundo respeito. - .João Clemente. 

ACORDO DE COOPERAÇ,Ã.O SANITÁRIA 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA 

COOPERATIVISTA 
DA GUIANA 

O Governo da República Federativa do Brasil 

o Governo da República Cooperativista da Guiana, 
Cônscios de que os problemas que incidem sobre a 

saúde e o bem-estar d3.s populações_ do meio tropical de 
ambos os países apresentam similaridades; 

Certos de que o resultado dos programas realizados 
para o controle dos fatores ecológiCos e sociais que cori

-- dicionaru os citados problemas pode melhorar substan
cialmerite com o aproveitamento da experiência adqU:ifí
da em separado por ambos os países; 

Convencidos da importância de" combinar esforç_os 
parã melhor utilização das mencionadas experiências 
mediante programas de cooperação técníca; 

- - Desejosos de estabelecer bases instituCionais para a 
consecução desses objetivos comuns; e 
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tendo presente o pensamento atual, em matéria de 
coopei-açãõ, no ·campO da saúde, 

_Convêm no $eguinte 

ARTIGO I 
Programa de Cooperação Técnica 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go~ 
verno da República cooperativista da Guiana desenvol
verão um programa de coOPeração técnica que com
preenda a administração sanitária, a foimação de recur
sos humanos, a investigação epidemiológica e a pesquisa 
sanitária em ambientes tropicais. 

ARTIGO II 
Programas Específicos 

1. O programa de cooperação técnica a estabelecer
se será objeto de programas espectficos a serem executa
dos pelos Ministérios da Saúde de ambos os países, 
atuando em colaboração mútua e compreenderá, entre 
outras, as seguintes áreas: 

a) epidemiologia tropical; 
b) patologia tropical; 
c) ecologia tropical; 
d) profilaxia e terapêutic;a; 
""ê) recursos institucionais; 
f) formação de recursos humanos; e 
g) pesquiSa. 

2. A citada cooperação poderá assumir a forma de 
uma ou mais das modalidades seguintes: 

a) cooperação técnica eril-administi-ação e educação 
sanitária, e pesquisa; 

b) concessão de bolsas para treinamento de pessoal 
em ãreas especializadas; 

c) utifiza-çâo de inStalações dos centros especializa
dos em saúde dos dois )1aíses; 

d) implementação de projetas específicos de cuida
--dos sanitários, saneamento ambiental, controle sanitário 

das Condições de habitação em áreas rurais, e produção 
de agentes biológicos e outros; 

e) in_terc~mbio de equipamentos, instrumentos médi
~os e materiais, agentes biológicos e outros elementos de 
trabalho; 

f) intercâmbio de informações, regulamentos e 
publicações técnico-científicas. 

ARTIGO III 
Da Patologia Tropical 

1. Fica decidida a realização de estudos sobre as en
fermidades infecciosas e parasitárias de maior incidência 
e preponderância no meio tropical considerado, e, prin
cipalmente sobre a malária, febre amarela,leishmaniose, 
tripanossomiase, micoses superficiais e profundas hepa
tite a virus, arbovirose, hanseníase, oncocercose e outras. 
_ 2. Desenvplver-se-á o conhecimento de enfermida

des como a toxoplasmose, esquistossomose e daquelas 
cuja eti_ol?gia e patologia ~ão estão bem determinadas, 
assim como dos agravos à saúde causados por animais 
peçonhentas, doencas resultantes de carências nutricio
nais e outras doenças que possam ser identificadas na 
áreas. 

ARTIGO IV 
Da Ecologia Tropical 

As Partes convêm em realizar pesquisas epidemiológi
cas para determinar a incidência, prevalência, distri
buição- e fatores que atUam na ocorrência e propagação 
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de enfermidades tropicais, estudos ligados -ãos aspectos 
biomédico-sociais e ambientais, q_ue facilitem a _identifi
cação de_meios apropriados para melhorar as condições 
de saúde dos habitantes e as condições sariltárias das co
munidades do meio tropiCiü. -ESses estUdos abrangerão 
os relacionados ao melhor conhecimento _e Utilização da 
fauna e flora que tenham importância direta ou indireta 
para a saúde do homem. 

ARTIGO V 
Dos Recursos Institucionais 

Os programas de- cOOperação técil.íca p_oderãdincluir a 
coordenação para o uso de recursos de instituições de 
saúde de ensino e de pesquisa, com o propósito de for
mar pessoal especializado; realizar pesquisas bio
rQ.édico-sociais; elaborar e controlar a qualidade de pro
dutos terapêuticos e de laboratóriO~ e adotar ou~ras me
didas destinadas a aumentar os conhecimentos a respeito 
da patologia e ecologia tropicais. 

ARTIGO VI 
Dos Recursos Humanos 

L Serão estabelecidos mecanismos de -intercâmbio 
de peritos em administração sanitária, ensino e pesquisa, 
para a formação e aperfeiçoamento de pess-oal profissio, 
nal técnico e auxiliar necessário ilo campo da saúde. Es~ 
ses mecanismos comprenderão a concessão de boJsas de 
estudo e outras facilidades, para o tr~inainento _de pes~ 
soai e sua participação em eventos científicos organiza
dos pelas partes. 

2. O treinamento de recursos humanos dos dois Paí
ses poderá realizar-se atrayés de visitas técnicas, cursos 

MENSA,GEM N-0 367, DE '1982 

regulares, estágios em centros de ensinõ ou de prática, 
seminári"os, reuniões e bolsas de viagem. 

ARTIGO VII 
Dos Mecanismos Operacionais 

1. Para coordenar as ações conjuntas a emprender 
para o cumprimento dos objetivos do presente Acordo 
cada uma das Partes designará, por via diplomática, um 
coorde_nador. 

2. Para cada programa específico poder-se-á estabe
lecer os grupos de trabalhos que forem necessários. Tais 
gfUpos serão constituídos por técnicos dos dois países e 
Poderão reunir.:se,-prefericialmente, em-'áreãs próxini.âs à 

fronteira para cõorâenar as atividades e adotar as técni
cas a serem utilizadas. 

ARTIGO VIII 
Duração do Acordo 

Cada uma das Partes contratantes notificará à outra o 
cumprimento de suas formalidades constitucionais ne
cessárias à aprovação do presente Acordo, o qual entra
rá em vigor na data da última das notificações e_terá vi~ 
gência até que uina das Partes Contratantes notiftque à 
outra, por escrito, sua decisão de denunciá-lo. A denún
cia terá efeito aO término de um prazo de seis meses con
tildos a partir da data da notifícãçâo. 

Feito em Brasília, aos 8 dias do mês de junho de 198_1, 
etfi dois exemplares, nos idiomas português e inglês, sen
do ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro - W aldyr Mendes Arcoverde. 

Pelo Governo da República -Coopera H vista da Guia~ 
na: Richard Van West Charles. 

Às ComiSsões de Relações Exteriores e ele Saúde. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 
~ 1983 

__ (~~' 6/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova a correção do Artigo XV, alinea b, do 
Acordo Relativo à Organização Internacional de Te~ 
leco_municações por Satélite- INTElSAT, assinado 
pelo Brasil em Washington, a 20 de agosto de 1971, 
aprovado pelo Decreto Legislativo n~' 87, de S de de~ 
zembro de 1972, e promulgado pelo Decreto n9 
74.130, de 28 de maio de 1974. 

O Congresso Nacional _decreta; 

Art. 19 Fica aprovada a correção do Artigo XV, alí
nea b, que acrescenta a expressão: "de todo imposto na
cional sobre rendimento", omitida na tradução em por
tuguês, do Acordo Relativo à Organização Internacional 
de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, assi
nado pelo Brasil em Washington, a 20 de agosto de 1971, 
aprovado pelo Decreto Legislativo n~' 87, de 5 de de
zembro de 1972, promulgado pelo Decreto n~' 74.130~ de 
28 de m_aio de 1974. 

Art. 29 2Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, assinado pelo Bra

sil em Washington, a 20 de agosto de 1971. 

ElCCELENTl:SSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL: 2. Submetido oportunamente à apreciação --do-~ 

so Nacionu).,- o_ mencionado documento foi aprovado pelo Decreto 

Legisl<!_'t:_-!-:Y<? n9 87, de 5 de dezembro de 1972. O instrumento de 

rati.fic<J.~ão .foi depositado, em Washingt?n, a 20 de dezembro 

c)e 197.2 e, t~ndo ·o Acordo entrado em vigoF :Lnternacional em 

12 êle fevereiro de _1973,_ foi promulgado pelo Decreto n9 74.130, 
de 28 de maio de 1974. 

Em conformidade c.om o disposto no ~rtigo 44, 

inciso I, da Constituição Federal~ te'nhO a hOnra de submeter 

ã elevada conside.ração_ de vosS~S--EXcelência$., Exposição de M2, 

ti vos do Senhor MinistrO de_ Estado d,as Relações Exteriores, 

relativa a co'rreção, no texto ofici_al ·em portugUês, do Art!, 

go XV, aU.nea 2, do Acordo Relativo à Orga~izaÇ-ão :ínternacig, 

nal de Telecomunicaçõe;-p~r saté!'ite - INTELSAT, .assinado .P~ 
lo Brasil em Washington_, a 20 de agosto de 1971 r aprovado p~ 

lo Decret() Legislativo n9 87, de 5 de dezembro 4e 1.972, e prg 

mulgado Pelo Decreto n9 74 .l~j), de 28 cle __ jtlaj.O de 1974 ·-

Brasilia, em 30 de agosto de 1 982. 

I'" 17-
bpt.JSic~o de Motivos Dl<..:fDAifSAL/1117/670.3_{00); de' 2óde: ago~tode l9t!i!, do Senhor Ministro 

de l;:stado da:. Relacões f::).teriore:-;, _ 

A Sua Excelência o Senhor 

João Baptista de Oliveira Figueiredo, 

Presidente da República~ 

Senhor Pi-e si dente 1 

Tenho a honra cte dirigir-me a Vossa Excelência 

a respeitt;> do Acordo Relativo à organizaÇão In-ternaciOnal de 

3- _ Sobre o assunto, levo ao ·conhecimento de vos$1iÇ.l. 

ExcelênCia haver o Ministério .das_ comunicações informado da 

existência 9-e erro no Artigo XV, alínea E.• do texto em portu
guês do referido Ac.ordo, decorrente.,_ possi.Velmente, de urna i!!!_ 

perfeição de trad~_ção no texto submetido ao Cong-resso Nacio

nal. 

4. com efeito, a alínea (b) do Artigo XV está re-
digida, nas línguas oficiais em que foi assinado o Acordo, da 

seguint.e _maneira: 

I - Em esp~nhol: 
"ARTICULO XV 
(b} Dentro del alcance de las actividades autori-

zadas por el presente Acuerdo, iNTELSAT y sus bi~ 

nes estãran e"xeritos ...en" todo Estado Parte del pre

sente Acuerdo, de todo impuesto nacional sobre los 

inqresos -y de todo im~~esto directo n_~cional so

bre los bienes y de todo de.):'e-cho de aduana sobre 

satélites de t~lecornunicaciones y piezas y partes 

para dichos satélites qUe" serãn lanzados para uso 
en el sistema mundial. Cada Parte se compromete a 

hacer lo posible para otorgar a INTELSAT y a sus 
bienes, de conformidad con sus procedimientos in

ternos, aquellas otras exenaiones de impuestos 52, 
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bre los ingresos, de impuestos directos sobre los 

bienes 1 y de los· derechos arancelarios z que sean 

deseables teniendo en cuenta la naturaleza pecu

liar de INTELSAT." 

II - Em inglês: 

"ARTICLE XV 

(b) Within the scope of activities authorizcd by 

this Agreeltlent, INTELSAT and "its property shall 

be exempt in all States Party to- this Agreement 

from all national income, and. direct national 

property taxat.ion and from c:ustoins duties on 

comrnun.ications satellites and Componéõts and parts 

for such satellites to be launched for use in the 

global systern. E a eh Party undertakes to use i ts 

best endeavors to bring about, in accordance with 

the applicable domes ti c procedure, S.Uch :fUrther 

exemption of INTELSAT and i ts. property fran incctl'le 

and. dire'ct property texation, anft custans duties, 

as is desirllbl_e, be..aring in mind the particular 

nature of INTELSAT." 

III ~ E.m francês: 

"ARTICLE XV 

(b)" Dans le cadre des ãctivités âutO.:Hsêés ·~- p"ar 

· 'Accord, INTELSAT et ses -biens sont eXonérés, 

par teus les Etats parties ã 1 ,-AccC:n::;d~~ ~ 

impôt nq.tional- sur le~ reven_u___,-e_t___j_mpôt- direct

national sur -léS' hlelis et de teus droi ts de d:::ruane 

sur les ~atellites de télé_Communications ainsi 

que sur les éléments êt. les .. pieCes de.Sdits 

satellites qui doivent étré lancés en Vue de leur 

utilisation dans le sysb~rne 'rnondial. Chaque- ·Partie 

s 'engage à agi :i au mieux pour- féiíre accorder, 

conforrnêmer\t à la -p-r02ê~:fure· natl.Orla.'i~ê ãpplicable, 

tou_tes autrGs exonérations · d 1 impôt.S sur les 

revenus et sur les biens, ainsi que des droi ts 

de douan~. jug<ées ~buhaitables en présent 'ã 

1 'esprl t le caractere spéci'rique d' :tNTELSAT." 

5~ No teXto em português, sucme:t""idO ao Congress_o 

Naci_onal e publi~ado no Diá:rio Oficial d€: 3 d€: jU:i1hó de -1974, 
em ~Penso ao Decreto n9 74.130, que-·promulgou-- O ACordo, "o 

texto do mesmo ôispositivo está redigido cOmo a se!guir: 

"ARTIGO XV 

(b) No ãiribi6::> de' atividades autorizadas .pelo pre

sente Acordo, a INTELSA'!', bem como seu patrimÓnio, 

serão isentos~--- em todoS os Estados que, nele são Pélf. 

tes, dE; qualquer imposto nacional direto sobre a 

propriedade e tamb"êm _de -tarifaS a.ifandegári_as que 

incidam s9bre satélites de tel~ComÚnicações e seus 

componentes assim. corno· sobre peças dos referidos 

sátél.ites a serem lançados --para-uti-lizaç-ão ~do sis

tema mundia·l. Cada Parte se compromete a envid'ar 

seus melhores esforços para conce"der, eni conformi

dade com o processo nacional aplicável, à INTELSAT 

e _a seu pat.rimÕ.nio iSenç.ões de <i:mpost6s Sobre ·os 

rendimentos, de. tributos .diretos sobre a proprie..: 

dade e ·de tarifas ·a.lf'ande'gãrias,- todc:s as is~s, 

enfim, julgadas desejáveis, ca:uando se tem em mente 

a natureza especi.;~.l da INTELSAT~" 

6. Observa-se que foi omitida, no texto em portu·.., 

guês, a ex:pres·são "de todo· impoSto naci:onãi-sa"bre rendimento" 

c_orrespondenta às expressões ~g':tif.idas nos textás acima trlJ.n~ 

critos ·{em espanhol: "de .todo impuesto nacional sobre los in

qresos" em inglês: "all nat~onal :j.ncome"_, -~ _ ~m francês:. "~ 

tout irnpôt national. · sur_· le révenu") ,. 

7 • Torna-se, 'fieis, necessário ad~quar o texto em 

português do referidO Acordo aos-·textos afic.ia.is ac::ima tran~ 

cri tos., adequação ciue-, levando em ·conté!- a natUreza do Acordo, 

exige s~a aprovação Pelo Congresso Nacional, nos_ .termos do A!: 
ti.go 44, incis_o __ I, da Constituição Federal. 

8. Nessas condições,- encarni~ho o anexo prOjeto de 

Mensagem ao congresS'I? Nacional p"a:ia que Vossa Excelência, se 

assim houver por bem, submeta o texto: corri'? ido do Artigo XV, 

ali:nea g, do Acordo Relativo à- INTEÍ.SAT à apreciação do Poder 
Legislat,i vo. 

Aproveito a oportunidade para -renovar a 

~xcelência, Senhor Presid~nte, os protestos dO meu ~ais 
Vossa 

pro.-
fundo respeito. 

ACORPO RELATIVO Â ORGANIZAÇ~O INTERNACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES POR SAT:E:LITE - INTELSAT 

('A;>rovado pelo Deéreto.. Le9'islativo t;t9 87, de 5 

de dezembro de 1972 e promulgado .~elo ,Decr:eto 

n9 74.130, de 28 dia maiO de 1974). 

"ARTIC::O XV 

(corrigido) 

{b) No âmbito· de ativfdades autorizadas !"leio 

presente Acordo, a INTELSAT, bem coma seu 

t_rimônio, se.rão ._isen·-i:as, em todos os Estados· 

que nele são Partes, de qualquer imposto sobre 

-=-rendimento- e de_ todc: imposto nacional direto 

sobre a proprie-dade e tarnbéin de tar;i.fas ·alfàn

degár{as que incidam sobre satélites de tele~ 
municações e seus· Coffipone~te~ assim corno sobre 

peças do_s refe+ido~ satêli tes a serem ~anc~ados 

para ut.il~_zação do_si.s~ema mundial. Cada Parte 

se. com~ramete a ~_nvidar Seus nielhores- esforços 

par~ conceder, ~m conformidade com o processo 

~aci:onal. apl.i'c::ãv~J-~_-à INTf;~SAT e a seu patrirn§. 

niot isenções a·e impostos sobre os rendimentos, 

de. -tributos_ d?-_i:'-etos so~.re. a P.~_o_nriedade e de 

~rifas alf?ndeg~r~as, todas_ a·s isenções, en

fim, julgadas d~sejãve~~~ quclti.ôO ::;e_ -~em em me!!. 
te a nature:za especial d,3 INTELSAT." 

E :cO"ii.t;"".~.u·rt;·.&", 
'llt:(.l!l'7f.\.:;~-l.t~ :;.: ... _, • ..: i~·· ;;;:..;;l.~ ·.a::I"'W.IO.V 

!9r%il:a, :::m
1
_._c _.., -:· ~ . .; :-· ,.,.,;~ ... ' -.::....~~-- ~· "~ 

J-_t, f:r,.~""t''M~~ ~<io ;t' AJ· 1•·'..: ~'i.~,,.- lt·'"'"'~at.m."fo 
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THE AGr~CtMENT t ... J-.:D OPER/;TiNG AGREEM::.NT 
Signed: 20 AuguSf 197~ 
Enfered lnto Force: 12 February1973 

l.'AC..CORD ElTACCORD D'EXPLOITATION 
Signés te 20 aoot 197~ 
et entrés en Vigueur !e121évrter 1973 

EL ACUERDO Y EL ACUERDO OPERATIVO 
Flrrnad<.?.~ eJ 20 de agosto de 1971_ 
Erivigencio e\ 12 de fébrero'de'l973 

AGREEME~T RELó.Hl\i> 
TOTHE 

INTERNAT!ONAL TlêLECOMMUl\'TCAT!ONS 
SATELLITE ORGÃNJZb.TION 

"!NTELSAT" 

AGRF.::EMENTS RELATING TO lHE. 
INTERNA TIONAL TELE:COMMUNICAll~S SA 1'ELUTE ORGANJZA TION 

"JNTELSAT" 
DONEA.TWASHfNGTO.V.A(lG/...'!iT2C. (Yrl 

ENTEH/;0 INTO FOI!Ct: f"f:BI!UARY 11 1973 

ACC:ORDS R.ELATlFS A L'ORGANlSATIOrj 
lNTERNATtONALE DE TELECOM~UNICATIONS PAR SA TELUTES 

"INTELSAT" 
Sf0Nt:s,1. .WASHIIIG70N lC }!}AO (Ir /9~1 

ETENTRtS E:NVIOUElJR U! f1FltviUER 1971 

ACUER.DOS Rfo.LATIVQS A LA ORGANIZACION 
lNTERNACIONALDE TELECOMUNICACIONES f>OR SATELilE. 

"INTELSAT" 
FIRMADOS EN WA.SHti'IG'rON CL 10Dl' AGOSTO DI: /911 

EN Vt(;CNCIA E1. f10E FE6P.EIW OE 1913 

PREAMBLE 

The Statcs P.arties to this Agrccm,ent, 
Considedng the principie set' fott}:i m Resolution 1721_ (;:(VI) of thc Gen

eral A$sembly or lhe Unitcd Nations,that _çommunication by means of sat• 
cllitcs should bc avai!ablc to th~ !'ati<!ns_of ~he world u soon as practicablc 
on .a global and non-discriminatory baSi~. 

Considcxb.l& thc rcle\':tnt provisil)nS of thQ_ Trcaty on Principies Go\·~rn· 
!ng thc Acth·itics pf St,Jtcs ifl. the E~plor:Jtion an'd Use orOutcr Spacê. Tn· 
cluding thc Moc.n.and Other Ce!e~tial Oodics, ahd in particular A,rticlc 1, 
which slates tl.lat outer spaci: sh.all be Used for the b_enefit and in thc interc~ts 
ofallcountrics., _ _ 

Noting that pursuant to the Agrcement·Est:~.blishing lnterim.AtTartge· 
menls for a Glob.:~l Commcrch! CommuriiCa.tlonLSart'llirc Systcm l!ml Jhe 
rc!ated Spci:iãl Agrecmcnt .. a r;!obal comlllerci:d tdccommunications __ sat-
e!lite systcm has been established, ._ _ _ 

Desiring to eontinu<; .thc devclopment or this tcle_~ommunic:~.tions sat
c!líte sys\cm with thc aim _of achicv.ing a single global. eom":lcrcial telec~r;,· 
municattons satl!,llite systcm as part of.an imprO\'Cd global telccom!llU~tca
tion~ network which will providc 'expandcd telecomm!l.nications 5cn·iees 
to ali uea~ of the world and which wm contriburc to w9rld peacc ilnd _unô·er. 
standing. 

Determined, to this end. to provide, for thc bcnefit of ai\ man\l'inc!, 
through the mo5t advan:ced tcclmology avail:~ble., the rnost efnc~ent and 
eeonomic. facilities pos~iblc consistent with thc best and roost equitablc 
use ofthc radjo frequcncy speetrum and oforbifa! spacc. 

Believing that ~"atcllite tclecoromunkn_t_ioos. ~hould .bc organized in 
such a way as to permit ali peoples to ha\'C a~:ces~ to thc global sat('llite sys. 
tem and those Stl'lteS mC'mbcrs of !he lntcrnational Telccomrnunleâtion 
Unlon so. wíshlng to ínvt5t ín the system vdth consequent Partícípatfon in 

·the design, tlcvclopment .• con~truction, inc!uding thc prol'hicm of equipment. 
es.tatrlishment.operation, maintcnance and oY:ner~hip orth~ ~y~tc'!l. 

Punu:mt to the Agn:cm<:nt Establbhing lgterim Arrangement~ for a 
Global Commúo::i:i.l_Comrounícations Satcllitc S)·stem; 

Agr<:t'i :rs follo'Ws: 

ARTICLEI 
<Dcfinitlons) 

fOr the purposes ofthis Agree-rile"nt: 
_(a) :·AgrecmenC' means th~ present agreement, indudi1_1g its Anncxes 

bul excluding afl titles of_Articles. opencd for ~lgnamre by GO\'t:rnmcnts 
11t Wuhington on Augu~t 20, 1971, by whi'h the intcrrlational telecom· 
munic;~tions satellite organization ''fNTELSAT' is establishcd;-

(b) "Operatlng Agreernent" incans the agrecment. in~luding i!~ 
Annex but <"~dudinl! ali titles of Articles, opcned for .signature ac Wa.~hing
ton on AU(:u~t 20, 19il. ll> G\l<'en:ment~ or tclecom_munications cntities 
designatcd by Governmcnts in aeeorclan~-e with the provisions of this Agrec
ment; 

(c) "[nterim Agrccmcnt" mtnm the Agre'cment Establlshing lnterim 
Arran~;,mo:nl> for a Glohal C'ommercial Communic:ulom; Sate!lite S)'stcm 
signed b~ GovCTlllllCnts at W.lshington 011 Au,gust 20, 19ó4; 

{d} • ''Spccial Agrcement" means ü1e aS!,re.::ment signed on August 20. 
1964, by Go\'Cinmcms or teh:communkations ernlties_d~~ignatcd by Gcw· 
ernme~ots, pursua11i to thc prol'hions ofthe Inrerim Agrcement: 

(e) "Tntcrl:n Communic:uion~ Sate!lit~ Committce" mcans thc Com· 
mittee est<~bli~ln·l by Artic:lc IV ofthc lnterim Agrecment; .. 

(0 "Par!}'" mcans :1 Srate for which th~ Agreement ha~ .:nt<:red into 
force or b~cn provi~ionally ::.pplied: 

{g) "Sign;.tcor)•,._ means a Party. or the \elecommt_~nications cntity 
designatcd l'Y :. Party, which h as signed thc Op<:-r;~ting Agrc~ment and fpr 
whlch it h as cntcrtd in!\1 force or been provisional!y applicd; 

{h) "Spacc segment- rncans the telt:communic:r.tions sarcllitc-s, .and 
the tracking, tl'lerru::try, command. centro!, monitoring J.nd.,:'1:1:ncd faci!tties 
a:nd cquipmcnt reqllir~d to ~upport thc C'lpcruion ofthes~· satcllites: 

{i) ''(NTELSAT space ~l'g;ment" means !he spac.e segmcnt owned by 
INTELSÀT: 

(j) "Tc!cconnnunications .. mcan$ anJ' transmission, emi~sion or re· 
ceptiOn of Sign~1ígnal~. writing, irrr:~.gcs and $Ol.m~s.or'intc!ligeno:c of any 
nature, by wire, radio.optical or othcr elcctronlagneuc systems: 

{k) "Pubfic tclecommunicatipns 5etYiccs" rneans lixed or mobile tdc· 
communications scrvices which can b.c pro\·ided by satcllite and "''hich ,ue 
availab\c for use by thc pub!ic, such as tdephc;.ny, tekgtaphy, tel;:x, fac· 
similc, à;11a tr;~.nsmission. Hansmission of radio and tclevision progrnms 
between appron~d earth stiltions h.1v'mp: ac<:'CSS to thc INTELSAT space 
segmenl for further transmh$ion to the public, .1nd leascd circults for any of 
these purpr>~es; but exduding those mobile ~en·iccs of a type not pml'id.ed 
under lhe lnterim Agreement and. the Spetial Agrecment prior to the open· 
ing for signaturc of this Agrcement, which are pro\·ided through mobile 
statiOns opcr:~.ting dircclly to a satelllte whlch is desíg:ned •. in whole nr in 
part, to provide scnices relating to thc safc;ty <>r flíght centro! of aircraft 
or to aviation·or maritime r:r.dit> navigation: 

(I) "Spccializcd tdecommunications serviccs" means telccornmunic~· 
tlons sen·ices which c:an be prodded by satcllite, other than thosc dcfincd rn 

parngraph (kl of this Arlicle. includine:. but not limited to, r:~.dio n:~.vigation 
serviccs,_ bro:~.dcasting satellite services for reception by thc general publlc. 
spaee: re1earch servic:es, mcte_orological ser!fices, and earth resourccs scr
vkes; 

(n1) "'Property" includes 1:\·c.ry subject of wh_atel'.:r nature to which 
a right of ownershlp'can attac:h. as well as Contractual rights: and 

{fl) ____ "O,ç-s_i_gn:: _;~.nd_ "_çl_c\~CIº_p_n:t~p_t'~--t"-s-tu!:l_e_~~.;:a_~~~ tdircctly rt!.l.a:tW 
to lhe pu r-poses of INTELSAT. 

ART!CLEU 
(Establhhment oflNTELSAT) 

(a.) With fui! reg~rd fo~ the prindpic~ set forth.in thc Preaml,le to thi~ 
Agreem<'nt, the Pal'tie~ hercby ·<:-s:::.blish thc tnternational tele..:om
munict~tion~ satelli_te Mgani:t.ation "l~TELSAT'', thc main purposc ~fwhich 
is to continue anel carry forward on a definitive basis th.e design . .dc\-clop
mcnt. cpnslfuc-tion, establishm('nt, opcratfon and maintcnancc of th(' sp.lce 
scgmcnt of tlie global commerci:~ol"telccommunications satellite syswm a$ 
establishec,l. u_ndC-i thc pro1·i~ions of the Interim Agrc('nill:nt and thc Spe-cial 
AEreement. · 

(b) Each Statc Party shall sign, or shal! dcstgnate a tdccom· 
munications cnlit\', publie or pri\':ll(', to sign. thc Operatiug A~rco:-nlcr.t 
wl1ich sh;~\1 be con~!udcd in conformity with the pro\·isioiÍ~ of this Agr~emcnt 
and which ·~hl'lll bc opencd for signaturc :~: thc $ame ti:n~:: as·th,;s Asrl'emcnt. 
Rclations between any tc_lceotnmunieation~ ~mity, actin~ as Signato_r}'. nnô 
the Party whi_ch h as dc~ignat~d it shall bc go\-e!n~d by ~oplicable domc~tic 
law. 

{c) Tclec:ommunications -administrations and ernitics may, ~ubjcct to 
app!icahle d<>mestic Ia,..,., n~&otiãte and i:Tacr dircctly into nppropriate trame 
agrecmcnts ·wirh p::specr to their' use of chªnne!s of tclccommunications 
pro\'ided pursuant to this Agreemen:! and the Opcrating Agrcement, as wcll 
as scrviecs· to be furpished to the public. facilities, di\'hions of rcvenue and 
related bu:!iiness arráng_ements. 

,\imcilim 
(Scope ofiNTêLSA T Aetivities) 

{a) ln co~tinuing and carryiJ;tg forward on a dcfinitivc basis acti\·ities 
eonccnün_g the' s_p_ace segment of the global commcrcialtclecommunicalions 
u.tellite $ystem relúred to in paragraph (a) of Article H of this Agrecmcnt, 
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INTELSAT shall bave 3S its prime objective thc provislon. oh a commercial 
ba.sis, of the space segment _required for internatlon~l public ttl<;com
munieations serviees of high quality an9- reliabi_li_ty_to be :~~v~:~il&ble On a non
discriniiruttory_basis to ali areas ofthe world. 

(b) The following shall be col'lsidcred on the same ba.sis as in
tc:rnational public telccommunkations ~ervices: 

(i) domescic publk tclecommunications services 'betv.•een 
arcas separated by ilreas nD1 undcr the juris4ictitm of lhe 

State eonec:mcd, or hctween arcas 11!parAted by thc high 
se<~s: and 

(ii} domestic ptiblic tclecommunieations ~cr\·ices bct\\'C-en 
arcas \<'hich :~re not linkcd. by any terrC'Srrial widchand 
facititie~ and which are separ:m~tl by natural barricr<; of 
sueh an exeeptional nature that they in'lped)!' the viable 
est:bli~hment of terre~trial widcl:t:md ·f3cilities betwcen 
such areaS.·pro\·ided that 'the Mceting of Si,~;:natçrics, 
baving res:Jrd to adviee tendehxl by the Bo.:ml of G\wcr· 
80rs, hns given lhe approprist<"3pproval in advanC"C. 

(c) The INTELSA T. spacc 5egment est:tblished lo mc~t thc prime 
objecti\·e sl1all also be. made a\'ail.abl.;: for othcr domestic public tclcc,,m· 
murticaliol'l; scro\~es on a non·d)scrimin:uor}' basiJ ta the extent that thc 
abilityoflNTEE.SAT tO 3chicvc its prime objcctin:· is nor impain:d. 

(_d) Tl1e INTEL.SAT spacc; "segmcllt ·mny _al~o. on requcst and undcr 
app~opriat,e terna and cond!tions, bt u_tilizcd for th.: purposc of spcci:~-1· 
izcd telecommunications srivlces... eithcr intcmaiional or domestic~ other 
than for militarypurposes, prO\·idcd that: · 

(i) the pro\·ision of puhlic teleeommuniution.s ~cn·ice~ is 
not unfnor'ably affected thercby: and 

(ii) tJ-:c arrangemcnts are othci>táU: .a.t...ep'"lab!c-frorn a tcch· 
nic:tl alld'cconomíc point ofyiew, 

(c) INTEl..SAT-may. on rcque~t ar:d under ~ppropnate te.rms .<~n~ 
conditions, prOvi_dc S:!te.llitCs or associllll'd façili:íeS scparaic fróm' thc 
INTELSAT space s~gm.::nt fi,r: 

(i) domcstic 'pub!ic lt:le~ómmunil:ation~ s'i:n:iccs in tei-ri:odcs 
under the jurisdiction of onc or· mor'r. Piri:le.s; . -

(ii) internal lona( publíc telccommu·ni.;atiOns· ser.•ice~ bct11~~cn 
or""among tcrrii"oricS uOder thc "jhrisdiction of·two or ·moro: 
J?arties: 

Ciii) spedali1:cd te<!ecOlptnUriications setviees, otbcr than ·for 
rÍ:Iililnry purposes: 

provided that thc efficient and Cl:"onotnic oper:ation óf the INTELSAT spacc 
segmcnt is not ut~fa\•orably affected in any way:. 

(O The. utUiz.ation ·of the lNTELSAT -spacc ngmenf- for sfX'eínlír.cd 
te!ecommunications .services pur-suant to parilograph (d) of this Artklc. 
and the p_rovislon of sa.tclli1es or assoeia1ed (acilities separl'.ltc from the 
INTELSAT spaee se!Jri'lem pursuant 10 para~raph (c) of this J\rric!c. sh.all bc 
ccivcred by contra.ets cntered into Leto/een lNTEL~AT and the _.:~pp!icants 
concerned. The utilf-L:ltion of INTEtSAT space segtnent faciliti~s for spe .. 
cil'llizcd r~commur.ieatlons scrv!ccs pul'suanl to p;srn.graph (dl of this Ar· 
tlcle, and thc provision of satellitc~_ or associâted fa.cíliti~ ~eparatc from the 
INTELSAT space scgment fOrspeCializcd ielccommunicniiohs s<:rdl!cS pur· 
suant tó subparagraph (e) {iii) of this Articl!l'. shaJl.' be ln -aceordluicc wíth 

appropl"i3-tt' alli[tClriliHion~. :\1 ·the f"ll.:ul.":iug sta~e. Cll_t_hc Assembly of !';H· 

ties-pursuant W su"bpi\r.lcraph (c} (i\'), of_~rticlc '(li Wthi~ Agr_cemcnt. Whcr.: 
the utiliz.:llion of JNTEt.SAT spilt·~: sei_!melH fa.::llitit:s for Spt>d.llized tclci!<H1l· 
municali0n~ 5Ct'\'ir,."es -i,·o11!d in\'Cll\·~· a.dditional co~ts which rc~ult frl)m r••· 
quircd nwdifitations {o c~i~tinr. or planncd I~)'ELSA'i"' s;'acc scgmc.nt fadli· 
tics, or wh<!r.:: tl1c pro•·ision <..lf$ntcl\ite~ ~r as~ocin:~:d f~c-il.!!iés S<"par;.te fn)m 
ihr;" tNTJ;r.S,\T :;pac-c SCf:llt••nl·i:a. S0ught fM ~rl-:~í3~i~;ó tclcc-0mmunic>~tlon$ 
s.:rvl<:es as pro•·lded for iu subp:n·;:~gr::tph lei (iij) ofthi~- Artkk. aulhnri~atlon 
pursuant t,;, subpar:1~raph lcl lid of Ál'tkk Vl! o~ ihis A!á~emcnt sholl llC 
songht fro1~1 lho.: Asscmbly of Panks li~ ~oon ns· the 'Board o!' G<wcrn~lfS 
is in a po~itiun to ad•·tsc the À.\~en1,bly, (>f Portks in dçta._il t•c'gar~irfg the 
cstimatcd co~J C'lf thc pr,li'"~:~l. tlte b<!!~o,:fits to b~ dc~i,·cd. thc te~hnical !)I' 

othcr probJ..:m~ in,·o]l·ecl ::Lnd thc probal:m cffccts ~n p~c~cnt_or forcs<!e.1hle 
INTELSAT ~~:rvici'S. Such authQrization _~hal! be obt.alne~ bcforc thc pr<l· 
curcmcnt prrv.-r~< f<lt thc fll.cility or facifiti~~ in_\'C>)~--ccf is Titit.iate4- Before 
making ~t11:h auchori7.:Uion~. ~he As.scmbly ofPartk.~;. \n ::tpP:r~,pri;\te cJw~. 
sha!l cousult ·or cnsure t'h-" Ô1cr<! ha~ bccn consult'ation by INTEE.S,\'f 
with Speciõl!i't.cd Age'nci~~ <:>f d1e Oni_tcd N:t.tions direetly'i:oticcrncrl v(ttll tl1e 
provision ofthe spcclnliz.:d t~lceonlmutlicath:m~~r.rvice~ in question. 

ARTICLJliV 
(Juridie.:~.I Pcr~onalityl 

(a) INTELSATsha!J posses:'l juridicnl pcrsonality. -I\ shaJI enJoy lj~e fuiÍ 
~apaclty ncCc~snry fur !.h.: c~crclsc ofits funetions and lhe achicvement ofir~ 
purposcs,lm:lUding the Côi-"pllclty to.: 

(i} conelucl~ agrecmcnts wi~h SlntCs or lntcirnational 
organi;mtions: 

(íi) contrncl; 
(iii) acquirc arnl disposeofpropcrty: ~Tld 
(iv) be a p:trty lo legal proccedi:-tgs. _ 

(b) E:~-ch Part)' sh.1l! tnkc sueh aclion :~-s is neçcss.ary i..-ithin ifS jLJri~die· 
tion f•)r th-e purpose of makii1S effecthc in tcrr.1~ of!ts own law the pro\·l~ions 
ofthis Artlcic: 

ARTICLEV 
(Financial Prir'leiples:) 

(a) INlELSA T sh.all bc the cJ._,.nei- of the J~{TELSAT space s-ej:!mer.t 
~<nd of ali othcr property ncquirc!i by JNTEL.SAT. Thc fil!a~:_~c_la_l intcrest in 
JNTELSôT ,olc-açh Sfgnato·r~· shall bc-cqua! to the amount arrh·cd at by the 
app!ie:t!ion of its in1·cstment ~harc 10th~ \'aluation effccted ptirsuant to Ar· 
ticle. 7 of tfle Operatirtg Agreemeni. 

(b) Eaell Signatory ~hall ha.ve an investmcnt sbarc corre~ponding: to its 

perccntnge of ali utilir..ation of the !NTELSAT sp;~.ce s-egment by ali 
Signataries as determincd_in ac-cordant'e "'ith lhe pro1·isions of thc Opcrn.ting: 
1-greenu::nt. Howe1·er. no Signatory. Cl'er, i( its utili:wtion Qf thç INTI:l.S:AT 
spn.ce seiment is nil, shalf h:u-c a.n im·e.stment shan: le;s lhan the rrrinimum 
cstat.li~h.::d in tlic Oper~ting Agrennent. 

(c) Each Siguatory ~hnl! contrihute t~;> !h~ enpital rcquir-emcnls of 
INTECSAT. nnd sha!l r~ceÍ\'~ C..1pita1 rcp;tymcn! and cun:penslltion for use"Of 
capital in accord:t.11ce wi!lt the ptm·i~lo_ns(>fthc- Operating Agrecmcnt. 

(dl Ali users of lhe. IN'TEE.SA T spaee scgmc-nt shall pay utilizmion 
charges deti:rmincd in acenrda_ne-e-1\'ith ~he pro·dsfon~ nf this Agrecmcnt and 
thc Ope-tating Agrecmet\t. The rates nf~paee ~egmel!t utili~atio-n char1:e for 
each typ~ ofutiljz:uion shall bc the sarne for n.H applic~mts for spaee scgment 
capacity for th~ll)'pc-ofutilit.ation. 

(e) _ Thc separa te lltJtcllitcs nnd associ.a:ted f~cilitics rcferrcd to. in 
paragraph (e)of Aftidc Jl( of this A~r~·em~nl =Y be fin:t.nced and _owned by 
JNTELSAT as pan of tl]c INT~LSA T sp:tcc o;~gni_ent' upon tlte un.:mimous 
approval of ai! the Signalories. If such apprO\'al· i5 willlltcld. they ~h.:r.ll be 
separz.te from the INTELSAT space ._segment and.shall be (manccd .:md 
owncd by tlrose rcquc5!ing them. ln this case the fmnnci:1l .term_s and C-on· 
dítions s~t by INTELSAT sha!l be. stich its to COI'C!r fu!ly·thc c:osts dircctly 
resul!ing fn>m the dcsígn. devclopment, eonslrue'tion aud prov1sior;t of such 
sepatatc satellites and assoclated facilities as w-cll &: .att .. rJeauatc part (Jf th~: 
gcneraland·àdminis\rath·e CO\ts of INTE.E.SA t. 

ARTICLJlV! 
(Structure of INTELSA j) 

{ã) INT-I?:LSAT shaU hav~ thc following organs: 
(i) eh e Assem,bh· of Parlies: 

(ii) the Mccting of Signatories:: . 
(iii) thc .Board _o(Goi.·crnors; and 
Civ) an ex,é'.cutive organ,' resporisib)e to lhe_ Board of Governou. 

(b) Except to the cxl~~t _that tbis Agri:ement or the Opcr.1ting 
/.gteement specifieall.l' pro\·iáe,s othcrwis,e. no o~gan shall makc deter· 
tninatiohS or otherw-ise aec in such 3 way ás to alter. nullify. clelay or iii any 
othcr manner interfere with th~ exerci~e of a po,.,·er or the discharc_c ()f a 
responsibility or fi fun~tion attributcd 10 anotherorgan by this Agrccment or 
the Operating Agrcerncnt. 

(c) Subject to ~ragraph tblofth'is Artiele,the Asscp1bly o( Pal'tie~. the 
Meeting of Signatories and thc Board of Governó:-s shalt each takc note of 
and gi~e due and proper eottsideration to anf resolution, recommendation or 

;~~r~;~~sf;i~~fe:c:~: ;:n~~~~~e:t~;i:;~~~~ ~:;:,"~;~~~,s ~~~~~:~~r~;ct~: 
Opcrating Agreement. 

ARTtCLEVII 
(Ass-::nnbly of Part[es) 

(a) The A~~cm}:lly of Partics shall bc composcd of ;t.ll the Parties 1\nd 
sb;;:ll be the principal orCan of ltHELSA'T. 

(b) The Asso:-mbly of_Panic~ ~hall gi"c;coruide_ration to those aspeei:sof 
Il"'TEI.SAT 1/o'hídt are primnrlly ofintcrest to._lbe:Parlies as soverdgn Staces. 
I.t sh:lll h.:;ve the- p(lwer to giv<; conSider.ation 10 g~:neral policy and long-term 

objccti\'es of !l'\TELSAT eon.sistent_wltti- thc--prir.ciples, purposes and. scope 
of activities of JNTELSAT, as pro\·ided fot in this A.greement. ln nccorda_nce 
wlth paragraphs {b) nnd (e') o!' Art\clc VI of this Agrct:ment, the Assembly of 
P.artiCs shall gil·e duc and proper eonsiderariott ~ rtsolutions, recom· 
ructtd.atiuns and ,·iew:s addres~ed_to it by th~ Mceting "of Sign111ories or thc 
Board of Goverl-wrs. 

(c) Thc A.sseml:ily of. -Pariics sha!l ha\·e the fo\lo\\'ing fun_etions a_nd 
powers: 

G) in the excrci~e of its pcl\lrer of considering general policy and 
long·Cerm objeet\\'c$ of IN1EE.SAT, to1ot;mulate its l'icws. 
or makc recommcnd;nions. as it rTl3-y decm appropriate, to 
thc pthcr organs of JNTELSA T: 

(ii) to dererminc that mea.~ures should be taken to prevent lhe 
a.ctivities of INTELSAT from cor1flic:_ting with any general 
multilateral 'eonvention which is 'Conslst~nt with t~i~ 
Agreement-and which is adhered to by at least two·thi~ds of 
thePar"'tics: 

(iii) to consider a:nd takc deeisions on propo~al~ for amending 
this Agreernent in aecordar.-ee with Artielc XVII of'this 
Agreen-iCnt :~-od to propose, express its l'iews and make 
recommendations on amendmtnts to the Opcra.ting 
}l.greement; 

Õv) to authoiizc. throu_gh general rules or by speciflc deter· 
giinatiqns; the utilita.tion Qf lhe {~TELSAT'spae-e scgment 
and the provision of satc!!itcs and .assoc:iated facililics 
s-epar11-te frOm the IN1E.LSAT sp;~ce segment for 
specialized tclecommunications setviccs wit!'lin the scope of 
activilies referred to in parllgraph (d) and ~ubparagraph (el 
(iillof Article li! ofthis Ãgn:ement; 

(y) to .cevleW, )tt order to e11sure the application ofthc'principle 
of noli-diseríminatio'n, the p general rufes establishcd pu r· 
suant to subparagraph (b) {v) of Artide VUI of this
Agreement: 
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(vi) to con5idcr ól'lld express its views on thc l'epCirts presenled by 
the Me<:':ring of Signatorie1 and thc Board of Govcrnors con
cerning the lmplementation of genr;ral polieics. the .ac
tivities and thc long-tcrm program of INTELS'AT: 

(vii) to exp'rcss, pursuant to Artic::le XIV of tbis A!!reemc-nt, its 
tindings in the fonn of re.::ornmeildations, with rcspect 10 
lhe intcnded cstablishment. ll~quisition Ol' utilization of 
Space scgrnent faci!itícs scpar:ue fràm the INTELSAT 
space scgmcnt fadlitics; _ 

(viii) to !~;~ke õcci~!om. pursu:tnt tosubparagraph {b){ilo{Aftide 
XVI of thi~ As:reemcnt, in eonnection with lhe withdrawal 
ofa Party from INTELSAT; 

(iX) to decide upon questions conccrning' formnl relationships 
between INTELSA.T and State5, wllether Partics or not, or 
international organiutions; _ 

{x) to considcr complaint~ subrnitted to it by f'arties: 
(:ti) to select th_e legal experts referrcd to in Article J of Anncx 

C to this Agreement: 
{xi!) to act up011 thc appoinnnent ofthe Director General in ac· 

cordance with-Artic!es XI and Xll Õfthis Asrcemenr: 
(xiii) pursuant to Anicle Xll.of this Agrccment. !O adopt lhe 

org.anizational structurcQ(thc cxecutive organ; and 
(xiv) "to ex't!rcise .:LhJ _çllher po"ers coming v•ithin thc pun•ie11" of 

the Asscmhly of Parties according to the pro1·i~ions of this 
Agreement. 

(d} The fmt oulinary mectin{:: of thc Assembl.V Of "Partics shal\ bc cem· 
vened by the Secretary General within onc year fo\10\\·ing the d.t.te 011 y,·hich 
I h is Agrecment enters into foice. Ordinary meetingS Sh:ül · thereaftCr be 
scheduled to bc ~eld cvery Jwo y~ars. The AJ;scnbty of Parties. hoWCI'Cr. ~ay 
decide othcrwise from rm:cting to meeting. 

(c) (i) In ad.,.dition to the ordinary mcetings prnvided fot, m 
paragraph (dl of this Article. ·the A~serniJII· of P.:1r1ie~ m;•f 

meet in cxtraordinary mccting~. which .,;,ay h<! con\CI:~cl. 
eithcr upon requcst of thc Board ofGovcrnc)r~ acrin;! pm· 
suant to the provisions t>f Articlc XIV or XVI c1f this 
Atreerncnt, or upon the .rcquesc <•f onc or more Partic~ 
which receh'es the support of at !east one-third of the P;lr· 

ties including the requesting P::~rtvor Partic.~. 
(ii) Requests f'1r.cx.tr3.ordinary m~eii~gs sha!l state thc purpo~c 

of the meeling and sh:ill be addrc~sed in. wdting to thc 
Se9-fclary .Cen~;:(al or lhe-. Dirc~:tor Ccn!!ral. .\\ho shall 
lliTange for lhe mccting to be held as soon as possible and 
in acc.ordance with the rules of proccdure of the Assernhlv 
ofPartie$ for COTl\'toing su"ch meNings. · 

(E) A quomm for any meeting of the ·Assembly õf Partics ~hall consi~t 
ofrcpreser.t.alives of 01 majority oftfre: Parties. Each Pa_rty .sh;~!J ha•·c ont vote. 
Dec!sions on matter.> of substance sh:t!l bc taken by•an a!lirmath•c ~ote c:;~st 

by _::..t least .t~o-thirds of the Partics Wht.Jse r~ptc·,en!:~tives nre Prcs~·nt ::~nd 
v011r.g. Do:.ctstôns <1~ prC">Ccdural mau~n. shtdl bo; t:t.kc.n-.by an nflirrnnlil"<: \"a!C 
ca.":t bj' a. ~mple maJorit.l" ofthc P;mies \\ ho~c i.:presenr:~tk<.>s are prcscnt ~rtd 
vohn_g: D1sput~s w!tethcr a spectfic marte r is pro-;"eduml or subst.lnri1·c sh 3 l! 

~:~~-~~~::: ;;~s:~~~en~a:~~i~.:. ~implc n_wjoritr of lhe r,artics l'.hose rcpn·~en· 
•. (gl Th~ Asscmbly ?~ Pariles sha\l :tclopt its awn rulcs of proceóurc, 

;!~~~ shal! mc\ude~ prons10n for the ~J,:=_tion of a Chairrnan .and othcr o(· 

(h) _Each, Part~· ~h~ li m:ec its own_ costs of rcprcscntation 3.C a nwcting 
of thc Assem h,)' of P.lrlrcs. ~-.. \pens~-s 0t mee11ngs ol the A~scmbl) or l'anks 

~~:~~~e8r~:~:;6p~~~~::n:;1,~;;~~:~~~ tost of INTELSi.\ T for thc purpMe of 

ARTICLEV!II 
(Meeting of Signatories) 

(a) The M~-etír.g of Signatories Sh:IJJ bc cQntpClscd of all thc 
~igna:orics. In .accordance \•oith p:tt:l,!!l"aphs (b).and (c)"of Article VI of this 
~grccn:ent, ~he M~:,ctin~ o( Síg.n::~w~ii:~ sh.a\1 "gi~e dur and propc-r .::01'1.
S!derauon to rcsolullon~. rccommend:ltions õlnd views :~ddrcssed to h by the 
Assembl~ ofP.a.rtics or thc! Board ofGu1·ernMs, 

(b) The Mecting of Sigriatotlcs ~hal! ha,c the fCl.liO\\ ing (unccions and 
powers: 

Ol to consider and e~prcs~ its vicws to th~ Bo::~rd ofGo\"crnorS 
on the .annual report Hnd annua! rínancial stacemenh ~ub· 
mittcid to it by thc Board ofGo1·cfllorS: -

(ii) to cxpre~s irs \"it:\\"S and make · rccommend:uions on 
propoo;ed amen.Dments UI this Af:reemcnt pursuant to Ar· 
tide XVH of tl1i~ Agreement and to consider .lnd 1:1.ke 
dccisions, in .:iecordancc with Ar"Ílclc 22 of lhe Operating: 
Agreement and taking into :..cc~um any vicw( and recom
mendations reccived from the AsscmiJI\" of Partics or the 
Board of Gon!rnors, õil: !)rop"osi-d a~endments to tho: 
Opcrating Agreement whkh are cOnsístent with this 
Agreement; 

(Iii) to considcr and ·('xrress its. views rcg~rdi~g reports on 
fulurc programs. including the er.timt~.tcd financiai" ím
plie.atio,n' of such ('tOgram~. suOmitted by the Bpan( of 
Governors: - · -

(iv) to cdnsid~r. and decide _on a_n~ r~ommcnda"tion tpad~ by 
the Board of Governors concermrg an. irlcre~sC in the 
cci!ing provided fOr in Article 5 Of the Op.er:iting 
Agrec"ment; 

(v) toestablish general rules, upon thc rccommendatlon of and 
for the !:":l'idaucc of lhe Bo:m:l ofGovernors, conccrnins: 
(A) lhe appro\·al o! earch scatlons for aCC"C$S to lhe 

lNTELS.·\ T spac:e h•gmcnt. 
(8) the :.llotment of lN] Et.SAT·space ~cgment c:apac:ity, 

imd 
(C) the establishment anrl adju~tmc-m of tl:e rates of 

ch:trge for utilization of lhe lNTELSAT space 
segmenl on a non-discrinf!natoryh~~i~;_ 

- (\·i) totake- dcchions pun.uant to Artidc XVl<.">f this As;reement 
ln conncttion \\'ith lhe \~·ithdrawa\ of n Signatory frum 
INTELSAT; 

(vji) to coosiqcr and e:~:press its views on complaints ~ubrnitted 
to lt by Signatori<.""S dircctly or through the Board of Go,·cr
nors·or silbmincd to it through lhe Board. ofGovcrll(l~ by 
useri ·or tllc INTELSAT space segment who are not 
Signatorics: 

(viii) to pre-pare and ph:scnt to the Asseml31y of Parties, and to 
thc: Parlics. reports concerning the' implcmcnt:1!inn of 
general policies, the activitics and thc \ong·tcrm prl"1sram of 
lNTELSAT; • 

{ix) ·to take dccl5inns concerning tho! approv:~l rcfet"r('d to in 
5Ubparagraph (b) (iiJof Artkle 111 ofthi-s Agreerncnt; 

(x) to conslder :~nd cxpress ir~ \·iews on lhe .report on pcr
mancnt m·an.:;gc:ment. arrangemcnts ~ubmictcd bl· t!).: 
Board of Govcrnors to the A~~cmbly of Partics put"'óU3n\ 10 

paragraph."(g) of Artidc XII ofthis Agrcem~nt: 
(xi) to make anmia\ dcccrrninations for the purpose l:'frcpre~tn· 

tation on the Board of Go-.,.ernors in accordance with Artkle 
IX ofthis Agn:cment; and 

(xjj) to exercise any other powers coming within thc pur.-itw of 
the Meeting of Sign:ttoric~ accordlng to the pro,·is\ons cf 
this Agrecment or the Opcrating Agrccmcnt. 

(e) The first ordinary meeling of lhe Mccting of Signa.oríes Shõl!l bc 
conveneó by lhe Secretary General .at the rcquest of lhe Board of Governors 
within nine months afl-:r thc entry into force of this Agr~ment."ThCreaftir 
attOI"dinary mceting sha!l bc: l1eld in CI"Cry cal~ndar ycar. 

(d} {i) ln addition to thç ordinary mc~;ting-s pro1·ided for in 
pangnph (cl of this Artick:. the Mcetings of Signatories 
may hold cxtraordinary n1ectings. which may be conl'enc.d 
cither upon thc r~quesl of thc Board of Govcrnors or upon 
thc rcquest of onc or more Signatories y,·hich receh·es the 
support of at lca~t one·thir:d or the Signatorics including the 
rcque~ti"g SignztoryorSignatoríes. 

(ii) Requests for extraordin:r.ry mcetin~s shalfstatc.the purpo~e 
for-which the meetinp. i~ required and shall be addrcs~ed in 

-writing to the Sccr~l:l.ry General Clt" th.e Direcwr Oencrnl, 
who s~~~~ anangc for the mceting to bc held as so110 :1.s 

-possible and in accorrlancc with thc rulcs of pro"~d1•rc of 
the Meetittg of Sign;"ltories for convcning such mcctint;s. 
The agenda for :m extro~ordina;y mccting shall be rc.~tricto:d 
to the purpose or purposes for y,·hich the mcctins: ,\·as con
vened. 

sist :~}rcp~c:~;:r~!o~;:rmn:j~:;~Yg o0{t~~e ~g~:~:;i::. 5~:~~~~~~3~~:~-1 s~o~; 
ilave onc I"Ote. Dccision~ 011 maucrs of sub~tance sha\1 be taken by an ."1(. 

finnative vote cast by at least two-thirds or the Sii;poatnries whu~.e r1•pr('~<:n· 
tativcs _are presenl and votlng. Decision-s on pfoccdural mattcrs ~h ali be 
tak.::n by an affi!"malive \"Otc ca~t by a simple majority of th~ Signa10rics 
wbose rcprescntalii"CS are prescnt and voting. Di$p,ut~ whethcr a ~p:cific 
matte; i~ procedur~l or stJb~tantive shall be d«-idcd by a vote cast by a simj}k 
majority of the Signatories whClse reprcscntali\·es are present and vot Ln~ 

(f) Thc Mccting of Signatorics shnll. adopt ii~ 1~wo" rules of pro:o·~urc, 
which shall include pro\"ision for thc d~l:"tion l>f a Chairman and otl:~t c-f· 
fkers. 

Ci:l Each Signa.cory ~b.all meet its owh .costs of·represcnt;,no.n :1t 
meetings ofthc t>rh•_eti~r: of Sig~~!orics. E>. penses ofmcetin~~ of thc Mcetin!! 
of Sign.:ltorics sh:tll b..: n::garded a~ an admini&Trativc co:St óf INTELS·,\ T for 
the purpose of Article S ofthc Opcrating Agrtcmcnt. 

ARTICLEIX 
{Board. ofGOI'ernpr~: Composition aiid Voringl 

(a) The Bo~rd ofGovernots shalt bc Composccl of: 
Gl one Governor · rcprescnting each Signatory \\lm~e in· 

v.estment·share is not less lh3n thc minimum in,·c~tm~nt 
share a:; dc-termined in accordance with paragraph tbl of 
thisArticle: 

(li) One Go'"ernor representing ench grot.~p of :~ny t\\·o or more 
Sigoatq~ics not rcprc~cntc"d puntant to ~ub11aragr::pb (i) of 
this paragra1lh whose C'()mbincd invutmcnt sharc i~ not less 
than the minimum invcstmcm ~haic aS dcccnnined in ôlC· 
eorda~ce with paragr:lph (bl 61 this Aniclc and whkh have 
agreed to be so representcd; 

(iii) one- Gpvernor rcprcseming any group of at lca~c tive 
Sign.atorics not reprcsC"nted pursuant to -subpar:•~rnph (\) or 
(ii) of this p.aragraph lrom any ouc of lhe r~j;ions ·dcf111ed 
by lhe Plenipotcnliary Confcrcncc: of the lntcrn;;\lollal 

Telec.ommuoications U11ion, hcld iol Mc-ntrcux in 1'165. 
rcgardlc~s of the total in1·esunent sh,a·s h~ld U~· the 
Signat(lrjes C(lmpri~ill!; the gt•(lup. How~1·.:r, tlw nun:ber M 
GQl:emon undcr thi-. C:lte-gory sha\1 not e~cced two f10t" a1w 
region defincd by t"he Union ot fiYl" for a[[ ~uch n:!liUn\ · 



Setembro de J 983 DJÃRJ~DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 6 3831 

(b} (i) During the period lu:·.tween the. cntry inlo f(lrce (lf this 
Agrecment ::.nd the _ lirst mceting .. nf. the Mcc;in~ of 
Si~naturic~. th.e minimum lm•cstm~r.t slti!.l'C rhat 11 ~ll ,•ntitlc 
a Signato.ry CIT group orSigiHltorics (0-bC-rCpt('SI"litclh'n 'thc 
Board of G,wdnun ~hall bc cquúr to tirC inv-cstmc'nt ~h are 
ot the Signatory holding position .thit·tccn in tire li>t of the 
desc.enóing ordcr l'lf 5i.l.e of inilia! im·cstmcnt ~h :Ires l'lf .1!1 
the Sin,:~atorir.:s. 

(ii) Subscqucnt to thc r•·riod mcntiorH·d ln subpnrar.r~ph {i) of 
!h h paragr:1ph, thc Mect\ng of Sir,nat_ories ~hall determine 
annually rhe tp1nirnum ii::IH'Strrtcnt shnrc that w-íll cntilli a 
Signntory or ,sr-oup nf Sign~tori.es'[o_ bc __ rcpn:~c-:'ltecl :m 1h<.' 
B.oard of Cl•\·crnors. For this · purro.çe:-"":thc Mccttng, of 
Signatorics shal! bc guidcrl by tltC. _dcsirabilily of d1c num· 
b.:r of Go1·crnors bclng i!.ppro~irn~uClY twént~:. exc!th!ing 
any selectcd pursuanl to subpar<~graph (n) (iiil of this Ar· 
tlcle. 

(iiil For the poopose of,making ~hcden:rrttinations rcfcrrcd to in 
subp:~ragraph (iiJ or tl1is paragraph, thc ~ccl_in$ oi 
Signatorics shnll fix a minimtllU·· jnvr:litment share :lc· 
cording to thc followinB- prO\·islons: 
(A) if the Bp:trd of GO\·i::rnors, .,_f: i"i1c time lhe detct· 

min.atlon is mnde, is compn~ed or twcnty. tY.•cnt~··..:>nc 
or twenty-two G<l\'ernors. thc Mcetin.l! of Sil!n':,torie~ 
shall fixa minimum investmerit sharc equar to lhe in· 
vestment share ol' llte Signatory which, i11 t,he !ist in 
cffect at that time. holds the sarne position hcld in ihc 
list ln effect ,when thc prc,·ious dcrcrmin:'l.fion "'as 
madc, by the Signatoryo;clcctcd on thar occn~ion, 

(8} if the Board of Go\·crnofs. nt tltc time thc deter· 
mination is made is COJnpOsed of more than twe.nty· 

rwo GOvCrnOrs. th~ Meeting of Sign.itories sh:•l! n.t a 
,minimum in\-estment 5lt<~TC cqu:,J] to thc im·l.-slmem 
share of a Signntory which... in lhe list in efl~ct 3\ that 
time, holds a po~ition· abovc the onc he!d in thc li" in 
eftect "''hen thc prcvious determinat!on was madc, by 
the Signatory ~dectcd 011 that occasion, 

(C) if thc Bonrd Of.Gm·i:--rnbrS.-~ú-illC: .. iiffiC-ihi:-detcr
mlnatíon is made, is compo:wd of !Clis tha11 twcnty 

G_o\-etn.or~. the Meetin!! df Signatori6s sh:dl fix a 
minimu·m irwestm~n: ~harc: cqual lu tl1c inv.:s11ntnt 
share of a Signa.tory wldd1, in the list in c.ffect "'' th:n 
time, J:oid~ a position bt"lOw thc nne lH;:ld in t~.c li~! in 
effc~t when tbe prc1·í6il~ dt"\Crminatk'n w:'.S m3.({c, by 
the Si.lluntOf)" Sdcw:-d on that occ:~sion. 

(iv) If. by appl_l'ing: thc rankitlg rnethod ~ct forth in ~ub'
pnragraph !iii/ (8} of lhi~ paragraph .. thc numho;r ofGo·•cr
nors w~tkl l-e leu. th:ui tw~nt)'. or, by app!ying th:o_t set 
forth in ~ubplragraph (iiil (Clüt' thi~ parngraph. wouJ,! bc 
more than tv.~nty-1wo, thc Meetinj; of .Si!!unt0ries _sh.~ll 

dctcnninc a rninimum h;~e~tnH.:nt shâre th.:tt dll b('-tt•lt C•<· 
sútt that th~n· \\ill.bc twcnty G<Jvernors. 

(v) For lhe pUri)ose or the prOYi~ions ofsullparngr.tph~ Ciii) :uod 
(iv)ofthh p.uagr:lph. th.:- Govcrnors ~dcctc<J in :u:.cord;mct:: 
witil subp.lnt~raph tal {iii) ofthis Artide ~h ali not be tak~Il 
into considcr:~tt01J. 

(vi) For thc pnrpo~~~ of the provisions of this par:t!<Tllph, in· 
vestmcnt $harcs dctermincd pursua.nt w sul•para,grnph {cl 

(ii) of Artlc!e 6 of the Opcrating A~rcC:mcnt ~hn\1 tn!..e cfli:~·t 
from the fir~: da.y of the ordinary mccting o{ the Me.:.iing t't' 
Signatori~s fo!Jowing such d'·tcrmin~tion. 

(c} Whenevtr a Signawry or gronp of Signatorics fu!lills thc 
rtquire,menb forrçpresent·:ltion p~nsuant tosubpnragraph (ú\il. liDar {iiil.:~f 
this Article. it !Jlall bc entitlcd to be rcprrsentcr.J on thc BoarJ of Gl.ll'unors. 
ln the case of any gtoup of SignatllriCs rcfe.rreà to in subpar .... ,gwph la) (iii) ol' 
this Article, such entit!cment sh~ll m-comc cff..:ctive upt•n rcc'eipt hv the 
o:;ecuti,·e organ of' a "•ri1tcn req_ucst frum such )l.tOup, pro\'ided. ho1~e•er, 
that the nuntber of such sroop~ rcprescntcd on thc Board of Go\'crnt't~ hns 
ncrl. at lhe time ofrcceipt ofnny sue h wrirtcn réquest, re:~chcd thc applicahl-! 
Iimitations prescribed in subparngraph (a)(iii) ofthis Artíc!c. lf at the time of 
receipt ofan-y such written rcquest represcntation cri thc Boõl.rd of Go•'<'rnor~ 
pursuailt to subparJ:gr::~ph {a) liiiJ of thi~ i\rtic!e hns reachcd the ::~pplic~b!e 
limitations prcscrlbed thcrcin. thc- group of .Sig11atoric~ may submit its 
request to lhe tlext ordinary mc.::tin,g: of'-lhc Meeting çf Signatoties for .11 

determination pursuant to paraerl!ph {d)ofthb 'Article. 
{d} Upon the reque~t of ::~~y group or groups of Signa.torieS" r~ferrcd' to 

in subparagr;tph {a) {iii} of this Article, lhe Mccting of Signatories ~hall an
nually determine which of tht:\e groups shà.ll bc o r ,continue lo be rcpr~~en!!:-d 
011 the Board of G01o·trhors. Foi this purposc, if such group~ exc~o:t! 11\'c.t for 
any one region defined b~· the [nternational Tclccommunk:Jiion Uninn, or 
five for allsuch rcgions. the Mecting ofSignatories 5hail lirs-t ~elcct the gnmp 
which has l~c highcst combincd investmcnt $hftre ·from e:r.ch such region 

frotn which ihere has bec11 sttbmittt•d a written rcque}t pursuant to 
par.~graph (c) of1his Article. lf the numlx:r of grotlps só sek·..:tl..'d is Jc~~-lha!l 
five, the a·cmnining gt·oups which are to bc rq>rc:-.cmc,i ~b;~U bc ~clc~wd in 
decrea~ing ordcr of thc ct1mUíned inn:~tmcnt ~hare~.of l'.'ach group, wiliHl\Jt 
o.cecding thc appliêabk limita.tions pr1'~1:ribed in su!J!JataJ::rap,h ta) (iii} of 
tliisArtide. 

(e} In otd.er to ~nsure- continuity 1\'ithin the Boa!'d ofGovt"rno:·s, ~~vcry 
Si&nator;y or group of Sir,n.:~toric:s. r~prc$cmed pursu~r:• to .~ubparngr.aph (a) 
(i), (ii) Ot {iii)~.:~fthis Artícl.e ~hall rt!m~in rcpresent<::d, t:ithcr iudh•idually or ns 
.put of s.ucb grou.p. U!!til tlte nc:tt de~rnlinatiotl made in l!ccordn:nce with 

r:~~n;:~~c~~)i~-~~~l~r~:l:;l!~l-~~~~~~~~r;:.r.~;lll~~~,o:~\~~~~:~t~:n~1~"'rt i::: I~~~-~:~ 
s_J:;_ares. H"we,·cr. r~prc~.:-n(;{:\on ns p~rt 1.>f ~ grocp con~t1•utcd punu;,r.; •o 
subp;•r<t8raph (a) Gil or t;ii) o r thi~ A~u..:.Jc ~hall .:.ca:;.: if 1hc ,,.;itlldr:.w.,J f,o:-;, 
the smup ofonc or mo1c Signatorks wr;>u)d tnflke lhe !!ri'UP bcli.giblo: to l;.c 
r('rrcsentcd o_n th,• Bo~r.l cfGovo:rnors [Hla~_:ltl_t_tô: thi~ Artkk. 

(_0 ~ubJCCt 'to thc provisions of po~r~!p:<ph -(g) oF th!s t\rtich~. e~ch 
Goverrior .sha!l have a' I'Otil:g p;micip::l,F)Il equ:~l 10 tlwt part of th<! in· 
vcstment ~h are of the S\~;n:~to~y. or group t>fSit:n:otorics, hc r~prr~rnts, I' hich 
is derivcd frC"m the utili.~:ntion of the li"TEL$AT ~pace ~ega~cnt fot :-.erviccs 
ofthe fo!lowinS: typc~: · • 

(i) interna1_io11al public !clccommunication~ scr'l'ices; 
üi) dómesrk J'Hbtic lc!ccommunications !õerdces bc.twc.cn :m:.:u 

separa!ed by areas not tlnder the jurisdiction of the S!.ltc 
conccrJJed, or betwecn arcas separa.ted by thc high ~a~; 
'"d 

(iii) domestic puhlic telccOm!T\ufllc~tions !;c:'\'ices bet""CCn are~s 
whkh are not linkcd by any tcrrestria! ll'tdc-bal1d l:~cílith•s 
and u.:hich are separatcd by natural barriers of snt-ll an ex· 
cegtional nature th:!t thcy impede thc viabie t·~tab!ishment 
of tcrres!rÍgl l'.'ide-band . facilities berween sue h arca~. 
providccl that the Mccting of Sign:~tOries has given in ad· 
_va11ee the appropriate appro ... al requircd by subparagr~ph 
(b){iil of Article [J! ofthis Agreement. 

(g) F:o~ lhe purposes 'of paragraph {O of' this Artidc. th_e fol!owing 
arrug~ents sha!l,apply: 

(i) in thc; case of a. Si~n.·tory wbich is granlcd a les~er in· 
v~stmcnt share in accofdinc~ witlt lhe provislons. nf 
paragraph·(d) o(Artide 6 of thc Oper.i:ting Agrcemc~t, 'tbc 
r:educti011 shall app!y prl.lportionately to ali types or its 
utili7.ation: 

.(ii) in the case of a Síg11a1ory which is gr.anlcd a greatcr in· 
YeStmcnt shne in accordance with the provisions of para
gra[tll (d) of Ar\kl; ? or the Opcra!inr. A~recm-:nt. the in· 
creasc sh:1!l app!y ;:-:-~rtionatcly to all t)'pcs of its utili"t-1· 
tion: 

_(iii) in the case of a Si;ç:arnry which hu an m,·cstmen·t.~h::re of 
0.05 per c~~;~.t i;: accord .. ncc with the prO\•isions of 
paragrnpll (h) of .~:-:.:!e 6 of lhe Operati11g Agrecmcnt anC 
wh\ch f~rm~ p.an r.; " :s-rouF for lhe. purposc of rcpr<''<"n· 
tation iri tl1ç Do:~<e!~ ,,~ Ge\'ernórs pursu:~n1 ro the pnwisious 
of ~ubpz:ra_r.r:1ph ·~~ iii) or (a) (iii} o( t]Ji~ Artlck. it~ in· 
vestme11t sli«I'C ~~_.~:i U,c rcp,ardccl as J.:>cir.g d•'rh·ed from 
utilizatio<:l t\f the l.''TELSAT ~r~ct ~gment felr !óen·ices of 
the types lb!cd. ir. ~1~;.r.sr::ph m ofthis Article; and 

(iv) n_o Gon•mor ma~ 1'~\t nlore t1:rJ.n forty per ccnt of thc total 
voting p:trtkip:..ti'JO of ali Signatories and ~toups nf 
S:ignatorics icpre1tr.ted on the Board of Go,•-:mors. To th:. 
extent' that tile Vl)ting r~nkipation of al'ly Gnvcrnor e;!· 
CC'ed~ ftlrly pn Cl'r:l of such tCit:J ''orin.c p:-:rticipr.tion·. tlr~· 
Cl:"cess shal! b1• di~tributcd c~ually to the otbcr Guv_crn<)IS 
on the Bo~~rd of.Govern~r~. 

(h) For the purJW~cs of comp..,~:t1an of thc Board of Go1·crno~s artd 
calculati(>n of the votirlg ·partieip;Hi"n of GovernOrs: the in\estmcil't shares 
de,terminc,~ pu~uant to ~ubparagraph (c) (ii) of Articlc 6 of the Or<-•rating 
Agreement ~~ali takc effcct from lhe frrst day of lhe ordinary mt•ctin{.: of the. 
Meetins ofSrgnalories fo!lo"·ing su~h determinr.:ion. 

(i) A ,q~orum for a1;1y mccting uf the Hoard of Govetnors shall consiçt 
of' eithcr a majority of thc Doard uf Gm·ernors, which m3.j.:.ritv ~hall tl3ve. at 
least t.,.o·thitds of thc total ,·oting p.:r.rticipation Ofall Signatorie~ and f!roups 
of Signatories ~pr~scntcd on lhe Board of Go,-.::-rnon, or els'e t!le totaÍ num· 
ber constituting thc Board of Go1·crnors minus tt:rce. r~,gardlen of tht 
amount ofvoting partieipati~m they n::Prcu-nt. 

(j) Thc Boarc! of GovcrJlClt$ sh~l! ennc::.vor_ to tãke <leci~ions 
unanimoush· .. Howcver, ifit f~il$ to reach unanimous agreement, it shall take 
decisions: 

(i) on all substantiv~ quc~ticins.-eithcr by an amrmativc vote 
cast by at lcust fllUr Govc-rn6rs having-at least rwo-thirds of 
the total \'<.•ling participatioil o~ ali Sign•tories and gr~ups 
of Signatories r~:prc.~cntcd o.n tbe Board o_f Governors 
taking intu account_ the distribution ofthc cxccss referred to 
i11 subparasraph (gl {h·J'of this A~ticle. or else by'an ~f
flrmati\'C Vote ('a!;! by :11 Jea~t thc total numb.er constituting 
the Board of Govcrnor~ minus threc, rcgardlcss C!f the 
amount ohoting participation theyf't'pre~ent: 

(ii) on ali proecdur:!.l questions, by an it.ffirrnative vote 

rcprcscnling a simple n~njority of Go\·ernors prcsenl :;md 
voting, cach having onc V Me. 

(k) Di~putes wb.::ther a sp~cifiç que~tion is procedur:õ!l nr ~ubstanth·e 
shall bc dco:idcd by thc. C.h.-ürman ofthc Boilrd of G.oscmors. Thc d~ision 1,f 
tbc Chalrman may be cn·crruh;d by a two-third$ majori!\' of th'e Governors 
presem and I'Oting: ench hl<l'ing onc vote • 

• (I} :rnc D_oard of Qo\'J.:t'OOrs, if it deen1~ appropri:ltc; mny cre:n~ a.l"'-
vtsory committr::.es to as.sist it in the pe rform:J.nl'e of its rc,.ponsibi!itk:s. 

(ml T!-,(: Board of Go\·ernors shaU adorr its own rulcs of proccdure. 
w_hich.sb:!.!l itlC!<.~de Jlle mcthod of elcction of a Chairnian and such othc-r of· 
fi~ers,a~. m;1y bc rcquirco;:l .. Notwh.llstanding 1!-le pr~wit.ion~ of p~ragraph (jl of 
tlus Arttcle. s_u~h rules DHl)' prov1dc for an~ r:J.Clhod of \'oting in the c!celion 
_oJofficerswhl,::_o the Bollr? ofGnv~'rt_!On peems nppropriare. 

(n) The first mcetitlg. of the DW~i-d· uf Goli.:rnors shall be Cl.llli'Cned in 
acco_rdance with par:.gr.1ph 2 oftiÍ~ Anne:x to 1h7 Operatin_g Agr~;cmcnt. The 
Boa_rd cfGo1·ernots sh:Jll m~"'t a~ ol'tc-n ~s is necenary but at least four times 
ayear. 
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ART!CLEX 
(Board t'lfGOI'CHlOrs: Ft.inctionsl 

(a) The Board ofGo1·ernOrs sltall ba,•e lhe fe~ponsibility for rhc dc~i~ll, 
dcvelopment, construction, e~tablishmcnc, (\p~ratit'ln and mainteriance t~fthc 
lNT'.ELSAT.space st:gmcnl ahd pursuant lo,this Agre"cment, rh.c . .Operatinjf 
Agreemcnt nnd sue h determinat!ons that in, thi~ resr.ct may have bccll made 
by thc Assc:mbly of Partics pun:uant. to Ar.ticle Yll of this Agrcement. for 
carrying ou! any çthe_r·.ãcth·itics' which Me undcrtllken by I~TELSAT. To 
discbaq;e thc fCJregoin_g -rr~ponsibilitics, the Board of Go,·cr.nors shal\ havc 
the powt:rs -~lrid sháll e.xerdse the functions .coming within its purview ac· 
cor~l.ing.to tht; ~rovisions of thi-1. A.greementand the Operllting AgrCemelll. 
includi_n~:. 

(i) adoptio.• of policies, plans anQ programs in connection with 
the .design, deve)opment, conslrUction. t-Stablishmcnt •. 
.operation .and .ma\ntena-nce of. the INTELSAt space 
~gment and: as appropriate. in conn~ction with .any other 
activities. whíC!I INTEI,..SAT is .authPrized to undertah~ 

(ii]: e.poption .of procurement pr~dures. reguJarions. tc-rms 
and conditlons, .con,istent wid1 Articje XIII of this 
As:recment, and approval ofprocúrement contracts; 

(iii) adoplion of financial poileie$ .and :annual finandal 
statcmen~. And appt:ovdofbudgets:' 

Civl adoplion of policies al)d .·pr'?Cedures for the .acquis~tion, 
proteelion a[Jd distribtltion _of right.s in invcntiO:ns and 

technió.l informatlon. çonsl5tcnl wit!i. Artiele 17 of the 
Operatln~ "Aj:;rcCnLCLit; 

{v) fo.l"ml-llatk•n of r<X'Clmmendatións to thê M~eting of 
Sigtmtori~~·iil rcf:tiiõn fCl tfi'e e5.ljl.Olís"fim-çnt-õfrhe gen.Í:ral 
roles rcf<>rrlod to in subpar:tgi-aPh (b) ~v) of Artic:.le VIII of 
this AgrCemtnt~ 

lvl) adClpiÍill"l of c:ritc,·ia and pro.·c·dLire\. in a~'C:ordance with 
cuc~ gcnet·al ru!t~ ru. may lHlYC bt:cn e~tab!ished h_,. jl:ht 
Mertin_c.o!" SignatL)t·ic~. fcr approval of .::mh \t~úm\Vur 
IIC"Cl.!$$ 10 th,C !NTELSAT Sflô\CC Sl'~nKnt, for \·o.:rific:~i~l!l 
and monitoring Qf pc:rforn1n~t.X chnrao.:l!:.!:i~tics. of CMib 

St-'llion$ havin.!( ao;-ecn...-llnd rvr O:OOrdÜMLion ufeanh SL<HiOil 

ac-r.css to anrl uti!i1.~.tlou ofth;;ll~TEL!>A'f !.j);Lce ;cgr.1~nt: 
(yii) adoptirm of tcrrn~ ólud conditirms gt'l\ernin.!l the .::!lt>tri"L~nt 

of INlE:l.,SAT spãCl• SCS:IllCnt c:op;Lçi:y, in accordanl"~ 11id1 
suclr ~,:cnera! rttk~ a~ muy ha\·e bet'n e~t«b!hh~d b) thr 
MecJing cof 5ignatort ... s: 

(yiil) pcrio:lie euallli~llmellt of the r3IC$ of chl<l,!;C fn~ "utiJi,a.:iun 
of thc INTELS,~ T ~pace ~egment. in accord:~n<:: with such 
gener:•l ruks as mny )l:l\"C bcen est.ablhhcd by the Mceting 
ofSisn.-!cries; 

(ix) artion a.~ may bc nppt(\priale. i11 accordancc. \;·ith th;.: 
provisions t>f Artídc S <1f !hc. oprratinp, AJ.!r"Cerii"ent •. with 
~s.pet:t.!o.;u.·-int.te."t'il:- in.Jhc.cdling.prco;idcJ fm tri-:~.l: Ar· 
ticle; 

(x) di,cc"tk,,: ofth~ negotiatiun witl1 thu P:my in whose tcrdtCJry 
thc h'-'udqu:mcrs ofiNTELSAT i~ ~itllatt-d. and s~bmis~ion 
to thc Asscmbl)' of Parties for decision therc<m, of tlu: 
He;:rilquartcH Agr<.'t'ln~tlt r.ovc:l'iug i1rh·ilcg;es. exe:nptious 
~nd tmmunitio.:s. rtferred Cn in _pa.r.a~rar.h "iel of t\rticlc XV 
of this .hgreen\cnt; 

(xi) .appr<wal of non·<;.tam!ard earth stations for acccn to thc 
INTELSAT.s.pace ~cgment in actardanee with thc go::neral 
rules which may havc- bc-cn establi~he"d by the Mcctill!( of 
Signatories; . · - ·- .~ 

(xii) 'estab!bhmcnt of tcrmJ. and ·eonditi.on~ for àecess ta the 
INTC.LSAT spacc sc~menfby ·cctCCClmmunkations cntit~c~ 
whiel1 arC not under tl1c juriWict-i~n of a Party, ln, M·.:ord· 
anee vdth the general rulcs estabh~h~d by lhe Mccting c1f 
Sign3\t>ries pur-;uánt to subparagraph (h) (\•) of Atticle 'y'III 
of this Agreen1ent aud consistent with thc pra\;isiom of 
Paragraph fd)of Artkte v orrhisAgrecrrrcnt: 

(xiii) dceisíons on the maki11g or arrans,emenc~ for O\"Crdraft~ and 
the u.i~inp: of loans in aecordaiJcc .... ·lth "Artklc ·!O of the 
Open:tíng Af!rcement; 

(xh•) ~ubmi~sion to· tht: M~'Ctin~ of SismuoriC's of an annt~al 
r<;p1,rt on the a~·thities (lf lNTELSl\T ·.i-ud of annu:d iin.an· 
cial51atcmcms; 

{xv) submis~io:1 to t.hc MCctmg 11f Signatories of r~porr~ on_ 
fuuae ptl>t;rl\nl5 inciLtdinc: thc cstim:~ted finandal im· 
plica.tit'ln~ of su~:l1 I?.rograms: 

(x,·j) ~ul•nmsion to tllc Mcctiny of Sig_11atories.of rcopt>rt~ aiii:i 
rec'comlil~:ndations on any mhei" mattçr wlÚch tJ1e Board or 
Go\•crnnrs dccms. appropriatc (or considcrati!?n by the 
Me-cting of Sig,natl)rles·: 

(a:viil proviSion of such informatio11 as may bc requircd ~y any 
Party or Slgnatnr·y to_,:-nnblc that P.irty .or Si..:natory_ to 
di~chargc- it~. ohligat!o!15 under this Agreement "or the 
Opcratlng Agrcemcut: 

(xviii) appoir!tn~cnt and rcniD'o"al from offiec:. of · the 5.!ci-Ctary 
General ·Pursunnr 10 Article XII_ and of thc Oir<:ctor 
General pursuant to Artichis VIl, XI -and XII, ~~r tllis 
Agr~:emcnt; 

(xix) ru:sig:mtion of :1. selrior omccr o( thc executil·c .. organ lo 
SÇT\'C as. Acting S!'Cretnry Gcnc~al pursuant to .subpó'<ra· 
graph (d) (i) .of Articlc- XII .and dc~ignatio~ of a $Cr.iur o(. 

ficerofthe c~euti1·c- eor~o:~n to.!.er,·e as. Aeting Director Gen· 
era! purs.Uant ".to r.ubp~ragraph {d) (Í) of Artiele X1 of thts 
Aare~mcnt; 

(:tx) Ó('ll'rminatiott of thi.: number, :.tatus and terms and_ con· 
ditior~s of Cl~plo;·mtnt of all po>ts on the ~;)(c-.u<II'C c>r,gan 
upon the reçomn,cndation <JÍ the S<:c:r{ltary Gen'l'nl or lhe 
D!rcctorCcncral; 

ú:xi) appro1·a.l of thc. appuin.qncnt by tlle Secretary General or 
the Directur G~:ncral of~enior officers ccporting directly to 
him; 

(xx:ji) atrangement of contracts in aC<"ordance with ~ubpatagr;,.ph 
(c) (ii)of Artlcle XI Ol'this J(gtcemcnt; 

(xxiii) estahlishme.nt of general iprernal rules. and adoption of 
decisio:1~ in Ci!Cll im.t.:;ncc. conccrning nntilic:uion to thc 
Internillional Tclccommunications Union in :~ccordance 
wittl its,rulc~ ofpr<>eedure ofthe frcquencíes to ["!e used Í•lr 

thc INTELSAT spacc SccmCnt: 
(xxh·) ce-r.dering_ to thc Mccting of Sisna.torie_s the ad\·icc rcfcrred 

to in subp:uagr.tph {l.l) (iil of Anidc III ofthis Agn·~:mc111: 
(xxv) exprcs5ion, punuant to põlr3graph (c)o.f Anicle X/Vofthis 

As,reemcnl~ ofits fimliugs in the f?tnl ofrecommendati<.lns. 
and thc tendc:-rin~ of l!di"Íce to thc Asseml.lly of Partics. pU r· 
suant to par:~graph (d) or (e) of Artidc XIV of this 
Agrêem-cnt. wilh rcspcct to the intcuclcd e~t3blish1:1o.:nt, 
;lll::quisition or vtilü~don of ~pace scgmcnt f~r:ilities 

scparõ!te from the INT[[.SAT space sc-nment f:~cilitic~: 
{xxvi) acti 'ii in accordance ~··llh Article XVI of this Agr.:-em.:-nt 

and t\rtil'l!."" 21 t>f thr Operating Agrccment in conn.-ction 
wrth thC withdra\m_l ofa Signatory from INTELSAT, and 

<xxviD cxpr~·ssion ofit"s _yicws and recoffimCndations on pn'l"'~cd 
amendment~ to this Agrcement pur~unnt to p;~ragrapll (b) 
·or Artid~ XV!l of thi5 Arreemcnt, the propo~a! of .:!Pl~nd· 
mcnts to the Opc•ra1inJ,: /•!!;rccnH:nt JHir~u'lnt to par:~~:t·.,r:t 
(nl 'lf Artlcle 22 of thc Opcrating Agrct.ment, and tho.: e~.· 
pfe~sion of it> 1·iews :md t~ecommendations on ptOi"'O~•·d 
amenclments to the Opci.iting Agrecmo:nt pursll<:nt to 
p;HilJ:raph (b)of Articlt· 22 ofthc Opno~.ting A.t;reemcn:. 

{b) ln accord; "''~ with the pto•·hions of paragrephs (b) at:d (c) nf Ar· 
1iclc VI ofthis Agrf.'~o:··!"lt. the Board ofCtwemor~ ~ha!l: 

(i) gi~·c duo:: ~nd proper ccinsidcr.alion to rc~nlutions, ~cc•,:n· 
mend«tions and 1·ic....-s :~ddrcsscd to it by the Assc-mbl} of 
Põlrlles nr thc M<:ctinr.; ofSignalorics; and 

Oi) include in its repons to the Assembly of Partics and Lo Lhe 
Mccting nf ~!gna_tories.infor:!!lati<ln ~~n actioM or d~dsion~ 
taken with respec1 to· sue h resolutions. reeommend~tio.Jns 
and. vicll"~. a~d ~t.s tc...>..~o.ns for such action5 or decision~. 

(Director General) 

(a) The.e;c.ecutívc· Organ Sh.lll .be beaded lly the Direetor General and 
shalllt:tn: its organ:lational structun: im?lcmL""nled not !ater than si.~ y~ar5 
aftCr the e'ntry inió lürcc of this. Agr~:ement. 

Íbl (j) Íbe Oircç-tor Ce.netal.shall.h.e .. tfu: .. cllie.f.executive 11nd lhe 
. . . legal rcprcscntati~c of INTELSAT and shall bc direc:tly 

rcsponsible to tllc Board ofGovcrnors for tbe pcrformano::e 
ofall managcmcnt functions. 

(ü) T11c Director General shan .aet iÍI accordance with the 
pOlicies and. dir.<!cti'lc~ orthe Boa r<;!. of Governou. 

üii) Th.e Director General shatJ be appointed by the Board of 
GoYet"nors, subjcct to cOnfirlnaticon by the A~sembly of Par· 
ties. Thc Director Genera:l may pe remove<! from office for 
cause by the Board of Góvcrnors on its own authorit)'. 

Jl~.:) Thc roaramount considi!"ration ln th<.: appointrnent of the 
Director "Gc:ncrnl ;md in thc sclccrion ot'othcr per~onnd of 
thc e:..tclltive orgau shall bc the nerc.ss.ity of cnsl!dns: thc 
híghest standard~ of inte~rity. <'l"l!npetenq· .and efficiency. 
The "Ditc-ct<>r Gcncrc! ind the p~rionncl of thc <.:>.ecutil·6 
orr:an sha!l reirain f:otn an.1· actio:1 inc••n1p.ilihie with 'tJF 
r~sponsibilities to INTEL5AT. 

1.:1 (i) The pcrmancnt mana!!~mcnt arrangements shal\ b-1! eon· 
slstertt with thc basic aims 11nd purposcs of INTELSAT. its' 
intern.a.tianal ch3ractcr and its obligarion '" pro\"ide on .a 
comm~al basi~ teleeommunications facilitie.> of high 
q~ality and re!l:tbility. 

tii) The Direcr.;or G-·nct;~l. or. behaif of INTELSAT. shall con· 
tuct O!Jl. to on.: M more cclmpctcnt "entities. tci::hnie::;!'and 
or.crational functions to the maximum exlent pr.actic.::.ble 
with due rc-gard to cost and c:onsistent.with Conlpct.:nce, ef· 
feetiveneu and efficier1cy. S'uçh ~:ntities mar bc (\f 1·arious 
nAtit~ntllities or tn3y be an internariO"Ila! corpor:uion owned 
and coniro!lcd by INTELSAT. ·Such contract~ sha!l be 
negotiated, exec.u1cd anel admir.inered by lhe Dirc~tor. 

GeneraL 
fdl (i) The: Boaid of GovernorS: sh.all clestgnace a seni'Jr <.lffieer of 

the e:o::ec:u.tive organ to SCTliC as the Acting Director General 
wbenevcr the Director General is absent or is unable to. 
dlscli.arge his dutie5, M if tlle office" of Director General 
should .beco"mt: vao:-ant. The Acting Director ~n~:i.l sha.ll 
have thc: capaci~ 10 exercist- ali the powcrs of thc Director 

_QC:ilenl pursuant tr.l this Agrcc:ment and thc: Opers.ting 
Agr~ment. ln the C"\'ellt of ~ vacancy, the Acting Director 
General sh~l! serve in tkat c.apacity until the ~ssi'l-mp'fion of 
office by a Director Genc;ral dppoin.ted and confir~Cd~ as 
expeditious!y a~ possible. in accordanccwith subparagraph 
(b) (iiD of this Arlicle. 

(ii) The Director General may delega_te such l)f his powe:rs to 
otber offieers in the exce:tJ,tive orgzn a.s maY be nectnary to 
meet appropriate.~ulremcnÍ5. 
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ARTICLEXII 
CTransidonal MaMgemcnt and ~ecrc.tary qencral) 

... 1 "' 1. m:\ttcr of prlority afte.r cntry into fotCl:' o{ this Agrctment. the 
"'-'"1 tA Covernors shãll: 

(i) appoint thc Setretary General and authÕrize the neeessary 
support st.lff: 

(ii) arrans.: thc mllnagenH'nt services eontraet in accordance 
~ith paragraph (e) of thiS Article; and 

(iii) initiate lhe study coneerning pcrn~anent managemcnr 
arrangcments in accordanee with paragrapb (t) of .this Ar· 
ticle. 

(b) The Secrctnr~· General Shl\11 . be the l~gal r_cp'rcse_~u.th·e of 
INTELSAT until thc lirst Director Genernl shall have a.ssumed oi'fiec. tn ac· 
cordancc with thc policies nnd dircc:tkes of lhe BQard "of Go~·ernors, thc 
Secrc:tary ·General sh3ll !;te responsible for lhe performance or all 
man::gcment SCT\'iccs mher than those. l''hieh are to be pro"ided undct lhe 
tcrmsofthc "!l.anagemcr)l ~en·lces c:óntract conctuded pursuant to parag·raplr 

~:~;~;~t~r~~~1:n~~~1111tJ;11 ~:~;c~~~e~~~~ l~ ;:v~~:o~s 1~ul~~i~n~g;~~~~~l~ 
inform<·d on tlle p~1·formanee ofthe management sen:i.t."CS con1ractor under 
its eontract, To tlle e:-aenl pracricable. the Secrctary'Genenl sh:~lf ~e present 
at or revresented .at ~nd oQs~r\·e, but not partic:ipa.te in. major _contrac:~ 
negotiations conducted by lhe managcrncnt serviccs contractor on be_h~!_f (>f 
INTELSAT. For this ptlrposc thC" BO<lrd ofGovernors mny authorize thc ap· 
pointm~nt to thc ex.::eutiVe organ of ,, small nun~ber ot'technically qu;~Jilied 
personnd to a~sist the Scct·cury General. The Sccretary Gcncral-shall not be 
interposed between ~l1e B<:">:'Hd of Go1·crnors an,~ the maii~g:e"'!ent savkcs 
centr.actonwr sh.a!l hee.~·crcise a Supcrvisory role 01·er thc.~ald eontrac:tor. 

(c) The paramount cou5id~ral!on in lhe appoi~tmenr of thc Secretary 
GenCral znd inthc sekcliun ofot.her pCrSonncl ofthc executive organ ~h ali be 
tllc necessity of ensudng lhe highcs.t st:tndards of i_ntegríty, co_mpct_cnc_y and 
cfficiency. The-Sccretary General and thc p<:rs~nnel of" thc_~~ec~t;ve org~n 
shall r.:frain front any ac:tion incomp:ttil'lo:: ~<~ith their rcspormbílme~ to lN· 
TEf..SAT. Thc Sccretary Oeneral.may be remoYcd from omee for cause ~y 
tl'lc Board ofG01'crnors. Th.: office of"Secretary General sl_1a!l _c.:-.ssc to C'XISI. 

on thc as~umption ofofficc by the flrst Director Generai. 

(r:l) (i) The Board Of Governor~ s.hall designate a seniÕr offieer of 
t.he exccutive organ to ~cn•e as the Acting Secretary General 
whcttevcc: the Secretary General is absent or i5 unablc to 
disehargc h is dutics, or if the (IOiee of SeCretary General 
should bcco:ne vaeant. The Ac:ting Se-eretarr General sl1~ll 
h avo t~c capacíty lo excrdse allthe po .. :crs of the Sccrctary 
General pursuant to this Agrêcment ~nd thc Oper~!Í11g 
Agreement. Jn tltc evcnl of a vacancyLttu:. Ac.ting Sccn·tnry 
General shall se..-e irNhat caracity untilth~ assumption or 
office by .11 Sec:ittary.Geueral. who ~haJl bc appolntcd b)' thc 
Board ofGÕI'ernon as eJo:pcditiously as possible. 

(ii) The Secretary Geltcral may delcgate !tlch of his powcn to 
othcr oUH:er~ 1n tllt: executil'e organ as may bc neecss:~ry to 
m~-ct appropriatr:: l'rqnkements. 

(el "fhc contr.1.ct refcrrc:d to in subp:t.rngraph fallii) of this Artlde s!i,1.ll 
be bctween !lle CC!mrnun"ications Satellite CNptlration, f~fcrréd to ln rhls 
Agrcement as "thc man:I!J.emcnt ~e!'l•ice~ccntractór''. and.lNTEí..SAT. al\d 
sh;~.JI bc for the p(."rformancr of techni~al ~n9 o;:-~raril•n~! mana~,.-cmcn~ ser· 
viees for lNTEL.<iAT, as·specificd ir. Annex Dto this At:reelll~nt and ín ac· 
cordance "':ith lhe (;Lliddines set out thcrein: for « pcriod termi1}:.ting _<~! rhc 
end ofthe sixth yc.:~t- aftcr thc date ofcimy into force ofrhis Agr.'cment. The 
contr:lct sha!l contain pro,·ision5 for the manage1tJCnt ~erl'ic.es contractor: 

(i) to aet pursuant to rclel'ant pOlicies and direethcs of Jile 
Board of Go,·ern<Jrs: 

(ii) to bc responslble dircctly to th(.' Boarcl .of Go1·êrnot·s until 
the assump:ion of officc by th~ tirst Director G.:neral und 
therearterthrough th<.' Director Gene-r a\~ :nd· 

(iii) to 'urnish the Sccrctary General with a!! lhe in(ormation 
neccssary for tlte Secrctary Gencr"al w kcep the BQ!Ird of 
Governors !nCormcd on the performance undcr the 
manag~ment ser..:iteS co.ntrac1 and for tltc Secrewy 
General to bc present at or re?re~ented ar and ob~en·c. but 
not panidpatc in. major eontr~ct i1egoti:nion~ eondtu;r. 
ed _by the management scl"\·iccs contr:u:tnr (lfl bchalf of 
INTELS;\_T. 

The mana!!ement scrvices contractor sha!J negoti.!lte. place . .amend and :td· 
mi:n.istcr contracts on behalf of INT.EE.SAT wi[hin lhe arcas of its respon· 
sibilitíes under the- mana&cmcnt sen·iccs c:o:ttraet and as Qtheni·i~e 
.authorizr:d· by the Board'or Go\'ernors: Pursu;u:t to authoril.atio;; un!Jer the 
manaae.ment'servic:cs conlracr: oras otherv,.jse õl.llthod:tcd by the Bo.'lrd of 
Governou, the m3nagemcnt services contractor Sllal/ :.ign eor,tracts on 
behalf of INTELSAT ip. the arca of its re'SponsibiiitiCS: -Ali otbCr conlracts 
shail be signed by rhe Sec:ret:lry General. • 

<o The stt1dy rc:ferred to in subparagraph (a)(iii) ofthis Articlc shall be 
c:ommenced as soon n-ponible and. in any c1·enc. ~<'ithin one )'ear after enuy 
icto forc_e ofthis Agreement. h sh:r.JJ becondu'cred by'the Board ofGovernors 
and shall bc designed to provide the informa!ion n~ces~ry fur thc deter· 
mination of thc. mon e_fficienl and dfeetil·e permancnt managc-mert~ 
arranc:ements con.~i$-tent with lhe prO\'ision$ of Article Xl of tbis Agrcemcnt. 
The study shall, am·on& other matters. givc due rcgard to: _ _ 

(i) the principie-s set fortli ln ·~obpara!;raph {c) (i) of Artic:le )C I 
and the poliC}' cxpressed in subpara.graph (c) (ii) of Articlc 
XI, ofthis Agreemcnt: -

(ii) exrcrience gained during the period of the Intcrim _ 
AgT«ment and of the tr:msitional management 
artangerne:~ts provided for in this .Artiele: 

(iii) the orgllnization ar1d pnx:cdurcs adopted by tckc,om· 
munic."ationro.cntities thn.~n@.'hout the wdTid, with pa!'ticular 
rerercno;c tO" thé'int~r,ratiol) Qfpolicy anel manngcment and 
10 ma.nagement C!'fficicncy; 

(iv) in-formation, simil~r to th:H rcferted to in subparagraph (iii) 
ofthis-paragraph, in respccr ofm"ultlnntional'l·cntur·cs for 
imple.mt.'_nting_:~dvancc~ te<:hnologies; ~nd 

(v) reporli'conlmi!-sioned from not lc-s~ than thrce prófcssional 
ma.nagementconsultants frorn l'aricws parts ofthe world. 

(g) Not !ater than four· years after tl!c entry into fo1ce of this 
Agt'cement, the Board ofGõv~-r'nor~ shall submit to the'Asi~mbly of Parties a 
coroprehensive report. which incorpor:ues the resullS ofth~ study refern:d to 
in subparagraph (a) CtiH of this Artkf~. and which fncludes lhe recorn· 
mcndations o'f the Board ofGôVcrnors for the org:mizational ~trueture ofth~ 
executiTc organ. lt shafl also trammit r..opies Of this rt-por1 to the t--reeting of 
Slgnatoriés and to ai! Parti~s and.SignatorieS aS s06n as it is a\•ailable. 

(h} By not !ater than fil'e ycars afler entr!o' into force ofthis Agreemcnt, 

~~:~~~~~·r:fr:da~~~~~ -r;;;;;:;i~~g~~~~;~~~~e1r1r1i~Jcre::c?a~~ 1'~~~~es0:1~i~~ 
may h ave been exprcsscd bj jhe Mceting of SiSnatódeS thereon. sha!l a.c.!opt 
the organizational :i:tructurc of the executive org'an "''h'ich shall be consi~tent 
with the p~ovisions o~ Article X.l of this Agn:emcnL 

(i) The Dírector General ~hall.assume oJfice one yea.r bef(lrc the cnd of 
the management services contract refcned to in subp:rrag:raph (a) (ii) of thi~ 
Article or by December 31 ,'1976. whiclie~·er is carller. The Board of Go_~·cr· 
non shall appoint the Director General. and thc Assembly OfP.,rtics shall-:;ct 
upon the confirmation of thc appointment, il1 time to enablc the Director 
General !o usume office in accord:mce with this p.aragraph. Upon his 
anumptlon of office, the- Director General shaU be responsíble for a!l 
management ~crvices, including tl1e petformance ofthe functions pcrformed 
by the Secretary General up to that time. a'nd 'for the ~upervision of the per· 
formance oftho managcment serviees contr:ce1or. 

G> The Director General, acting under relevant policies and dirt:ctiV<:s 
of the Board qf Governors, shodl l'ake ali neccs~ary step:i. to ensuri: that the 
perthatíent management arr.angements are fUI!y imph:mentcd not !ater than 
the end ofthe sixth year after the date of entry in.to force ofthis AP,__ ·-• 

ARTICLE XIII 
(Pr()Ç:uremen!) 

(a) Subjçct to this Article. procurement o_r goods and setl'ices required 
by INTELSAT shall be effeeted by lhe "''''~rd of eontraets. bascd on respon
~ to open ínternational·invitations to tender. to bidderi olfering _rhe best 

combin.Rtion·orq~tality, price and tlle ino~t favQr:thle.deliver~ time, Tl1c- ser· 
v!ces to which this Article r~fers are tho~e provióed by ji,Jridi.;al p~mms. 

(b) Iftherc is more tha!'l_t'lnc hid e>ffering such a c:ombinnti•m, the con
tract shalfbc awardrd soas to stimulate, i'n thc intcre.sts oC lNTI;::LSÂT, 
world-wide eompcti!ion. 

(e) Thc reéjuirement ofopen int.ernetional invitatíons to tender m.ay be 
dispensed with in tho~e eascs spccifically rcferred to in.Artictc 16 of the 
Opcrating Ag~eement. 

ARTICLEXIV 
(Rlghts a.nd Obli!i;ations of~lembers} 

<al- The Partie!> and Sigf)atories shall ,excrcise their riS)ltS':\r.d mec:t 
lheir obligations undu this A$reemcnt.tn a manner fully eoTJ,si~tcnt with and 
ln furthcrance: of the principies s~ueo in t}le Prcamblc a.nd other prcl\'isions 
oftllis Agreetnct'lt. 

(1)) .Ali P:Jrtic~ and a! i Sizn:..toric~ ,;.b~ll b_c __ a]lowcd to attcnd and p:'lr· 

~~c~;:;:n:~d ali~ c~~:~~~~~:~e a:~hn~;~~in;r~~;~iD:~~~; ~~~: ~~:~c~.:~~~~~';d r•~c ~~~ 
Operating Agre(~Jllent, as 1•~1l as in :r.ny oth!!r mectin~ ca!kd by_ ,·.r hcid u.nd_er 
the auspices of !NTELSAT._ in :•F_o_rdancc with ~!1c _ar~:·n~em('llt~ m:1dt: by 
INTELSA 1' for su~h meclin,e_s reg;~rclles~ ofnhcre th~)' may !JJ.:<.' pla~e. Thl' 
·tl::ectil.il'c organ sh~ll Cnsure tlJat arrt~nl:lcments with the J>ost P.:nty or 
Signat<try fo1· caoh suclt confcrc'r'I~C or mecting ~h.:~ /I indud~ a prol'i~ion for 
lhe admission to thc host coumr~· arid ~ojourn for 1he durat1on oi sur;-h cem· 
fúenec or m~cting, of rcprc~critat\\·es of ali Partics and ali Sign:Horics cn· 
titlcd to auc.td. 

(e) To the extent that any Púty or Slgnatory or person wlthin lhe 
jurisdiction of a Parly intcnds r_o estab!ish. ac:quirc ar utilize ~pact' segutent 
facilities scparate from the INTELSAT sft:r.ce ~ecment f:r.cilitit:5 tll·meet its 
domcstic public telccommunlcations ~ervices nquiremcnts, such Pare~· tlr 
~ir,natory; P:rior to the est3b1i~hme.nt. acqu!sition or utili:>:ation of su.::h 
facilities, shall eonsult rhc Board of Gõ;-ernors, Y,;hkh sl1al! exprc~s. in thc 
form of re.comm'endations. its tindiilj:s rcg:irdini thc tcehnical c(lmp.,tibility 

..ofsuch facilities·.ilnd lliejf.oper:ition with the u~e ofthe radio l'requ~n~y,spcc· 
trum and orbital spaçe by the existing or planncd lNTELSÃT sp:lCe R!!menl . 

(d) To th~ extent that any Party or SiJ:natory or person with:u the 
jurhdiction o{ a Part)' intends individually or jointly to establish • .:~cquirc or 
ofilize space sé~ment faeilitics separatc from the INTELS'AT sp.:~ce ~cgl:J.cnt 
fadlities to ,mect ib intcmational pu\?lic telecommunication~ M:rviccs 
rc-quircments, sl!<:h Party or Signatory. prior to the cst:tbllshment. 
i\C.quisition or utili7.atior'l of suclr facilitics, -shall rurni~h ali rclcl·ant in· 
lflrma.tion t.o a~d shall consult with the Assembly of Partius. thracgh lhe 

Board of Go1·ernors. t~ ensure technie:il compatihi!it~· of ~uch facilitit::s and 
their opcr:Jti.:m with thc use of the radio frequcw:v ~l'~~trum and orbil:~l 
spaee by the existing tlr pbnned INTELSAT. sp~ce ~>~!~inent õl.MI to :r.1·oid 
signfieant cconomic haflll to the global s~·s~c.m or !NTELSAT. Upl)ll wch 
consultation. the As~embl)' of Jl:~rtie~. taking_ into :tc:éo11nl 'the ;:uivi~c ,,f the 
Board ofG\lll!rnars_. ~hali exprcss. in the f<Jrm ofrce<Jmmend:tti(,!,I\S. it~ !ir:(!· 
ings rcg.1rdi11f: th.:.considerati<Jns ~r:t O\ll in ,thi~ par.:~l)rll_ph, nnd further 
_rcgardit1g th"' a~sllr.lnc.:. that the pruvi~ion or u1ili1~1tiun of Sl.l~·h t'aciliti~·s 

shall not· pn:judic~ lhe establishment or difecJ tclc,:oommunicatidn links 
throu:;h the l~TELSAT spaee lef:lll('nt anlong .ali the P:trticipanb. 
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(e) To the c~tcnl that an~· PJ.rt; .. ot Slgn:ur>ry or pcrson with!n ;h_e 
jUl'bdiction of a p;my intcnd~ io cst:lhib_lJ~ ieguirc 11r utilize_ ~pn,·e sl.'gmcnt 
facilities !>l.'parate from thc INTELSAT !>pact: sc~r.wnt facilitics tU m~·<~l its 
speci:1Ji1.cd telc~ommunication.s ~crvices. rcquir<·mcnr~. domcstic o~ in· 
tetnational, _sue-h -~arty or Signatm:Y· prlbr to tlil.! clit:tblhhmcnt. ncqui,ition 
or utilizatiou of 5!1Ch fadlitil!s. ~h~ll furni~h ali r.:J~ .. 'l.:lnt informntion to tll<! 
Asscmbly ofPartics, through thC Bonrd of (iO\'Crnors. rn.· A~s~mbly ,,f Pa,r· 
tics, tal;ittg into ace<Junt ilte .::tdvi~e 11! thc B.oard of(Toi,-crn\1rs, sh~ll exrn·es~. 
in the· form of recotnmcndations. its findiogs rcj!:1rding the le..:-hnicnl com· 
p~tibility of such Jacilitics and their op~r:llion with thc use of thc radio 
frequcnc)' spc.:::trum aríd orbital spacc by the.c~i~tin& o~ p!nnncd INTELSAT 
spnce scgmcnt. 

(O Reco_mmcndations by the A~~emb!y of Partics cir thc fl.:t:mt of 
GO'o'ánors put~"uanl~i·r, thh Artic)t sl1:1\1 bc made w.ithin a·p.::riQd uf _si:t 
monrhs from !~te d~tc of commcncinf! the pro.::cdurc~ provided for in lhe 
foreg:oing. paragraph~. An extra6rdin.l_rs mecting of thc As~cmbly of P.~rties 
may be c_on\·eneõ for this i1ttr'p~e. --

(gl This Agri::cm<·nt ~h;:ll-not apply t~l_the establi~htnc:nt. acqui~iti1m or 
utilizatlOD Qf';::pacc ~gme~_t .fac'i!i~i:.-s s_cp~rate l'rom th~ INTELSAT S;J:tc-c __ 
segment fac1!itlcs selely fot· nat1ona! seeurity purpn~C$. 

ARTICLEXV 
(INTELSATHf;adquarter~. Prid!e&es, Exemptions, Jmmunitiesl 

(a) Thc he,adquarteN. of INTELSAT shall be in W:\~hington~ 

{b) Within _ the scope .ar actil·itics aulhoriled by this Ar,n•ement. 
INTELSAT and its propàty sl1al! be exempt in all State~ Pan~· \0' this 
Agreç-IJ\ent from aU riatiOna\ ÍnC"orn_e and dlreet nOJiional pr(>pc'rty 1:&.,3tion 
and from eu:.tom~ dutie~ on eommunk3tirms sate!Jit~~ and eomponl'nls ani1 
parts forsuch satcllitcs to be.laUnch~ for use in the globnl ~ystem. EPeh ?::~r· 

ty undertakes to u5e ir~ best enrlclwors to brlng about. in aeeordance whh'the 
applic:.ble domcstie proccdure. such furthl."r e~emption of lNTELSAT ;md 
Us propcrty from income and din:ct propcrty t:.:xation, .lnd cu~toms dutics. as 
isdesirab!c:, bcari11g in mifld the panicular nnturc: of!NTELSAT. 

(c) Eaeh Party other I]J:tn the P:~rty in wiw~c rer_ritory lhe l_l~.,dquarters 
ofiNTELSAT i~ [(IC:tted )h:lll gr:tnt in accord:1nc~ ••ith tlu: ProtJ.Xd referrcd 
to in this paugraph. ;,nd the Party in who~e wrritory thc hc-achtn~rters of 
INTE!.SAT is loc.:lt~r.l shall gr:mt in accord.,n~ with thc Hc::d4uancrs 
J..gr~emcnt rdcrl\.'d to in this p:ip)!~aph. thc :1~'pro;-iri:1te prh·ilt'g.;:s. cxcntp· 
tion~ and immuniti~ toJNTELSAT. to iL<: of!iccrs •• md to tll•he qtcgcr.ic~ 1.1f 
its o:mployees spceified in sueh Protocol ar.d HcJ.dqu;trtcr~ A~e~:mrnt. tu 
Partles and rcpr<:-!Cntativ~-s of P:~rties. 10 Signatode~ ~nd repi.::scrH:1ti\'~ of 
Sisnatories and to persons particip:Hing in art:.i:ration proc~x·rlín.~;s .. ln p~r
ticular, each Part)' shall grnut to thcsc indi\'idu,,Js immunit~· i'r11:11 lc~:1! 

prOCt:ss ln rc:spect or acts donc or words written l'r spoke11 in tht exc(cise of 
tb~i~ functions :-.nti within the Jimits \!{ thcir duti~~. to the c~tcut :.nd in lhe 
cases ''-" be pro1·id.::d for in thc Headqu;~n,•rs ,\greemc:nt aud Pr('ltoccl 
n:ferred to in thi~ p:tr~gr:tph:Thc J:?ally in whu~c t~rrit('lr~ Lhe h~?dq~~art<'~5 
ofiNTELS,'.T is lo.;-.ltcd ~h-lll. 01S soou a~ po~~ib!,•. conclude a Hcactquaners 
Agreement with JNTF:LSAT cO~-cring pri.,ileges. cxcmpti11ns and immunitic~. 
The H~adquarlcfs Asrecmellt shall ineludc a pt~"l'iSI,;;;n th:lt-alr Sistt~tó~!es 
actlni: in thcir cap;~c;t)· as such, e~ccpt the Si_,:ll:ttor.•· dc~ign:1t«! l.>y thG P:trty 
in whose t~rritory tflC hcadqu:mcrs is l<l.:::ilh::d. ~hJll be e..xe.rnp' fror.J n:~tlonal 
tax:ttion on inromc carned 'rrom 1:-\TELSAT in the territõr)' t>f ~uch P~rty. 
The othcr Partic.~ sh:~ll also as ~o.;,n :~s pos)iblc conclude a i'rC>lPCol co1·cring 
privilegcs. e~cmptions and·imnnlt!i1ic~. Thc Hcadquartcrs Ag~en:~·nt atl(! 
th~ Pr<>tocol sh~ll be indcpendt"lll ofthi~ Ag:n::cmcnt ;;tnd caCh sha!l prcscribe 
th~eonditionsofit~ tcrmin01tion. 

ARTICLEXVI 
(Withdrawal) 

.(a) . (i) Any Pãrty or :<;ignatory may wi:hdraw voluntarily from lN· 
TS.SAT. A J>arty sl\all ghc writtcn notkc to lhe 
Ocpositary of it~ dedsíon to witiuii-aw. Thé dcciSil)n of a 
Signatory to withdraw shall be nolit'ic<l. in v•riting to the 
exceutive organ by thê Pany 11hich h.as designated it and 
such notiflca.tion 'shnll signify tbe ãcccptanceby the Partyof 
such notifieation ofdeeh-i\111 to withdraw. 

~ii) Vclunt:try y,·ithdr;:twal $h~J1 beco.me dfeetiv.e- amt thi~ 

Agre!!"mcnt and the Oper:~ting ,\greemc:nt shall cc~~c to be 
in force for a Party or Sign~tory threc months ahcr the date 
of rc:ccipt of the noti'ce referr.:::d to in subp:iragr:~ph (i) of 
thís P,~~:ragrapt1 or, ifthe notice ~o ~t_atcs. on thc date ofthe 
next determination of invcstmetlt-Shares ptfrsuant to sub· 
paragraph {c) {ii) of Artiele 6 of the Operating AgrecmeJtt 
tollowing t'hc:expir.ation ofsuch tl1rce months. 

(b) (i) lf a Party appc.ars to havc failed lo comply with" any 

obligation under tl:is Agrrement, the Assembly of Parties. 
having rccei~c:d noti.ce to that effe.::t or_ actil1g on i_ts_ own 
initiative. and h:n·ing consiC:cn:d anY n!prcsentations made 
by the Part)", mur dc.cide, if it 1in:is that t!lC failure to eom· 
ply.has ín fac~ ocrurr~d. tliM the J•nrty be di.'Cn1cd to hltvc: 
withdrawn from lNTElSAT. 'Thi~ Agrecmcnt sh:lll cease to 
be in fotcé'for the Party as oftltc d;tte __ of such decision. An 
extraordinary meetfng of thc As~embly of Panits may bc 
convCned for tlli~ purpose. 

(i!). Jf ~ny Sigl'l.alür);. íri its êapâeÚY a~ ~uch, Rppcars f.O .})ave 
failed to co~ply ~ith .a~y ~bligatio_n uudcr thi~ Agr_eement 
or thc Opcrntin!: A~rcement. "olllc_t tha~í ohligations ur,ttkr 
r»rãgraph ~a} ?f Ani~lc_ 4 ofthe Op..-ratlllf: A~;:rec.mcr.t_ a~d 
the f;o.ilurc to" cot11ply shaU not h3.\'C be~n rcft!::dtfd w11h~n 
1]1rcc mou!hs ;,.fttr thc Sign~to~)' ha~ b«n notili~d ln 

Wfitin'& by th•· t;J.:ect:t'h·c organ o~ .a rcsoluti'on. of thc Bol\_rd 
ôfdo'vernbrs tzkíng riotc oftllc: failurc:_ ~o co:r,p!y.'thc B~ard 
of GÔ\'êrnon·l1i:i~·. {ftçr "cousióerin!! :mx representation~ 
made by ,r,c ·stg·n~toi.{ or thc. f'arn· which <lcs.lgn::.ttd it. 
sus"~_:tcnd rh~ "ri~~l\t~-~·r th<!_Sign:>tor)': and m:ty lC$=ommç-nd to 
the Mcétiug Of Sign:aories ~~~~~ t~•: Sígna_tory ~ 4ec~e~Jo 
lhwe Withdrnv.-il. fro"m IN!t:LSA i. lf the. MettUJg ,of 
Sigmitélfi~s: · ãrtú" con"s.ld'er:nio~ Çr any. rcpre~entatlo.~\s 
made by lhe Si!\;n::\ot): o:r by lh!! .P;t-!1Y· wht_<"~ _ctr~tgn\'ted 1t, 
i.ppmves the tcrommrnêation of the Board of G~;~nors, 
thc \Vithdra11·al ofthe Sign:Hory ~h ali become efTectm: upon 
the date o·r the. ~?pr<wal. a~d 'this Agrecmcnt ar.~ thc: 
Operating Agrl:('rw.:nt shall c;-e.:lsC to be in force for 'thc: 
Signatory :ts <>fthrü "date. 

teJ lf any_ Sig:t:1lory fails to i'~~· -any amouiit dUe ftOm it pursua.ni to 
paragrapl1 {a) of Artidc-.4· of the Opcr~thlg A"gretliltlll witl;tin lhrce rnonths 
aftc:r the payment l1as bccomc due. the righh o[ thc Si~n~lory undcr this 
Agrcement and the Operati11g Agrc~·mént"shalt hc autom~tically s.uspended. 
If within thrcc ·monihS after the- suspension thc Sig_natory has not pald all 
sum~ due or tht:: Parly which hns designated thc Signa-tory has not madc a 
substitutlon pur~l.lant to paragrl'lph m or tliis Artlcle, the Board of GO(Ct'• 
nors. aftcr eot;tsidering any rcprcstmai:ions m~de by'lhe Signatory or by the 
Party which ha:!õ de:.jgnated il. miy recc.nrhend to the Mc:etin_g of Si2n.atories 
that the Sigmi.tory be deemcd to have withdrawn from INTELSAT. Thc: 
Mecting of Signatories. after Considei-lng any rcpre~ent:ation's m2de hy the 
Signatory. may dt:cide that the Signatory be decmcd to have withdrawn from 
INTELSAT and. from the date !)f.the dc:dsion, this Agrecment nnd thc: 
Opct·~til)gAgr~ment shall c~~~t I.P bc: in fo'rce for th.e Signatory. 

(d) Withdr:twnl of a Party, in its ·capacity ·as sueh. shall cntail the 
simlJit;;m:ous witl•dr:twal of thoe Sign:~-tory designatcd by the Party or of the 
Par1y in it~ cn{jacity -.s Sign~tory, as che caSe 11\a;f be, and this Airecmcnt 
and the Opcr~tine Agreemem shall CC'ase to bc Íll force for the Si!;natoty on 
thc ~ame date on whk)l this Agrtement cea~es to lre·in force for the Party 

.. w.hkhJtas desi1!n:.!IC<i..it. 
(e} ln nll ca~cs ofwithdrawal of a Si,snouor~· from INTElSAT, lhe P:if. 

tywhich clcsigtt.1!C'd t.he Signatory shall assume t!lc-.:::ap:tcit_y ofa Si.!snatory. or 
shall d~igm~tea r.CI'.' SignatQI"Y c!Tc:ctive as ofthc d~te -ofsuch withdrawal. or 
&hal! withdrar.: from INTELSAT. 

(O Iffç>r any rellson a Party cle~ircs to subs-1itutc: itselffor itsde~ignatcd 
Signatory or to d~~ignate a ncw Signatory. it shall give written noticc thercof 
to thc Drposit~ry. and upon assumption by the ncw Signatory of al1 thc: out· 
standing obligati!:ms of thc pic.,iousty design::ted Signl!ltory :1nd upon 
si.gnaturc of the Opcraring Agrcement, this ARrt"emcnt and thri Op~reting 
Ag~ccmcnt'~lmll ~nter into force for the ne~~· Signatory and'rhereupon ~hall 
c~ase to be in force for sue h prc,·iouslydcsignatcd Signatory. 

(g) Upon the N:~'tipt by the Depositary or thc e·xecutive organ, as the 
case f!!ay be._of notice of dc:cision to w-:itbdraw f!ursuant to ~ubparllgr.aph (a) 
(i) ofthis Artick t!i.e Party gi1·i:~g noriee and it.~ desigflated Slgnatory. ur th!!' 
Sign;~.tory in rcspeet ofwhich notiç~ has bec:n giv.en. as the case may be. shall 
ct:ase to have i\ll)l rights ofreprc~ci-'llation and a_ny 'o'Otlng rigl1t~ in any organ 
.of INTEJ;.SA_T, a11d shall inçur 1'0 obligMion or lillbility aft'cr thc rc:ecipt of 
the notic:e: excep! that thc ~ignatory, unles~ the Board of Govc:mors decides 
olherwise pursua.nt to par:~g~aph (d} of Ar!\cl(' 21 o( t.ht' 0;:-er:tting 
Agreement. ~hull be responsible for contributing its share oft)le capital con-
tributions ncrcs~ary to meet both epntractm1l '·ommitments specifieally 
authori1.ed bcfon: sucll reccipt ~nd Habiliti~ arising from aets or omisdons 
before such rcceipt. 

(h} Ourins the pcri~ld' of suspc:nsion of ~he rights of a. Sienatory pur
suant to subpu:lgr-.ph {b) (ÜJ or paragrap-h (d of this Artic-le. thé Signatory 
shall continue to ha ... c :111 the obligations and liabilities of:,. Signatory under 
this Agrecmc:nt :wd the Operating Agrcc:mc:nt. 

(i) If lhe Meeting of Signatodes. pursuant 10 lubpara~r.::ph {b) (ii) or 
par.agraph {e) of thi.s Article. decides not to ~ppn:wo: the ro:commenUatioit of 
the Bo.1rd ofGo-.·ernors that tltc-Signatory be decmcd to h:we withdrawn 
from INTELS.AT. as ofthe date ofthatdl:cisioo the ~uspension shal! be lifted 
and lhe Signatory shallthcrcafter ha\·e ali rights t.tndcr this A_grecmer.t and 
the Opc:rating Agreement. prbvidcd that whc:n: a Sig11atory is suspcndcd pur· 
sua.nt to para.graph (c) ofthis Article the wspcnsion shall not bc lifted until 
lhe: Signatory h~$ paid thc amoun!s due from it pursua.nt to paragraph C:I)Clf 
Ar ti ele 4 of thc Openitlng A!(reem~nt. 

(j) lf the Mceting of Signatories appro.,es the recommcndation of thc: 

Bo..rd ofGovt'mors pursuant t9 subparagr~ph·(l;,} Gil o~ paragraph {d 11fthis 
Artide that a Sig:natory be dtl!-med to h:m:: withdr:~."':n frorn IN'rELSAT, that 
Signatory shal\ incur no obli~~ation or lial:>ility after ~uch approvnl. cxccpt 
that thc Signatory. unless thc Board. ofG<wemorsáe-eid~ cthcrwise punuant 
to paragt:aph fd) of Ar_ti~le 2\ of the Operatin~ .J.çrcemeht, sh;-,11 bc rc~pon
sible for eontributing its Sharc ofthe c.apit:~l t"Qntributions nerc~~ary to me-et 
botlt contraetu~l ~·l)mmitnlent~ ~pcdfieally :1uthori1.ed bcforc w.ch :Cpprov-:~1 
and liabilitie~arl~ing front aets oromi.ssions bcf,,~,:: ~ueh appro~al. 

{k} If thc. ,\ssembly of Po~rtie' de.:::ides pursu.:tnt to subparagraph (b) (i} 
of this ArtieJ.: that a Part:t hc: de_cmed to ba1•e llithclrawn from JNTE.LSAT. 
the Party--in its eap~city as Signatory Ol' its de~ittnatcd Sign~tnry. as thç case 
may be, sh:r.ll incur no obligntion or l!:~bility aftc-r ~udt dcçi~ion.,exccpt that 
the Party in its capao;:ity as Signatory or .its design:ucd Sigua_tory. as_the et~sc 
may be, unlc~s the Board of GovernCirs dc .. ·id,:.l otherwtse puhuant to 
paragraph (d) or Article 21 ofthc Opc-rating Agrcdltent, shall b~ rcspMsiblc 
ror contrib'Utir.s its share'Of th~ c:~ pi tal rontrib,•tions neccssat')' to mect both 
contractual commitments spcci!i<:~lly authori1cJ l:>cfore such dccision anil 
liabilities arising from acts or omissions bcforc su.;:h decision. 

{1) Seltlemcnt b<•twccn !NTELSAT :n1d a Signatory for '>\'hich thi~ 
Agreement and the Operating A.crecment h:'ll'l'·<.:C:a,,..d to bc in force, othcr 
than in the cu.:: ofsubstituti_on pursuant ~o par;~gr=ph moítlüs Artklt>. sha.ll 
beat'('(lmplishcd a~ prcn·ided in Articlc 21 ofthc Opcrating Agreemr•:r. 
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(m) (i} NQtification ofthc decislon of a PartY 10 withdraw pu:-su:un 
lo subpara~raph·{a) (i) .nf thi$ Ar!ic!c ~h:dl'bé trnnsmiued 
by the Dt'posit.ary to nll Par!ies :tnd to the executivc toq;an. 
.an<l thc lauer shall transmit the notifu:ntion to ali 
Signatories. , 

(ii} lf thc As~embly of Parties dcddes that a Party shall be 
dccmcd to ha\'C withdrawn fr.:~m JNTELSAT puaUnnt to 
subp.uagrnph (b) (i) of this Mfide. the 'cxecud\~ Orf!an 
shall notify a !I Signatories :md the Oepositúy. aiid the lat· 
ter sh::r.ll transmit the n01illcation to an Parties. 

(iii) Notificouion of lhe dedsi{m of a Signatory to withdraw pu r· 
suant to subp.:~r:agr.aph (.a) (i) uf this Artic!c or of the with· 
drawal of a Signatory pun;u:~.nt to subparagraph (bl {ii) Õr 
paragraph (c) or (d)_of this Artide: shall be transrnined by 
theexccutivc organ to ali Sil!'"atories and to the Ocpo~ltary, 
and .lhe,lattcrshalt tr.·nsmit the notif1cation to all Partics. 

(iv} The suspcnsiqn of a Signatory pursuant tO subpuragraph 
(b) (ii) o~ par:t.g:raph {c) of thi1 Articlc shltll bc n<>tificd by 
theex-ecuti~c organ to ali Sigth'Uorics and to the Dcpositary, 
and the lattcr shaU transmil thc notíflcatlon tó ali Partics. 

(v) Thc substitution of a Sigriatory pursUant to paragraph (I) of 

this Artielc sh:1U bc notified by che Oepo~itary to ali Partles 
and to th~ cxecu.thoe orga.n. and tlle laucr shall transmit thc 
notification to ali Signatorics. 

(n) No P3rh ot itsdc:sign:lt~>d Signatory shall bc- rcquirc:d to withdraW 
fro:n !NTELSAT.õ\5; clircct rc~ult of .:ury chan~c in thc ~tarus ofth:ll Party 
with reg:1.rd to !hc lntcmatlona[ Tekcommunic:Üion Union. 

ART!CLE XVII 
(Am"Cndmcnd 

(a) Any Party ma.y propo~c :on\endments to tltis Agrccmcm. Proposed 
amendrn.cnts shall be ~ubmiucd to rhc ex.~:uti\·e organ, which ~hnll di~trihutc 
them-promptly to ali J1arties and Signatorics. 

(b) Thc A~semL-ly of Panic~ sh:.ll eon5ider eaeh proposcd amcndmcnt 
at its flr~t ordinary m~cting fol!o1·."in.g Ít$ distrib11ticn by 1hc ex.ecu_ti\·e 9rg:w. 
or zt an ear!icr cx.ti'I!Ordinar)' meeting COTl\'I!UCd in acc:ord:anec with the 
provl~ions of Artic!c VII of -this Ag;rcemcnt, pro,·idc.f' that tlte pr(lproscd 
amendment has b~-en distributc:d bv the exccutive nr!:an nt le;1st n!r.ctY da~s 
bef()rc tltc opcning date- of th..:_m~~Üng. The f1:s5e~bly.oCPanks ~hail -:on· 
sidc:r any l"icws and rccommc:ndatwns whi."::h it rccc:h·c:s from the Mceting of 
Signatories or the Board of Çiovernors With rcspcci. 10 a -pi-Opn5ed amcud· 
ment. 

(c) The Am:1,nbly of 'ParliC.-o; shaU take dccisions on each p:op<:\5ed 
amcndment in accordance w,ith thc provisions rclatin:~ to quoru~r and \'Oling 
contained in Artklc V [I of thi~ Ag~ement. h may modify any proposed 
:tmendmcnt, di~tributed in aec;ordance with paragupi1 tb) of this Arlicle. and 
may also take àccisions on :1ny .amcndment not ~o dbtrlb·ncd buc directly 
consc'!uential to a proposed or mr:>dified amendment. 

(d) An amendment whieh ha.:; been approved by the Asscmbly of P:~.r· 
tics shall enter into force in accord:.ncC with p:~r~g:raph (e) ofthis Anick ·af. 
ler thc Depo~;~"~Y has re,ceivrd notice or approval, acceptàncc or ratifiCation 
ofthe amendniCIII frorn either: 

(i) two-thitds of thc States which wcre Parties as of the date 
upon which the am~ndmcnt was approved by the Assemb!y 
of Parties, provided that such two·thi~ds'includc Pnrtics 
which then he:ld, or who~c designated Slgmuories thcn hcld, 
<~t least two·third~ ofthe"total in•·e~trncm sha1·cs; or 

(ii) a number of States equal to or exceeding eighty·five per 
cent of the total numbcr of"State~ whicli werc Partic_s as Df 
the date upon which thc amendment was appro,·cd by thc 
Assembly of PanieS, reg:~rd!css of tlte amount.of invcstrncllt 
share5 such Partics or their dCstgnatcd Signatoúes then 
held. 

(e) Thc Depo$ita~ sh.all notify ali the Partics as soon u it has rcccivcd 

the ncccrtanc~. approvals m· ratHkutioris -r~quii-t.•<rby par:lb'l':tph (cU nf thi\· 
Articlc for the cntry into f<ltcr ()f ;~n ;.meudm,•nt. Nincty days nlh:r thC date of 
~s~ue n_l'lhis motilk~ti<\lh tTlc ·amo:ndment ~h.all ei:tcr int? ror~e-for.:lll ParJi_~~· 
mcludm!-; th11•.e that ]l~vc not yct :ICCL'['Htd. :!pj"'lrovcd. ()T rnttlicd 11 and ha•~ 
not withàr~wm from tNTELSAT, 

(O I'Ootwithst:lllding thc j)l'O\'isioti~ ot ['l:tta_!:!r:l[lbS ld) :md (c) of this Ar· 
tíclc, an amc:'Omcnt shall not cntcr into force lcs~ th<~n ci~ht moõ'lth~ or mor~ 
th:an eightccn months aftcr thc date it has becn appro\'ed by the As~cmtily of 
Parti..:s. 

ARTICLE XVIII 
(S~:tlkmcnt ofDisputc~) 

(a) A! I legal. di~p~h·~ arisuig in connc('fion with the ri!:hts :md 
oblie::ti()n~ under' this Agn:cm..:nl oÍ' i11 eon•~.-:cti~ln witb ob!ij.:.t'Í"n~ 1.!!1· 

dM"t:~ken by Panics pur~uant w par,,r,raph <~.J o(Anid~ !4 or p:~ragr:1rh k) 
of Article IS of thc Opcr:~rm!~ .A.~rtemcnt. h<.'tl'l:'l::ll P:~rck~ with rc~pct·t tn 
each orhcr. ~,r bctween INTELSAT and onc or more P:utic~. ir nut uthcr.qsc 
settled within a rcason:~blc dmc. ~hall bc ~ubmiucd to arbitr.:o.ti()n in ~e· 
(:ordancc_,,ith thc pro1·isions of ,\nncx C tó thi\ ,\!!rcemcnt. Any l~f:i.1 di~P~.tc 
arising in conttcctiQn "'ith lhe lÍ!!ht~ and obliR:•tions under this Agr.:-<:mcnt vr 
!he OpcrJJ.i,ng 1\~~cement bct"'cen onc llr mbre P;~rtics :tnd cnc or 1norc 

Signat()ries may be submitt~:d to arbitration in acc(?rd:lllcC with tl1e 
provisions o'r Anncx C to thi~ A~rccll1cnt. pro\ idcd 1hat thc Party or PMiiC~ 
and tlte S,ign:.tory or Sign.itorics inYolvt"d :•gree to ~uch arbitf.;:,lion: 

(b) Ali legal dispute~ a,ri~ing in conncction with the r.i.ç:1m and 
obligations undo:-r_thi~ Agre~mcnt. or in conncction with llH: obli!!nlions un· 
dcrtakcn by Partics pursuant to-paragraph (c)of Ardde 14 or p3ragraph {d 
of Articlc IS of thc Opci':tting Agrecment, beiwccn a -Party ~l1d a -Statc wbich 

has ceascd to be a Party or bct11.·ecn INTE.LSAT anda S_tale whi~h ha\ ceasc_d 
to be a Parr.1:. and whích ari~c after thc Sutc cc-~sc.d to he 'a Part.v. if nut 
odJcrwisc :;euled wlthin a rcnsonablc time. s?lall.be submhted 10 arbitr:llhm . 
.Such arbitr:J;tion shall bc in acccrr.dancc with the provisions nf Annc~ C to thí~ 
Agreemcnt, pro\·idcd thtlt the SI<~ te whil-h ha~ ceased to be a Part~·-~o ag:recs. 
Ir <1 Sta\c çea~"C5 to bc a_party. or if a Statc or .a tclccommunicMion~ cntity 
ceases to bc .:~. Sig:natory. aftcr a di~putc in which it is ~ di~putanr has b~cn 
subnlitred to nrbitratior; pi.H5uant to ·paragnph la) of this Artich:, thc ar· 
bitracion shall be continuccl :~nd contluded. 

(c) Ali _lega~ di_sputcs nri_sing aS a re~ult of agreem~nts bctwecn 
INTELSAT and nny Party shalllre ~ubject to thc provisiou~ on scttlement of 
disputcs'contain~ in such agrcemcnts.)n thc abs_enee of such provi~im1s. 
~uch disputes. ifnot othenVisc sc'tilcd, ma; bc submiued to arbhrntion in ac
cordailce with the pro\·isions of Anncx C to this Agrcemcnt if the dispt:tam~ 
soagrc;c. 

ARTICLEXIX 
(Signaturc) 

(a) This Agrceme'nt shall bc_ open for signatUre at Washington. rrom 
August 20. 1971 utitil it cnters into force, or until a pcriod ofninc months has 
elapsê:d, wbicbcverocc:urs flrst: • 

(i) by the Governntcnt of any St3te p.arty to the lnterim 
Agr«mcnt: 

(ii) b~· lhe. Govcrnment of :my otht:r_State membcr of thc In· 
ternatíonal Telccommunieation Union. 

(b) Any Govcrnmtont signing this Agrec~T<C:nt may do so without its 
signature __ b~i_!lg su_bjcc:t to ratification. accepta_nec or appro:wal or with a 
dcel.aration aec:ompnnying its sígnature that it is subjeet to ratific:;llion, ac· 
ceptõ1nc:e or :~pproval, 

(c) Any Statc-refcrred to ió pnragtaph (;!) ofthis Articlc may ac:_cedc to 
this Asrcemcnt aftcT it is closed fo1'·signature. 

(d} No tcscrvation may bc: ma de to this Agree(llent. 

AR'l'ICLEXX 
<Et;t.try Jnto force) 

(a) T,his,Agreem;nt shall enter into f~rce s.iXt}' days afr:er thc dat~ on 
which i.t.has beco signed "not ~ubjC<"! to r:nilic:uion, :~cceptancc or approval. 
or has bcen ratificd, ;tcceptcd. t!pptO\.'Cd or acccdcd 10. by twO'·Ihirds of th:: 
States which were parties to tjJe [ntcrim Agn:cmcn,t as ofthe'àate upon which 
this Agrc.:mc.nt is opencd for sigriaturc. prc)'."ided that: 

(i) $UÇh N'O·thirds includ~ pafties to the lntcrim Ag:reemcnt 
which then hcld, or whose Joignatoric~ .to the Spedal 
Agrc:ement then hc:ld, at lcast two-thii-ds .of the quotas un· 
d~ ttie Spccial Agrccment: nnd 

(ii) such partics .or their designated telecommuniCations .cn· 
tities have signed the Operating,Agrcemcnt. 

Upon the co.mmencemcnt of:wch ~ixty days. thc pro\·lsions. of paugrl!ph 2 of 
the Ann.ex to the Operatins Ag_rcement shall c_ntcr into force for tl\e purposcs 
_statc:d. in lhat paragr~ph. N.Jtwithstanding the forc,.c:oing provisions, this 
Agree~ent shall nnt ent-cc into ~orce h:ss than eight month5 or n~orc than 
eigJttccn months aftcr t.he d'atC ít is opened for signature, 

(b) For a State l!lho~c inslrument ohatilication, acci:Ptancc. npproval 
or à.ccession is dcPQSit.cd ?-ficr the date this Agrecmcnt entcrs into fore~ pur· 
stl.a~ to par~l!rapl1 (a) ofthis Artic!c. this Agrccmcnt shall ~nter intn fmce on 
\!le"dote (>fsudt dcpo~it. 

(c) Upon cntry into"forcc ot' this A!!rccmcnt pur~uant t<' p:uograph ln! 
Õfthis ,\rtick. it 111ay be npp!iect [lr(wi~ionally with tL-:;pcct to an~· Stntc W/]CI~C 
Governmcilt signcd it su~jcc:t to ratification. acccpt:mce <ir approval if that 

Go ... Crlllncr.t so rcquc.sts at thc ·time of signaturc or :!.C any _lime t!1cre:~.fter 

prior to thc cntry ioto force of ~:1is ,\grcernent. Provi~ion~l <.~.pplicot'i()n shall 
termina te: 

(i) up()n dcpo"sit ofan instrument ofrntification, acccptancc or 
appro,;af ofthi~ Ai!r..:cmct\l by that,.Go•·ernmcnt: . 

_(ü) uron c~pirati,,n ,,ft"n ~·ears'th)ÚJthc dat<.! un wh[;h this 
Agrccment CJHcrs imo 'force "ithOi.!l ha,·in!! been ratificd. 
ncccptcd or a,pjli~'•'·~U b)'tilat G<\\~rnmcnt: <W 

(iii) upon notifícaliotl l•y thilt Go\·crnm.cnt. hcf!lrt: c~piration ol 
the period J',l~'l•ti~•neJ. in ~ubparagraph (ii) Óf thi~ 
pnragr:~.ph. of its ;kcisiof\ 110í to ra!Ífy, ac<:!.'pt or appron.• 
-tl1ís Agrccmcni". 

lf pl'ovision~l appBc•ation ter~in;•t,•,; pursuanl, 10 su\>pata!:l'3j)h (ii) or (iii) l'f 
thi~ pat :~ç;r<lph. thc provi~i~ns llf r~ra~raph~ 1!).! and (]} ,,(;\rtide XVI of thi~ 
Agrccmcnt ~llttll !_:0\'.Crn th!.' ri!:h:~ and ('Çligniion~ ()f ihc P311)' aml of it~ 
clcsignstcd Sign;ltory. 

(dl Notwitll\t:tndinr. thc- 1:rovisiv11's <lfthi~ Articlc. tllis ,\greemcn: shllll 
nelthcr cu ter in.to force for auy St:\tc no1' bc appli~·d pro1·ision;-.Jiy v:·ith 1'cspcct 
to any State until thC Go ... crnmclll of that St:.tc :tr tlk tel~comn\tll'lications 
enÍity designarcd pn1·Su:tnt to thi; .\~r.:emcr.t ~~~~11 h a\ e ;i:;ncd thç Op~:rating 
Agrccment. 

(c) Up()n c-r.1ry into force, thi~ ,\grc~mcnt ~lwll rcrl.:u:e nnd tct·minsre 
thc Jnterim Agrccmcnt. 

ART!CLEXXI 
{Misccl!:l!tcous Provision~J 

ía) The omcia.l and wo:-!dng languagc~ of f!'<TELSÁT sha!l bc Ensli~h. 
Fl'Crich aud Spanish. 

(b) lntcrn>~l rcgulation~ for tllc c~ecuth'e organ shilll provide for thc 
prompt dhtribution to a~l Partic~ and Signütnrics · of ~:opies Of any 
INTELSAT dl.lcumciil in ac:Cordancc with thcir requests. 

(c) Con~istent with t'hc provi$iOns of Rcsolution 1721 (XVI)" of the 
Gen<;_ral As$Cmb_ly of_tlle_Utilicd :-:acions. thC: exccuti,·e organ ~hall send tOt 
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thc Sccretúy dent:ial t5ftlir, Unitcd :-latjon~. :t11d to thc Spccial~~cd Ag:ncJCS 
concerned, for their h1formation, a_n anm;al r~port ou thc acti\·itJcs of 
lNTEI.SAT. ' 

ART!CLE XXII 
(~po~ilaryl 

(a) The Go1·cmment of tlJc UTJited Sntc~ of. A!Jleri_ca shal\ b~ the 
Dcposi.tary for this Aire_cmcTJI. with Y>ltio:h shall be tkp~itcd dcdar:ttions 

made pur~ual't tO par~graph (bl of Artlclc XIX of this Agrecmcnt: :11-
strurn<:nt~ (Ir ratili..;;tt\<)n .• açceptancc, approv.al or aecession. request~ for 
prOI'i~ion:~l ai'lplic:Hi<m, and nNilkati•)l!S of ratinca.til)n, a.ecept31R'e or ;tp· 
prova! of :tntcndm~·nt~. of do::..:bions fO '"'ith<irliW from !NTI:'.L.SAT. or of t.:~· 
mim11ion ofthc pr'i\'isiona.J appii,•ati••n t>fthis ,\gr~cmcot. 

(b) Thh ,\gn::1.'ment. cf w]_tifh the Eng,lish. Frl!nch anrl Sp~nis_!l .t..:.~n 
are equal!~· ~uthcndc, shall bc 'deposito:d in the úchi\·c~ of thc _Dcpo~uar~. 
Th'3--Dq•f'l)itary ~hilll tt·a'w;rnit el!~titicd cupics oftl1c text "f1hi5 Agrecm<•nt _to 
11111 Covcrnm!!'nts tlütt havc si~(H::d it or dt'po~i!cd instnuncnt~ ofa~·t·t~~i<)n to 
it, and I<> Jhc lntcrn:-~tion\'11~1\::lc.·"mmupk:nions Uni<.'ln: :wd sh..11l noti(y 
those Gov~mmcilb. and ihc lritern:Jtionnl Tclc~Onúfutnie~ttiolt Uuion, of 
signaturd. (lf,<h-duratiou:; nl;tde putSU.1;~t to p~i~graph 11>1 of Artich! Xl_X •·f 
thls Agre-cmcnt, oftllc (k'[J('~i: cf instruments e>fratifieallon. accept:rncc. ap· 
pro11al or a<::ccssion, of rcqul:-sts for pro\'is10nãl :lbplieatiOn. of l.:<'m· 
menccn;cnt of lhe ~i.U,Nlay pcrii•d rcfcrrcd to in pat·agr.1;th (;I) of Artid..: XX 
of this Agrco::mcnt;of thc cntry i11W (~1rc:.; of thi1 AgrccrilCI'' of 11Ôti!irations 
ofrati!ication, act•e-pl:~ncc Qr ~pprOvrtl ofllnicn(liYle-l'tts~ofth·, e-ntry imo Ú•r<;~ 
of anh·ndnlCIHS. of dccisions to:< wilhdraw from LNTELSAT. of withdrawals 
and of tct min:ttio_ns or pn,.isi~mal :l]~plir:uion of thl~ Agt·ecmcnl. !\!Qi,i.:c. of 
1hc '"-Onlmcnccmcnt of th..: l>l.l;l~·dJ.Y pcru.~d sha\1 bc ~~~ucd on th~ fir~t d,l~' uf 
lha! p~·rio;'ld, 

(c) _ Upon entry inco forc~ of t11is Ar:reemeilt; thC I;tcpository ~h;~ll 
rcgis:er ti "-itl1 thc S<.'Cl(tari:a_ol thc Unit<'d Nati('lqS in :~ccordan~c "ith Ar· 
ticlc 102 of thc Ch:ú-terCil thc UilÍ!e<l ;.l_;1tions. 

IN Wll'NCSS WHEHEOF the Plenipl'mmiaric~ gathcrcd \O~etht:r in the city 
of WHhingtlln, who haw ~ubmi!t~d \hcir full_ poy,·ers. found to be in g•)Od 
J.nd due form, have siJJ,ne1ithis Agrccme-nt. 

OONF.' at Wa~hing1on, on th= 20th dll)' _O:f.Aut;U$1. one thou~and •linc bun· 
drcd a:1d sevc-nty one. 

ANNEXA 
FUNCTIONS OF THE SEC,RETARY GENERAL 

The fUnetioris of lhe Sc~r~t.l.t)' General rcft•r-red (Q_ in _paragraph lb) of 
Arliclc XII ofthis Agrecml!:nt include the follo"-'ing:: 

1) maintain tbt JNTELSAT trafftc data projecfions nlid:lor this pur· 
pose, convene-pcrioõle rcsiona\ n1ecüngs in order to estimate traffic de· 
mands; 

2) appre>\'C 3pplieations .for acc:e$s to the INTEL,SAT spa9C s.::gment 
by standard enrth st.ll.tions, n:port !O thc Uo11rd of Covernbrs on applíca!i>>llS 
for aece~s by non-standard e&rth ~tations. ;md maintilin re~ords on _daw~ of 
avail.abilityofcxisting and proposed earth s!.ations; 

JJ maintain rc.::ords base_d on r~·rorts $Ubmitt.:d bv Sil::natorics: othcr 
c.arth ~l:ttic.n e>wner~ nnd thc man:•gcnlCnt :;;~n-kes ~om-ractor, nn thc 
t«hnk:tl and operatiM"-1 eõ1pabilitics and lirilltatio11s ~~r a.ll 'existiug and 
proposcd C"~rth stati\lns: 

41 maintain a11 ofnec of rcl'Ord of th\." a~~h:.nm_cnt or rreqllCn(,'ic~ to 
users and atr:ln);C fe>r the .notin.~·:ttklll of fr~q'ue,;cics to th<! Jnternationa! 
Telccommunk;~tit'n t.rni('ln; 

~J haser.l on pbnning :ts~nmpti('n~ appro...-cd b~ thc Board ofG<we~· 
nors, prc;Jõll'\: e~·pir>~l and opcratinc bmlgcts and c~rimatcs of rcvenue 
r<:quil'l':m~nT~; 

6) reeommend {NTELSAT ~pacc ~egm<:nt. lttililolli~n c~:ugcs to thc 
Bo:~rd of Gove-rnors: 

7) reeommcnd_;Jcct'untlng p<.lllci•·~ to thc Roard 1•fOo•·ernor~: 
8) maintain t'N~J.:~ of aeC'(lunt an1) m:~kç them ;t\·ail:tblc for .audit :lS 

requircd l~;:_ thc Uo:~rt! of G(IL'ernors. :nuJ prcp:1rc mNithlv ãnd ill'llltnl nnan· 
dai st:ltcl~..t·ntS.: 

91 ca!cutale thc in•l.'~fmc:nt ~llotr:.'1 of Signatoricb. re1:1cr account~ to 
SigMtori<'S for ca]lital emHrib~tti..,ns ·:Hui w.allonc-es _kr l:\TEI.S,\ r ~pace: 
segmcnt utilha!i~'" chargc~. rcccivc casl~ p;~~·mcnts Nl h~·halfof !N1'.~1.SA T: 
and mnkc rc\·enuo;- dh,tritwti11n~ ;ind otltcr •:ash clt~bu;~c-:ncms to Sil!:::1tO,rics 
on bch::lfof JNTEJ...S,\ 'T; 

IQ) ad1•is~ tlic Bnard of Gm•crnot·s of SiJ;n:O.t<•ric~ in default of ~·•r.i<:tl 
contrihution~. and of allottccs in dcl'nult of paymcn:s !'t\i JNTELSAT ~polCo:: 
~egmcnt tltilintion s.hugc~: 

11) apprn1·c and t)ny in\'oic~ ~ul>rnittcd to 1:\TEL.':iAT with re>pcc:t tu 
zuthoril.cd pureha~cs. and eontn<:ts n1ad._. hy th,;: Cl'l.~·uth·e (lf~an. ~nd l'Cim. 
burse thc managcment servicl.'$ c(ln\ractot fM c~pcnclíútrc~ int_urrcd in con. 
nection with purdta~c~ ~nd contr:tct~ m:ulc on bch::lf of JNTELSAT :tnd 
author.i7.ed b_y the Bl'~1fd ofGm·ernOI'~; _ 

121 ~dmiTJi5tcr INTt:LSAT per~onnc! bcncfit_ programs an(l p.ly 
~alarics and anthorb.cd cxp~nsc-s ofJKTELSAT p-:aonnd: 

13) in\'eSt or dcposit funds,_ on lmnd. and.ll.tl!." llfl(ln sue h im·estment~ 
or~po:.;its as nc..·cssary 1<.'1 mcet INTELSAT ob!lga!iOns. 

14} maintain lNTELSAT propcrty and deprcdation aceounts. and 
arrangc wi1h thc mauugenlen~ scn-iec~ c.QJlt_~;;:_o;:_tCir and the appropriate 
Signatorics for the n.::;es~nry inventories of !:'lt-EL~,\ T pr(lp~ny: 

ISl rc-commencl tcrms and condition~ of J.llotment agrecrr.cnt~ for 
ut\iizatlon ofthc lNTELSATxp~cc scgrncnt; _ ... , " 

16) reeommer.d insuranee programs for prou::etiiln of lNTELSAT 
property .and. as authorized l:lj' th~ Board ofGove.rnors, arrange fOr ncce-s~ary 
eov-cragc: 

17) for thC" purp('l~e- of paragraph (di of Anicle XlV of1his Agrccrncnt, 
analyzc and report to che Doard ofGo~crnor~ çn thc c~timatcd eC'QTJOmic ef. 

fects to INTELSAT o[ an~ propo5CJ space ~esm~·nt facilitio:os scp:~r~t<: from 
thc lNTE(.S,\ T spacc sct:;ntcnt raci\itics; 

!8) pr<"pare the tent:tth·c ar.cnda for mcctinJ!S ofthe As~cmbl!' af P~r· 
tics, thc M'cet!ng of Sisnawrks and -thc Oo.:ml of Go\'hnors nnd thcit ad· 
visory commiuccs. a1:d thc prod~ional s.umm;~ry rccMds of su~h mectinns. 
and assis.t thc chairmen of advhory commiuc~~ in pr~parJtio11 "f thcir ..~~ ... n
da, rccor<h and rcpó'ns to thc II.SSI:'Illbly ofPartk•s, the Mccting ofSigu:ttories 
and the Bo:~.rd ofG,ll'crnors; 

19} arrangc for inl<:rprct:ttl\'11 srnic::cs. for thc translntion. rcprocluc· 
tion, a11d distribut'ton of documen\~. and for the preparati.on-of ~erbatim 
n:::cords ofmecti11gs, as necessal)': 

20) prr:wjolc the history t}f 111~ dcc.isiÕ-ns ta\.:cn by thc A.sscmhly of P;~r· 
ties, thc M~etinr. of Signatories am'l the Bo;Jrd of Co1·ernor~. aml prepare 
rcports and c•)rrcspondencc rclaling to deci~ions taken d.trin~,; tl\cir 
mcctinss: 

21)-- assiSt in lhe interpr.:tnüy11 of ttle rulcs of Proccdurc of th .. Assem· 
bly of r>ãn\i:-s. ihc Mcctlt'lg oTSfg'!lnto:·ics _and til e Board of Co1·crrwr~. and 
thc tcrms ofrefcrcncc for thcir advisory comn1ittces: 

n) makc arrôlngemcnts rõi' an'{i'nietin!!> of the Asscmb!y of Prtrlics, 
thc_M~cting of Signatori~s ~nd thc BÕard _ofGo·.-ernors .::l.nd or th.::ir advis.ory 
co!llmlttee::: 

2.3) n:comme1iô proeednre-s and regulatlons for eontra,1s and ·por· 
ch.ases made <"11 b~half of!NTELS_,\ T: 

24) keep :hc- Bo<lrd of Gu\'crnors lnform~d on the perfNmance of the 

oblig;~~on~~~~~;~tr~e~~rs~~~~~~\i~~~ ~h~.:l;~~~:~;;··~:~~e:t~~~~nct;~,c~~~: nll 

INTEL::>,\T pr_Qenre-ntcnt: 
26) ne~t:otiate, plaee and admini.~ter contr:KIS n;ces~ary to enable thc 

SC:cretary General to perform h i~ a~~igncd fundions. including comraets for 
obtaining assist~n•·c (rom other <'lltitics to pcriOrm ~uch (unctinm 

27) provide or arnmge for the prods\on of lep! ~dvlcc to INTE.LSAT, 
as rcquircrl ln e(lnnection with thc fu'nctio11~ of thc Sccre-tary G~ncral: 

2S) prcwide- appropriatc public informatio11 scrdces: and 
29) arrange and eonvcnc eonfercnces for ncgotiation of the Protocol 

covering pril·ilegcs. exemptions and immuniiies. relúrcd to in paragr::q:h (c) 

of Article XV ofthis A_greentcn\. 

ANNEXB 
FUNCTION$ OFTHJ! :'>1A!'\AGf:::'11DIT SERVICES 

CONTRACTO R, t'!.~Q GtJJDF.Ll:SLS OFTiit 
MANACLt'I!E:-iT SER\'ICJ.::S CQ:"'TRACT 

l) Pursuo.nt to Artick XH aflhis ,\pccmcnt,lh~ m~nallcmcnt so;-n·ic~ 
contractor ~\1al1 pdfurm thc fDllowing fun;:tions: 

{ai· retomn1cnct to thc B<l:!rd of GOle-rnors re~car.;:h anel dcvelop· 
ment programsdireetly rclattd to thc J'lurpose~tlf !NTElSAT: 

{b) a~ author\7c1l hy thc Bnard <lfGO•·crnors: 
{i) condv.-:1 ~ludie~ anci re-~c:.r.;:h and de•·dopmcnt. dircctly 

or Hnd-;:,• contraet with othcr entities or pet~on~. 
(iii conduct syslem studiei \r. tho.\ flcld~ of tnginecr\ng, 

eeonomics and rost cff,:ctÍL't:ne~s. 
OU: perform s~>tcm s\nnll.ltion !C~ I~ and e~·aluafiom. ~nd 

Üv) shtdy and foree.:tst p111<:nti~l dernands for ncw telecnm
munk:~tion5 S:ltcllite V!l'\'i~cs: 

(c} advisc lhe Board of Go•ernor$ (lfl thc uct:d to pr(lcure sp.,ce 
segment f:~d\ities fur lhe 1:--;TELSAT ~pa~:c ~t"!;'fl"!cnt: 

(d) •'S autlwri:tcd by th<! Buard of Governon, prepnrc and 
dislrihute requt:sls . f,lr propo~al~, including ~pcciftcations, for 
procutC"m'.:r.t of~p~ce SC)!ment faciii:i..:s: 

{el e\'aluatc all propo~a!s-submiucd \r, rc~pono;c t.; reque~ts ívr 
propo~afs :tr.d mnke recommendatiOil~ to the Board or Go•·cmDr~ 011 
sueh proposals: 

(0 pur~u~mt to procur .. ment rcgulalions <lnd in aecorda.n<·•. with 
decisions ofthe Board ()l,'Go1·crnnrs: 

(i) ncgo;jatc. ;JI:tcc. ,,mcnd ;~nd admini~tcr nll contracts on 
bchalfofL"iTEL.SAT fhr ~paee ~eg.men"t~. 

(ii) makl: arrangcments for launeh ~cn·iccs and _neee55:tf)' 
supporting .::l.Cti\'ith's, and coopCr:itC in !aunehcs, 

(iii) arrange insuranee co~erage to protc-cl lhe INTELSAT 
spa~ ~csriient as well a~ cquipment dcsignatcd for Ja11neh 
or lattnch scn·ices 

(ivJ ProvidC. or ~r'range for thc pro,·ision of serviees for 
tracking, tdcm~:ry, cummand :~nd econt~ol of thc 
tckcommunicatior.5 satellites. Íf)dudin~ eclordin,ation of 
lhe errorts of Signatorícs and otht·r owners of cal·th 
st.ation~ partic:~pa1ing it~ thc J'lm•·ision of lhc~c scrvicc'l, to 
perform sa_tellite pcssitioning. maneuvct:S.and tcsts, ;~nd 

{vl proYidc or arrange fQr the j}T(IL'Í~ion of ser~ic:cs tbr 
monitoring ~atel!itc perform~nce eharaetcristics. Olt\agcs. 
and effecti<·eness. and the ~ate-llit~: power :md frcqucnci-:s 
used by lhe e-.iirth ~t;Jtion~. íncluding coordín:11Í0n of rhc 

effor1s of Signatoric~ and othcr own~rs of carth·statians 
partkip.:Hing in, the pro1·i~ion of th~se sen·iccs; 

(_gl tceommcnd lo the B<•ard of Goi·ernors frequcncks for use by 
the INTELS,\ T spacc ~Cj,tmcnt and loJcation plan~ for tclen\m· 
munications satdlitcs: 

(b) oprratêthc JNTF.I.SAT Operntions Ctnter and the Spact"craf1 
TC:chnical Control Centcr: -

(i) r<'comincfíd to thc Board of Go•·~mo~s staTJd:~rd \."arth 1tation 
pcrform:tfl(,'e eharactcri~tic:s. botli mand_atot>· and nõn·mandator.•': 
· ij) <:va\ua1e apphcations for ~ct·~s 1o the INTELSAT sp;~cc 

segmen~ b;· non·st.lndnrd enrth statim'l~; 
{k) allot uilits of lNTELSAi ~p~ee segmcnt cl'lpacity, as dct~r

min~d by tt:e Board ofGovcrnors: 
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(I) prepare aqd coo:din:ltc S)<stC!m op,..rntions plan~ (induding r.et· 
wor!: conüguration stuJics ~nd Ct'mtillgl"rH.:y plans), pi'C·Ccdures, guidc~. 
pra<:tkes nnd ~t:tndards, for adl"ptlon h~·:thc Boa:-d ofGol·crnors: 

(ml prepare. coordinare and di~tributc frcqucn~1· [llans f<.'lr asskn· 
menl to earth st.:uions havinr. ac.cessto the INTE-L5A fsp.!CC 5\'gment~ 

(nl prcp~re and dbtributc s~«o.tcm ~tatus reports, to indudc actual 
and prCijcdcd ~ystcm mili:wtion: 

(o) distdbutc inform:!tÍon to Sign.úories and othtr users on new 
telccommunications scrviccs and rnctbr,.ds: 

(p) for the purpos~· of para~r.:~ph (d} of Article X!V o!' tilis 
Ag~ecmcnt. an;~ly7..e :md rt'port to thc Bo:~rd· of Govcrnurs on' the 
estl~ntcd teehnii::õLI .1nd opcratlonal cffcçt on JNTELSAT- of .1nv 
proposed ~p3ee scgmcnt facilit!c~ scpar.:ttc from thc: INTELSAT spac~ 
~egm-:nt facilití~s._ indudlng the effeo:t on thc frcquency and local'ion 
plansofiNTELSAT: 

(q) pro••ldc the Seerctary Gcnera'l witl.t thc informeltion neces.sary 
for thc performance ofhis respon~ibility to the Board ofGov.ernors pu r· 
suant to p.uagr11ph 2<1 of Anne:t A to this Agreement: 

(r) make rc.eommendations relating to th~ aequisition. disclosure. 

~~~:i:t~~:;~ :~!,;;~~~~~~~i~ ::r~i1:1';'~ /:r :~:~~~~;:,i~;~~:=~~~::in· 
(s} pursuant to dc_cisions of the Bo.1rd of-Go-.·cri1C'Ir~. :nrange to 

make avail;~ble to Sign:ltorieS and Others the iights of JNTELS~'.T in in· 
ve-ntions and teehnieal information in accordanc-c with ArtieleJ7 Of the 
Operating Agrccmellt, and enter iniU lieeusing ágrcCmeittS Õn-behalf of 
INTELSAT: ãnd 

{t) take all operation:il. teehnical, finanei.al.-_ p-meurement. ad
ministrative an~ supporting aetions nceessary· to cãrry out lhe abovc 
llstcd funetions. 
2> The m.anagement ~en;rcc·s col1iract -Shall include appropriate tetms 

to imp!<!mer,! the rc!el·ant provislons-of Attiele XII otthis Agreement ;~nd to 
provlde- for: ~ 

(:>.) re-imbursement by lNTELSAT in US dO:llars of nll dir~t 3nd 
indirect co~ts clocumentCd and identilicd, -próperll· incurred b~ the 
m.anag~:ment servie~ l'Ontraetor under th~:.eontract; • • 

(b) paymen{ to tl">e muna&cmen< 1cn·ices.contractor of a fixcd tc-c 
at an annual rate in US dollars to ·bc tlcgqtia.ted 'bct11ecn the Bo;ml of 
dovernorsand thc cmftraetor; 

(e} p~riodic rCde·,.. by th~ Boatd çfGo,;~"i:UOrSTn consultatio:J v.ith 
the managcment ~ervie~ corltractor ofthe eoots Ur!dCr subparngrnph (a) 
ofthis par'<!.gr:tph; 

(d} compliartre wi~h procurcment policies 0\nd proccdurcs of 
ZNTt:L~AT. eonsist~nt" ,\'ith_ the rcle':ilnt pro1'isions of this Agreem~·nt 
and th.: 9perathlg A,s:ree;ncnt~ in Lhe solicit~tion and necoti:nion of 
contr~,ctson behalf o: INTELSAT: 

{c) pro\·isions wi:h respt'<'t to irwentions and tcehnical infortnntion 
which are .:onsistent with Artic!c 17 oí th.:- Opcrmin~ Agtc~me.nt: 

(D tcchnieal personnel selcet~d by th~ Board (>f GO•·eriior~. with 
~e concurre~e:e of the n1anagcm!:'111 services con~r.aCtor. fr'!m amons 
person$ nomm.ated by Signatorics, to parti_cipate in the .assessment of 
designs and uf~p:::ei!ication~ for equipment ÍCir the spatt segment: 

{gl di,sputes or dís.1greemcnts. bctwcen · JNTEL.SAT and the 
mann!:cment scrvic~s cont_r'actór 11 hich may ariSe u'nder the 
managemcnt servi~ cCintraet to be seuled in acoordv.ilce with. the Rules 
of Co~cili.a.tion and Arbitration of the lnternatiot!ul Chamber of Com· 
merct;a11d 

(h) the furnishing by the man_agement scrviees contracror to thc 
Bo.ard o~ Govt!t~1ors of such informaiiOn as may bc reqUired Uy any 
Governorto enable him to discl1arge his rcspuMibilities ns a GoveriiOr. 

ANNEXC 
PROVISIONS ON PROCEDURES RELATL''W TO 
SE'ITLE:MENT OF DISPUTES REFERnED TO IN 

ARTICLE XVIII OF THIS AGREEl\IENT ANO 
-ARTICLE..20 OF1'HE OPERATfNGAGÍlEE:\-'!ENÍ' 

ARTICLE t 

The only disputants ln arbitratlon proceeding~ institured in accord:mce 
with thi~ Af!nex shall be those refem:d to. in Artiele XVJ!I ofthis Agreeinent, 
and Article 20 of, and lhe Annex r o. the Operating Agrec!'lcnt. 

ARJ'ICLE2 

An arbitral tribunal of threc membcrs 'duly constituied in ac.cord.ance 
with the proviskms ofthis Ann.ex t.hall bc eompeten,t io gil·êa dedsion in any 
dispute cog:nizablc pursu:mt to Artic!e XVI ti of thi$. Agreement. and Article 
ZQaf, nnd the Anncx to the Operating A~reement. 

ARTICLEJ 

{a) Not l.tter th..1n si~ty d~rs before th_e opcning date of tlte fi~~i 
and eael1 subscquent ordinary mee-ti,n_s: of the Assembly of P:1rtics. e11ch 
Party maJ ~ubm'1t totbe e.~ceur!vc o~ga_n rlle nam•:s ot 1101 more tl:l:<n two 
legal experts who witl be ;wailahlc for _the ~rind fri::lm the end of sue h 
meeting until the end of the' ncxt ordinur,\' me!.!ting.of tl1c A~s~mbl~, ~~r
Parti~s to serve as prcsidems m· 1:1-:mber~ Oftribuhnl~ C<l!!~thut-ecl i11 nc• 
corúane<: with H'lis, Annex. Fr1)Tll st1eh nol'nínce~ 'th~: c::<','Uth·e vr:.:nn 
sh:1!1 pcepa:re ~ lht Cll' àn tlte pc-r'Srm~'thus nÕmir1nt~·d a mi : :.11 attach to 
thjs Hst any biogr~p!lical partieul..,n ~ubll))Jtec1 Ds th.: nÇ>;ninntin!; ra~ry. 
and shall distributo such list to a!l Partie& t<Ot !;~ter than thirty days 
bçfore.the opening date oflho; meeting )fl qucstion. lf for :.ny fe3~''" a 
.n,ominee beeomcs una\';Ji!ablc for se.lcction to t.hc. panei d~ring lhe .~i.,ty• 
day pc~iod Odor~ tl:c 'openin-1: _t!atC M the ~''.'·:i'?);: of tl"ie ~s~cmb!y of 
Partics, thc nominntiug Party mar. 1101 late-r tlw'n t'ou1'1een dn:<s b~fe>rc . 

. tne opcninr. date' ~f,thc- _meeting or the Assi:.l-nbll· õ(Parties. sub~titute 
tbe n;~me ofanothcr legal expcrt. · · 

(b) .. From the l.i~t mC.ntiC'IncU in Ihragl'trph' fa) of this Artié_te, thc 
A'sS'!mbly of P.arties shalt ~de:et'êfc\:en petio:1~ to he members of ~ p~nel 

from whieh ptesidcnts of tnbun:ds ~h~ll be ~elc~tcct. :tnd shn.ll se h:~ I :;1.n 
ilternate for each ~Ul'h member. Merl,bcrs and ,,!tt•rnatcs ~hall ~Ct\'C 
for thc pcriod. pr<.'-s.;-dl:>ed in pàrJ.graph (a/ ofthb ~~rticlc. !f'a mcmber 
breorocs unavailab!e to scn·e on the pan-ei. hc ~ha!l be tCI1lacect by h is 
alternnte. 

(e) For lhe purpos~ o~ dcsignating.; chai.rm:in. the panei sh:i!l bc 
convencd to ri'lee.t b_x the executi1•e organ ãs sooli. as po~siblc aftcr tbe 
panei h as bt1!n sek-c.tc:d. -~h~ quorum for a'.ml."c!ing ofthe pane! sha!l bc 
nine. of the eleven members. Thc panei sha!! de~ign:1.te one of its mem· 
bers as its c.hairman by a deeisfo'n taken by ihc aflirmative I'Otcs nf at 
least six iném'hcts, ·east in one or, if ne-t.~s.~ary. more tllnn one sceret 
ballot. The ehJ.irm<ll1 so des(gnaied shall hCJ!d oflkc as c-hairmnn !hr the 
rest ofhls peti•'Ki of offire as a member of tllc pane!. The eo~t of the 
mceting of thc pand shaÜ be re!"garded as a'n :..dminístr;rtivc co~1 of 
INTEl.SAT for the purpose of Artic,le.8 ofd1t Op~rating Agn:ement. 

(d} lf both a member of the p~nel and rhe alternate !'or that 
~embCT becotrie unandlable to se h-e, the Assembly of Partiesslwll fill 

the vac:;neies thu~ ereated fro~;n the,li.~t rcferr~>d to ii) paragrnph (n) of 
this Artiele. Ir. howc1cr, th~.- As~ernbly of P<!rtics <!ocs 1101 meer within 
ninety days sub~equent to lho: oceurence of th~ vJ.eaneic~. !hc1· sb!l bc 
fi!l!!d. b~- scl~etiQn by thc JlN1rd of G_c.,.·emol'~ frorn th~ list rcfe.rrcd to in 
paragraph {a) o.ftjli~ Ariiclc. with each Go1·ernor hnving one \"Otl!. A per~ 
~on selectcú to rcp!ace a m'.:mber or altcrn:~~c v:hase tern1 (\f <Jffkc ha~ 
nQt expirOO ~hall lwld oflk<!. for thc r~tnaindcr of the tcrm of h i~ 
predcce~sor. Vacnncics i11 lhe officc oftl1c chairman ofth~·p;1ncl sh:~l~ be 
filled b)·.th~ Pnnel.b~· de~ign:~rion of one ol' its membcrs in ae~ord;~ncc 
wlt]1t.lte prtlCed)Jrcf.rcscrLbcd·in-p;tq.graph (c)ofthis ArLkle. 

(e) ·r~ SdcCtlng_ t~e·~l.:n~b'ers Of.the pancl and the altw!atin•s in 
_acro~dar;.:.e witll patagrnph (b) or'ld.f ol" this Article, thc ,\ssc.mbly C'lf 
Partte5-0r the Board \!f Go\'trnors ~haJI t.eek to'ensurc th::tt the com· 
position ~f,the ,panei ~~·ill alv.·ays ·be ablc .to r~nect _3n ..-:dc'tfLJate 
geograph1c-al rcprcsent:mon, :>.s wcll as .th~ principal legal s)·stcms as 
they nre represente<! anmng tht P:mk:s. 

{t) Arry panel member oh1lternate ier•lihg'on ;m arbitral tribunal 
at the cxpir;~~ion ofhis tCI'm !Jiall continue td ~erve't~ntilthc'Conelusion 
ofally.arbitral procrcàing pcnding befor<: sttch tribunal. 

!gl tf,duri'ng: t-he period b,21wccn thc dare ofcntry into farei! ofthis 
Agreemcnt and t~c. c:~J.::blishmcn.t of t.he fir.a panei 3nd ~ltcrnatcs pur· 
~u.ant to lhe prov1s1<:ns o( p3ra~raph (b) 9f this Artide, a legal dispute 
a:nses bt;twcen thc dt~putants.mentim~ed.i:J.Article I of t!ti~ A1tn~·x. the 
põihel as ~o~stit_tt~c~.h1 ••::e?r~.-lnce wi!h,p"ar;!gt.:tph tbl of Artlele J of thc 
Supplcntent.ary _Agreem~nt mi Arbitration dat~cf June 4, '1965. shall b~ 
the pcme~ f~r use in ron.ncetion with rhc settle!"mentof thnt di~pute. ThJ.t 
panei shllll aet 'm htcorda.nee with the pro•·isions of this Anncx for the 
purposcs o~ Art~c.le.X\'Il,r o{ this Agrecment, and Artiele 20 of •• 1nd the 
Anne" to. the Opérating Ag_reeme~t. 

ARTICl.E-4 

{a) Any petitioner wishina to subn1it a lcg,,J dispute to arbitration 
shaU provide eaeh respondent and tlte e~ccutive organ with a.rioeument 
whieh eont:.ins: 

(j) a statement which fully des.cribes. thC dispute being ~ub· 
mitted for arbitr.ation. thc reasons why e~c-h responde11! is 
required tO partieipate in the arbiuation. and tlte reiiCf 
beingrcqucncd: 

(ii) a statement -..bich scts forth wl1y the subjeet mattcr ofthe 
dispute'romes within the compcil.'ne~ of a tribunal. to be 
constituted in accordance with this Annex, and v. h'' the 
relief being requested can De,granted by such tribu~.1llf 
it finds in favor of the petitioi1er': 

(iii) a Stajement expin.ining wl1y Hic p,etitioner has becn 
r.J.nable to 3chievc a scttlcment of lhe di~p"Ute 'within a 
rcas_onable time b)' negotiat1or, or otl1Ct ·mcans Sl1ort of 
ubitration~ 

(iv) ln thé cOtse of any di!.pnte for which, pursuant to Arttele 
XVIII of tbis Agreemcnt or Articlc 20 of thc Operating. 
Agrcement, the agrccmcnt of .tl1c disputmlls i~ 3 ron· 
ditlbn for nrbitration in aecord3)lCe 1\Íth -this Annc~. 
e\•idcnee-ofsucl! a!:frei:l!lef!l: and 

(v) the nnme of the pcrson dc~~nated by tl!J) petitioner to 
serve :rs·a member of ~1\e tribunat. 

(bJ The executive: .organ ~hall promptly d_istribute to e.aeh Party 
antl Signatory, and rç thc chairm:ui ofrhe panei. a eopyofthe document 
ptO\·ided pursuant to paragraph (a}ofchis Artide. 

ARTICLE 5 

(a) Within sixty da)·s fr-'lm the 'd.:~te ~opie~ of tlic documcnt 
de~cribed in porngraph la) of Anicle 4 "f this Anncx hn\'C b.:::cn rcl;'civcd 
õy ali the rcsponrlents. the side _oft!:e rc~pN!dcnls sl!:JJI tl~~ign:1to: an iJ:~.· 
dividu:J.! to .~ot.ne as a mcmber of tho:: tribun3l. W\thin th~t pcriod. thc 
res~ondents may,jóhnly o~ i_ndh·idll:<ll)', prol"ide ~·:1ch dbput:~nt a mi the 
exeeulive ol',can Y.-ith· a doeumc-nt stnting thcir rcspons.:s to th' 
document rcferred to in p3r;~gr;~ph (a) of Arti<:le 4 pf·thi~ A1Íncx nn8 in· 
eluding any eQlmter·claims ari~ing.out of.th~ ~ubjel't_J~atter of the 
dispute. Tlte exeeutil·c or~al? sha!l promptly rurnish the chnirnr:'ln Mthc 
pane[ with n eopy ofan.v ~uch ctocument. 

(b}. ln !he event of a fajlure by thc Sidc of.tflc respondents to makc 
~uch a d~slg,nation within th~ J?ÇriOd ulio1~·ed. the ehairm.:~n o"f the pmu:l 
shall mnkc·a d_esignóltion fr.om among thc c~pe1·ts who~e unmcs ll'tr~o: 
submim:d to, tQe exe~utive organ pur~uant_to par.:tgraph (a) of Ar!iclc. 3 
ofthis Annex. 

. (e} Within thirtr da~·s afier.the desi~n~lil:!n of the 1"~>'0 m_cinbcrs of 
the tribuna.!, lher sba!J <~grce o.n a thitd person scl.cct~d !"rom th~ p~ncl 
ronstituted in accordance with Artielc 3 oi'Jhi_~ Annex, whn~hall &crvc as 
the presidcnt of the tribunal. ln the e\·cnt offitilur(' to rcaeh.3grec.nlent 
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within·s.uch period or time. cither of tlle two mcmbcr~ clc~i~:l:l,;ted m~'Y 
infCH'm the~h:>..irm:•n ofthe p:!ni'[. who. within._tenda}'S, ~hall designõltc a 
meniber of the pa.nd otl1er than himsdf to se~ as poc~idcnt of thc 
tribunal. 

(d) Thc tribunal is constitutcd :u soon as lhe president is seleeted. 

ARTICLE6 

(a) If a vaeancy occurs ln thJ: tribunal for rc;l!'.\'ns whh:h th~ 

presidcr\C or ~he rcmalning mcmbcr~ of thc trib1JiH11 de~ ide nrr bcy01:d 
the control ol'thc dis!)utants, nr arc <'ompatibl_c with rhc prnpcr C•l:lc\11,'1 
of thc arbitr:uion pnwrdlngs, thc l'aqnr.y ~hall hc filkd ih :oçcorda11cc 
.,..·ith thc fo!lowing pro\'[síons; 

(i) if thc vacancy occrtrs 35 a rcsult (lf thc withdral'·al of a 
rrocmber appointcd by a sidc to thc dispure, thcn th:11 srik 
shall sckct a replaccmcut within tcn clays aftér tll.e vncan· 
cyOCCf.lfS; 

('ii} if thc vac3nC):: oçcurs as a rcsLtll of thc 1.\:ithdl':lwal of thc 
prcsidcnr of thc tribunal !)r of anothcr rr.~mb_;!r of the 
tribuaal ~ppl'!intcd by thc chalrman._:, rcp!::ccm<:nt 'Sh;ll! 
be sckct~d frorn lhe pat~.:l in thc n;:,;.nncr dc~cdlwd in 
par;tsraph {c) or (b) respc~til'cly of Anide 5 of tlüs An· 
ncx. --- o -- -

(b) lfa l':lC:lnC)' occt.!r1 in tht' tribunal for an~· rcasnn othcr th;tn as 
describc•~ in par.:t~raph (a) of this Aniclc, or if a l'acarwy Clccurring pu r::~ 
suanllo lha! par.rgr:•ph is no.t t1ll~d. lhe rcmaindcr of thc trilnrnal ~l•:di 
ha\'C thc fl0''1CT· notwith~tand_iJ\g thc pr_o\i~ion\ cf Art:_clc 2 of th:s J.n· 
ncx, upon t.h.;: n:<p:cst or onc sidc. tiJ continue th~ prO<.'l',:o:lings :wd gh·~ 
lhe final do:ciSion_ofthe tribun:l.l. 

ARTlClE 7 

(a) T11e tribunal sharl dec,ide thcdatc nnd place ofits sit~ing's. 
{b-) Tl~c- procccdings -.hall be hc!d in priv:ue :111d :1!1 m~l~rial 

prescnted 1q lhe tribuna! shalll>e co:onfldcnti:~l. u:r.cpt that INTC:.lSAT 
and the P'a1·[ies \lho~e desi~;natcd SigJ1atorí<!~ and the Sign:noricswh~·W 
designatingiP;:trties ;ne disputants in thc proceedings ~hall havc the right 
to bc; prcçent and sh::tll have acccs'S to thc ma leria! prcsc-nt~d. Whcn lN· 
TELSAT is a dispurant in the proc~edings. ali Panies and :III 
SignatoriesSha\l ha,·e thc righl_lo bc prcscnt·an·d shall have accelos to thc 
material prcsented. 

(c:) ln the évC"nt of a di~putc- ovc:r thc compc:tcnce of thc !rihunal. 
the tribun.:rJ sh:lll de"al with this question fir·st. a11d shall gi,·e its dedsioil 
as soon as possiblc. 

(d) The proceeéinf!s ~hall bc c-onducted in writing, and each ~ide 
shall ha'>'e the right to $ubmit writtc11 e\·idencc. i_n supp'ort or its 
nllegationsoffnct and law. Howevc:r. or:r.lurgument~ and tcstimony ma) 
be gi.,.cn ifthe tribunal considcrs it appropriatc. 

(e) The proceedings shall comfficnce 1\'ith the pre~entation of the 
case of the petitioncr cont.aining its arg1.1rncnts. related facts supportcJ 

by cvido:nCe and the principies of law .relicd upon. Thc: case of the 
petitioncr sl1all be followed by lhe eounler~cª-se'cú thc rcspondcnt. Thc 
petitioncr mar ~ubmit a ieply to lhe ~'OI,mter·c:as~ ofthe rcspon:ient. Ad-· 
ditlonal plcndings shall be submitted only if the tribunal deteânincs 
thcy are nc:cc:s~·; 

(f) The tribunal m;ty 'h~ar- anl! d..:termín~ CnliF.lct·claims arisi11,.f. 
~ircctly out of _lhe subject matt~r cof t~c dispute, pnwidcd the ~cun:cl"· 
daims nre within its compeletlcC as detined in Articlc XVni of this 
Agreerr:cnt, and Articlc: 20 of. and !hc Ai1nc:x to,_ thC. ·opú;llins 
Agreeml.!nt, 

(g) -lf the disputants rench an agreemeilt durirog the pr!X"ccding~. 
the agre<:mentshal! be rccord~d in the l'orm oh. !lttision of.the trit;,unal 
givcn by c:onsent of the disputantll.. 

(h) At any time durlng thc ptoJ<.•cedings, lhe toibunal mny ll't· 

minatc the JlfOC<:edinp ifit deddc~ thc dispute is beyond it~ comprtencc 
a:s dd'incd in Article XVIII ofthe Agrcernent. and Anicle 20 of, ~nd the 
Annex to. thc Opt"rating Agrccmcnt. 

(i) l11e delibcrati(lns of the tribuil:r.lsball be ~ecr.c"t. 
(j) Tbe dcc!sions_of_th_e_ tribUJ•nl sh.:lll be presêntcd in writing and 

shall be s1.1pportOO by a writtcn opininn. lts ruling~ ::.nd 'dc:cisio:1S must 
be s.upportcd b)' 111 lcast lwo membcrs. A membe.r:di$scnting from thc 
dec:ision may submit n separate written opinion. 

(J.>) Tl'tc tribuQal shalt fco'rv.·:m! it~ di!::í~ion to thc cxecuth·e .::.rian, 
whlch shaildistfihutc itto ali Partics and ~ignatorlcs. 

(!) The tribuilal max .adopt additional rulcs of prcx:edurc, con· 
sistent with those cstablished by thjs'Anne.x, which .:lt'C ncçc:Ssai)' for the 
proc:cedings. 

ARTJCLES 

lf one side f:r.ils to present its case. lhe (lther side may e.all upon. the 
.ribunal to givc a deCision in its ra"or. Before: giving its dccision, the trib'unal 
sba\1 satisfy iÚelfthat it h:r.s compctencc and that lhe case is well-founded in 
faet and in Jaw. 

ARTICLE9 

(a.) Any Party .,;;hos.e designated Signatory i~ a di~pu,tant ln a case 
shall have-the rightto intervenc and become an additional dispu!ant in 
the case. lntervcntion shall be made by giving rroticc thcr;eof ín writing_ to 
thc tribunal and to lhe othcr disputa:nts. 

(b) Any othcr'P:my, a.ny Sig_nntory or INTEE..SAT, ifit c<1nsiden 
that it h.as a subsl.antial interest in thc: deeislon ofthc case. ma~· p<:titinn 
the tribunal ror permission 10 intervc:ne and becomc an additional 

disputar. I in t]Je case. Ifthc tribunal dctermlr.c; th:H thc pelitioncr ha~ a 
subJtantial intc~t in the decisinn of the c:ar.e-, it shatl grant lhe pc:lition. 

ARTICLE 10 

Eithe!" 11t th~ requcz: <;>f a disputant, or upon Í(S nwn initiati1·c, thc 
tribunal may appoint such exp<:rts.lls it deems neee~sary to assist it. 

AR1'ICLEII 

Eaeb Party. each Signatory and lNTELSAT shall pro:wide ai! in• 
fonnation_detcrmincd by thc tribunal, eithir at th~ rcquc~t of 11 dispuwnt or 
upon its own initi:uin:. to be_r-:quird for thc handling .:tnci dcto::rmin;nion of 
the dispute. 

ARTICLE 12 

DudnS the cOi.trse of its considerati_on of tt're c"se. Lhe tribtin:'J may • 
pending tht: final dccision, indic:l!e any proJvisic.nal measures wllich it con· 
sidcrs would prcsen·e the respec1h·c_righn ofthedi~palants. 

ARTICLEU 

(a} Tbe o;leciSion ofth~trib~nal ~hal! bc hascd on 
(i) this Agrccrnent and the Opcr~tlng: Agrecrncnt: ::nd 

(ii) genera!lyacccptcd p.-índpies'OfiJw. 
(b) Thc decision of-thc tribunal. ilfcluding any reachcd by 

.agreernent.of the disputants. pursu3.nt to paragraph tgJ (lf Artidc 7 of 
this Annex:, sha!l be bin:lill'i: on all the dhpulants and :;hal! b~ ,·:uried 
out by them in g(lod _l'aich. ln .a case in whích INTELSAT is .a dbputant, 
and the tri-huna.Ldec:ideuhat a dccision of onc of its organs h "ull and 
void as not being authorized by or in compli:once with this Agrecment 
and the Opernti'ng 1;'\greemcnt. tlledccision ofthc tribunal ~h.1Jl bc bind· 
ingon ali Parties and Signatorics. 

_ (c)_ ~n the,cv{!nt of a dispute as to tho: rnc:.ning or scope of ih 
dcc.ision. thc tribunal shall construe it atthc re<j:uest (lf any dispul.ant. 

ARTICLEI4 

Un.leu thc triburi,al determhies other.o.-ise because of lhe parlicular cir· 
cumstançes Of the case. thc expeilscs of thc tribun.al, in~lucling lhe 
remunera-tion of thc: mernbers ofthe tdbunal,.sh311 be: bomc in equ~l ~bares 
by cach side. Where a sicle eonsi.sts ofmore th.an one- disputant, the share ot' 
that side shall be ap~ortioned by lhe tribunal among the disputants on doat 

side. Wherc INTEE..SAT is á diSputant. its cxpcnses assodated y.<ith the ar· 
bitration shall be regarded as a.n administrati\•e cost of lNTELSAT for thc 
purpose of Article 8 of the Operaüng 1\grÇCment. 

ANNEXD 

t~NSITIOX PROVISfONS 

1) Conti'f!uityçf [NTF.LS,\ T ,'J,_~th·í{i-o~ 
Any dccision <>f the lntt'rinl C"omniunicadçms Satcl!itc Cornmit~ce 

ta"ken pursuanl to thc lnterim As:r.:otmeut or thc Spcci.1l Agrl'C'mcnl .~nd 
whi~h is in cfl'ect as (lf thc terminatic.m llf tho~e At:rccm~-n\5 shal! r-.:111:<i:1 in 
full foi'cC and c:ffccr. unlc~s .1nd until it js rilodi!icd or rcre~led ~y. or in im· 
plcmeontation of, the terms oJfthis Ag:_rccmcnt or thc Operatíng_ Agrecmcnt. 

2} Managemcnt 
During thc p<'rilld immedi:tlch· fo!lo\\'ing enlry'into r,~:;-cc .Jf \!:is 

Agrccmcnt. the Communications Satcllite CorporJ:íon ~h.•.ll ct>ntinuc TI' :•ct 
as the m_anager for rhc dcsign, de1·rkpmcnr, con~rruction, c~t~bli~h:n,·nt, 
opcration and •naintcnau~c ofthe 1:\"TF.LSAT space sef!mcnt pur~u::nt m thc 
sarne: te-rm-s and condirions of s<:rvicc whí~h 1wrc applieah!c· lo its r,l!c :1~ 
m:magrr pursuant 1::' thc lnterim Agrccmt'nt and thc Spccial Agrccmti1~. ln 
the çl_ischarge of it~ flll'l~tions Ít ~hall be honnd by alltlt<: r_clCI'ilnt pnwi.;ions 
of'thi~ Agrccrncnt and tire Opcrnting t\!;.rccmcnt U11•j ~hall in partku:ar hc 
subjeet to the general policies and spcl'ilk élctcrmilwtion~ nf thc Bo:•rd of 
Cõ(l\'ernor~. until: --

(i} the Board of Governors dctcrnrhrcs that the c~ccu:hc 
·organ is ready 10 a~sun1e re~ponsi\>i!ity for perfNnt.HlCC 
of a!l or cc-rtain of the functions of thc cxc~uthc orp.:~~n 
pursun:nt to Arliclc X li uf this Agrccmcnt. ;n which time 
the Cómmunlcations Sat<:llitt: Cnrporatil>n sh;J!l be 
relieved of itSTcspnn~ibility for performancc of cach wch 
function as it is a~sumed by theexccutil·e organ: and 

(ii) the manaRtrncnt ~cn·icc~ contract retCrred to in sub· 
pa"ragc'aj:oh- (a) \Hi of Articlc XII of thi\ Agrcemcrrt takes 
effccl, a\ whidt- tlnlc the provi~iuns of thh p.:~ragraph 
shall ceas-e to l1avc_cffc.ct with .re~pcct to thO'Se functions 
wl:hin the scope ot that contr:ict 

3) Regional Rcpre~en't<~tion _ 
Ouring the pcriod betv:ecn entty into fore_e of this Agrecm('"nt a:nd 

thc date of assumption of oflicc b)' thC $_ccrctary General. tlle entitlcmcnt. 
consistent with paragraph (c) of Article IX of lhi§ Agrccm~nt. of any grCiup of 
Signatories secking rcpresentation nO rhc Board or Govcrn-õr~. pursu::nt -to 
subpa,.agr:tph (a) (iii\ of Artidc IX of this Agr('emcnt. ~hall become cffcctil·e 
upon rcceipt by thc Comrnunic<~tion-. ·satellitc C(lrpor.uion of a writtl'n 
req'uest from such group. 

4) Privilegesand Immunlties 
The Parties to 'this Ag«em~nt whieh werc parties to the tntcrim 

Agteenent shall el:tcnd thc eorre$p,~nding succcss-or pen:on.~ ~nd bÓtlies un· 
til suclt times as the Hcadquartcn A~cemcnt anel thc Pr~toc-ol. :~s the case 
may bc, entcr int~ li'lrce as provided for ln Aniclc XV of tJ.tis Agrcemcl!t, 
thosc. privileees, e;.;emptions an::l immnnitics whic~1 '"erc cxtcnded l'.•' ~uch 
Pa.rtics. immcdiately [iri(lr to cntE-y into forc~: of thi~ Agrcc:mcnt, to th<: ln· 
tc:rnatlonal Telec:ommunications Satellite ,Cçonsortium. :o the signatNi~~ te 
lhe Spccial Agreemen! and to thc lnterim Communic3.líon~ Satclli•~ C.:C,m
mittec aná to tc:presc:ntatives thercto. 

Às Comissões- de Relações Exteriores e de Trans
portes, Comunicações e Obras Públicas. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'i' 25, de 1983 

(n"' 138/82, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperaçio Sani
tária Fronteiriça, concluído entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro de 
I982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre 
Cooperação Sanitária Fronteiriça, concluído entrei o 00~ 
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro 
de 1982. 

Art. 29_ Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 212, DE 1982 

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Na· 
cional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada condideração de Vossa Excelência, acompanhaM 
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de EsM 
tado das Relações Exteriores, o textO do Acordo sobre 
Cooperação Sanitária Fronteiriça, concluídO entre o.GoM 
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, em Caracas, a 19 de fevereiro 
de 1982. 

Brasília, 24 de maio de 1982. João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ÓAM-11/DAI/ 103(6I2(
B46) (B35), DE 18 DE MAIO DE I982, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE-
LAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: , _ 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de 

Vossa Excelência o anexo texto do AcOrdo sobre CoopeM 
ração Sanitária Fronteiriça entre o Governo da RepúbliM 
ca Federativa do Brasil e o GOvernO da Repúblíca da Ve
nezuela, que assinei com o Chanceler José Alberto VelasM 
co, por ocasião de minha visíta de trabalho a Caracas, no 
dia 19 de fevereiro último. 

2. O Acordo, ainda em forma de ante projeto, mere
ceu a aprovação da II Reunião da Comissão de Coorde
nação Brasileiro-Venezuelana, realizada em Brasília, no 
período de 2 a 4 de dezembr_o de 1981. 

3. Trata-se de instrumento de grande valia para a 
cooperação bilateral, tendo em vista a intensificação do 
intercâmbio e do fluxo de pessoas na região fronteiriÇa 
Brasil-Venezuela', e a alta conveniência de que se adOM 
tem, de comum acordo, medidas de prevenção contra 
eventuais surtos ou transmissão de enfermidades nos 
dois lados da fronteira. 

4. Entende-se como. "fronteiriça", para fins do Acor
do, toda a área compreendida pelo Território Federal de 
Roraima, e pelos MunicípíOs ae Barcelos, SaDtã Isabel 
do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no Estãdo do 
Amazonas. Do lado venezuelano, entende-se como 
.. fronteiriça" toda a área compreendida pelo Estado 
Bolívar e pelo Território Fedàã.l AmazOnas. t bastante 
significativa, portantO, a área de apticaÇão-·do Acordo, 
nos termos de seu artigo 11. 

5. Ficam estabelecidas pelo Acordo diversas modali
dades de intercâmbio de pessoal técniCo e de informã.ção 
epidemiológica, principalmente no cásO das doe"nÇas-já 
especificadas no instrumento e que constituem objeto de 
atenção permanente de ambos os Governos. 
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6. DestacaMse, por sua importância, a atenção a ser' 
dada às populações indígenas locais, registrada em for
ma de compromisso no Artigo XV do Acordo, e que beM 
neficiará em especial as tribos Yanomanis, existentes nos 
dois lados da fronteira. 

7. Nessas condições, submeto à alta consideração de 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, o anexo projeto de 
Mensagem ao Congresso Nacional, para que Vossa Ex
celência, se assim houver por bem, submeta o texto do 
Acordo à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExceM 
lência Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO 
SANITÃRfA I'RONTEIRIÇA ENTRE 

O GOVERNO DA REPúBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICÀ DA 
VENEZUELA 

---O GovernO 
7

da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Venezuela, 

Considerando que os povos de ambos os países têm inM 
terêsse comum na promoção, no fomento e na cmisf:r
vação e na restituição da saúde, e que seus esforços coo

- - perativos para intercambiar conhecimentos técnicos e 
prátiCos contribuirão para que se atinja tal fim, 

Aceitando_ o_ principio universal de que não devem 
existir fronteira~~ tanto para obrigação dos Governos nO 
que se refere ao cuidado da saúde de seus povos, quanto 
ao direito de seus cidadãos receberem prOteção sanitária, 

Acordaram o seguinte: 

Artigo I 

O& Governos do Brasil e da Veilezuela comprometem
-se a adotar as medidas preventivas e de controle, de acorM 
do com suas possibilidades, tendentes a resolver os 
problemas de suas zonas fronteiriças, no que diz respeúo 
à malária, tripanosomíase, febre amarela, oncocercose, 
hanseniase, leishmaniose, doenças venêreas, tuberculose, 
hepatites e saneamento ambiental. 

Artigo II 

EntendeMse, como área de aplicação deSte Acordo, do 
lado do Brasil: o Território Federal de Roraima e os MuM 
nicípioS de B~rcel~~. Santa Isabel do Rio Negro e São 
Gabriel da Cachoeira, do Estado do Amazonas; e do 
lado da Venezuela: o Território Federai Amazonas e o 
Estado Bolívar. 

Artigo III 

Os Governos do Brasil e da Venezuela poderão acorM 
dar formas de ajuda técnica reciproca, bein como interM 
cã-mbio de pessoal e outros recursos para controlar siM 
tuações sanitárias, por ação direta de ambos os países; 
ou com a cooperação da Organização Pan~Americana da 
Saúde, quando solicitada. 

Artigo IV 

Os Governos do Brasil e da Venezuela comprometem
se a tomar as medidas necessárias para o estrito cumpri
mento da notificação recíproca peiiódica dos casos de 
malária, febre amarela e qualquer outra enfermidade 
que, a juízo de ambos Governos, requeira uma conside
ração especial, ocorridos em suas ãreas fronteiriças, indi~ 
cando, a cada oportunidade, o local de origem dos casos; 

5;, alêm disSo; no que se refere à febre amarela, manter
_se-ào informados reciprocamente sobre o andamento da 
epizootia e sobre as pesquisas de laboratório ou de camM 
po relacionadas com os aspectos epidemiológicos dessa 
endemia. 
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Artigo V 

Os Governos do BnisH e da Venezuela comprometem
se a manter um intercánlbio periódico: 

a) de funcionários sanitários vinculados ao cumpri
mento das disposições deste Acordo, pelo menos uma 
vez ao ano para que se informem sobre o andamento e os 
progressos obtidos nas campanhas contra as doenças 
enumeradas no Artigo I e troquem idéias sobre assuntos 
de interesses comuns; e 

b) de infonnações completas sobre a situação epide
miológica, as medidas adotadas e os resultados obtidos, 
por ocasião das Reuniões previstas no item a deste Arti
go. 

Artigo VI 

Com relação B.os programas de arradicação da malária 
na área fronteiriça, os Governos do Brasil e da Venezue
la consideram indispensável: 

a) realizar campanhas tendentes a reduzir a transmis-
são ejou a erradicação da doença; 

b) _continuar o intercâmbio de informação na forma 
mais Completa e oportuna possível, especificamente no 
que se refere às localidades de onde procedem os casos 
importados, a-fim de assegurar o aprimoramento dos 
trabalhos que se desenvolvam em ambas as áreas. Para 
comPletar este intercâmbio, os diretores regionais de 
cada programa viajarão ao país viziriho, tanto para reu
niões periódicas, quanto para visitas de campo. 

A orSanizilção Pan-Americana da Saúde poderã ser 
convidada a particiPar ~essas reuniões e das visitas de 
campo. • 

Destas atuações, preparar-se-ão relatório que permi
tam a ambos os países o prosseguimento do programa; 

c) tanto quanto possível, as áreas fronteiriças adjaM 
centes serão periodicamente informadas sobre as mediM 
das antimaláiicas executadas pelos respectivos serviçOs 
de erradicação de cada país. 

Artlgo VII 

Ambos os Governos obrigamMse a manter um conheci
mento da distribuição, comportamento e suscetibilidade 
a inseticidas do aedes aegypd na área fronteiriça e a deM 
senvolver as ativídades necessárias para combater o ae
des aegypti em todo o seu território dando prioridade, 
sempre que posslvel, às zonas fronteifiças e ãos portos e 
aeroportos de trânsito internacional. 

Da mesma forma, obrigamMse a praticar, sistematica
mente a vacinação antiamarnica das pessoas residentes 
nas âreas endémicas. 

Artigo VIII 

Os países signatârios, de acordo com os planos traça
dos pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS' 
intencificarão o estudo da doença de Chagas na área 
fronteiriça, para melhorar o conhecimento da endemia e 
prevenir sua difusão. 

Artigo IX 

Os dois Goveiiios, em atenção à importância epide
miológica da oncocercose em suas áreas fronteiriças , 
concordam em coordenar seus esforços para o conheci
mento da magnitude da endemia, o aprimoramento do 
tratamento de casos e de suas seqüelas, o intercâmbio de 
informações sobre os seus achados clínicos, de investi· 
gação entomológica e estatística geral, que resumam o 
progresso do programa que desenvolvem em comum. 

Artigo X 

Ambos os Governos, conhecendo o progresso das inM 
vestigclções clínicaS epidemiológicas e terapêuticas que se 
adiantam em ambos os países, e, em especial, o desenvolM 
vimento da vacina contra a hansenfase, comprometemMse 
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a manter um estreito intercâmbio de informações cienti
ficas e o desenvolvimento conjunto da aplicação maciça 
da mencionada vacina. 

Artigo XI 

Ambos os Governos comprometem-se a propiciar a 
pesquisa de casos ·cte leishmaniose, seu devido tratamen
(o e as investigações próprias de seus agentes transmisso
res e do possível controle endêmico, conhecendo as con
dições ecológicas comuns que permitem o surgimento 
permanente de casos dessa endemia tropical em suas zo
nas fronteiriças. 

Artigo XII 

Os dois Governos concordam em~ estudar a organi
zação, em determinadas localidades fronteiriças, de-ser
viços de controle de doenças venêreas, com base na un_i
formidade dos mêtodos _epidemiológicos, do diagnósti
co, de tratamento e controle, e da denúncia reciproca de 
doentes que desertam ou resistem ao tratamento. 

Artigo Xlll 

Ambos _os Governos comprometem-se a manter uma 
informação constante sobre a incidência de casos de tu
berculose na população da zona fronteiriça, ass1m como 
informação periódica quanto ao andamento dos progra
mas, que inclui o acompanhamento de casos em grupos 
de população migratória pã.fa-efeito de uma maior co
bertura de seu tratamento. 

Artigo XIV 

Ambos os Governos conCotQam, COm relação às hepa
tites, em trocar informações de natureza epidemiológica, 
quanto às medidas eventuais de controle, à sua incidên
cia e aos progressos de pesquisa médica sobre a doença. 

Artigo XV 

Os Governos de ambos os países comprometem-se a 
estimular o intercâmbio de informação epidemiológica 
ou de qualquer outra natureza relacionada com a aréa de 
saúde fronteiriça, que permita um melhor conhecimento 
da situação demográfica, cultural e antro-pológica das 
populações indígenas que habitam as grandes extensões 
de suas fronteiras. 

Artigo XVI 

Ambos os Governos, em atenção à escassa infra
estrutura disponível para atender a população dispersa 
residente nas áreas fronteriÇã~ de ambos os países, 
comprometem-se a estimular o desenvolvimento dos cui
dados primários de saúde, mediante o estabelecimento 
de uma rede de serviços de dispensários rurais devida
mente estruturados. 

Artigo XVII 

Os Governos de ambos os países poderão, mediante 
entendimento prévio, esterider as condições deste acordo 
a outras enfermidades ou atividades nele não contempla
das, quando razões epidemiológicas ou de outra nature
za o tornem aconselhável; e, através de seus serviços sa
nitários frOnteiriços estal:félecerão, dentro dos limites 
deste Acordo, as medidas indispensáveis para o cõrifrcile 
das doenças mençionadas no Artigo I e para as quais -não 
tenham sido estabelecidas disposições particulares. 

Artigo XVlll 

Os Governos do Brasil e d3. Venezuela comprometem
se a não adotar medidas de profilaxia internacional que 
impliqüem O reChimento total de SU3S respectivas fron
te"iras e limitarão as medida_s, quando for indispensável, 
à zona afetada. As medidas em tela s6 poderão ser dis-
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postas pelas autoridades sanitárias nacionais de acordo 
com o Regulamento Sanitário Internidoilal, e serão no
tificadas imediatamente à Organização Pau-Americana 
da Saúde. · 

Artigo XIX 

Cada governo designará uma ComisSão Permanente 
em seu país, constituída por não mais de três funcio
nários, que serão responsâveis pela promoção e coorde
nação das açêíes a que se refere este Acordo. 

Artigo XX 

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra 
do cumprimento dQs_ reqUisitos legais internos neces
sários -à aprávação·-do_ preserite Acordo, o cj__lial entrará 
em vigor na data da última notificação. 

Artigo XXI 

O presente Acordo terá vigência indefinida. Qualquer 
das Partes poderâ denunciá-lo, por via diplomática. Nes
te caso a denúncia surtirá efeito 6 meses ~pós a data da 
denúncia. 

Artigo XXII 

O presente Acordo poderá ser modificado por mútua 
decisão das Partes. As modificações acordadas entrarão 
em vigor na forma indicada no Artigo XX. 

Feito em Caracas, aos 19 dias do mês de fevereiro de 
1982, em dois exemplares originais, em português e espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Go_verno da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República da Venezuela: José Alber~ 
to Zambrano Velasco. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Saúde.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 
1983 

(n~' 16/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Resolução g9 A.4Ú (XI), apro~ 
vado pela Assembléia da Organização Marítima In
ternacional- IMO, em IS de novembro de 1979, que 
instituiu Emenda à Convenção Internacional sobre LI
nhas de Carga de 1966, 

O Congresso Nacional decreta; 

ArL }9 Fica aprovado o texto da Resolução n~' 
A.~l !_(XI), aprovado pela Assembléia da Organização 
Marítima Internacional- IMO, em 15 de novembro de 
1979, que instituiu Emenda à Convenção Internacional 
sobre Linhas de Carga de 1966. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
-data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 48, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Memb.r;os do Congresso Na
cional: 

Eril. conformidade com o disposto no art..44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acoinpa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto da Resolução n'i' 
A.4ll (XI), aprovado pela Assembléia da Organização 
Marítima Internacional (IMO), em 15 de novembro de 
1979, que instituiu Emenda à Convenção Internacional 
sobre Linhas de Carga de 1966. 

Brasília, 17 de fevereiro de 1983. -João Figueiredo. 

Setembro de 1983 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTC/274/680-3 (013) 
DE 10 DE DEZEMBRO DE .1982, DO SE
NHOR MINISTRO DE.ESTADO DAS RE
LAÇiJES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de informar Vossa Excelência de que, 

em 15 de novembro de 1979, a Assembléia da Organi
Zação Marftima Internacional aprovou a Resolução. n"' 
A.4ll (XI), que instituiu as emendas de 197-9 à Con
venção Internacional sobre Linhas de Carga de 1966. 

2. - Cumpre ressaltar que o Brasil é Parte da _Con
venção Internacional sobre Linhas çle Carga de 1966, 
tendo assinado o_ ipstrumento de aceitação em 12 de se~ 
tembro de 1969, havendo a referida Convenção entrado 
em vigor para o Brasil em 12 de dezembro do mesmo 
ano. 

3. As emendas de que trata a Resolução n'~' A.411 
(XI) consistem essencialmente em alterações na área sa
zonal tropical a noroeste da costa da Austrália, que virão 
a influenciar no cálculo da borda-livr~ dos navio.s que 
operam em ârea restrita do Oceano lndico, nas rotas en
tre a Oceâniã e a costa leste africana, aumentando sua 
capacidad~ _de carga. 

4. Embora a navegação brasileira não venha a 
beneficiar-se diretamente da implementação das emen
das de 1979, a aceitação pelo Brasil da mencionada Re
solução está em consonância com a aprovação de instru
mentos destinados a criar maior segurança para a nave
gação internacional, e em conformidade com os objeti
vos da Organízação Marítima Internacional. 

5. Consultados a respeito da aceitação pelo Brasil 
das emendas em apreço, os Ministérios da Marinha e dos 
Transportes pronunciaram-se favoráveis. 

6. Nessas condições, submeto à elevada conside
ração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem 
ao Congresso Nacional, para encaminhamento do texto 
das referidas emendas à apreciação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Saraiva Guerreiro. 

RESOLUÇÃO A.411 (XI) 
Adotada a 15 de novembro de 1979 

EMENDAS Ã CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL SOBRE 
LINHAS DE CARGA, 1966 

A Assembléia, 
Recordando o Artigo 16(i) da Convenção que institui 

a Organização Marítima Consultiva Intergovernamen
tal, relativo às funções da Assembléia com relação às re
gras referentes à segurança marítima; 

Observando que uma proposta de emenda à Regra 
49(4) (b} da Çonvenção Internacional sobre Linhas de 
Carga, 1966. referente à área sazonal tropical fora da 
costa noroeste da Austrália e a informação de apoio 
sobre dados meteorológicos (circulada no documento 
LL.3/Circ.24), foi submetida pelo Governo da Austrália 
à IMCO nos termos do Artigo 29(3) da Convenção In
ternacional sobre Linhas de Carga, 1966, e foi devida
mente considerada pelo Comitê de Segurança Marítima, 

Observando, igualmente, que o Co"mitê.de Segurança 
Marítima adotou a emenda proposta em conformidade 
com o Artigo 29(3) (a) da Convenção Internacional 
sobre Linhas de Carga de 1966, 

Tendo considerado a emenda à Regra 49(4)(b) e o 
mapa das zonas <; áreas saionaiS, 

I. Adota, nos termos do Artigo 29(3)(b) da Con-. 
vençào Internacional sobre Linhas de Carga. 1966, a 
emenda à referida ReR:ra. cujo texto encontra-se anexo à 
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presente Resolução, juntamente com as conseqUentes 
mudanças no mapa das zonas e áreas sazonais; 

2. So_fícita uo Secretârio-Gcral, em conformidade 
com o Artigo 29(3} (b) da Convenção Internacional 
sobre Linhas de Carga, 1966, transmitir cój>ias certifica
das da presenta Resolução e seu Anexo a todos os Go
vernos Contratantes da Convenção Internacional sobre 
Linhas de Carga, 1966, paia Co·iiSJ:deração e aceitação, 
juntamente com cõpias a todos os Membros da Organi
zação; 

3. Insta a todos os Estados a aceitarem a emenda o 
mais cedo possível. 
Regra 49(4)(b) 

Retirar. "atê a longitude l209E e dali ao meridiano de 
longitude I209E até a costada Austrália" e substituir por 
.. até a longitude ll4'>'E e dali ao meridiano de longitude 
114~"E até a costa da Austrália". 
Mapa das zonas e áreas sazonais 

Movimentar a linha de limite da área tropical sazonal 
na costa da Austrália da longitude 12QI'E para a lontitu
de 114~>E. 

Às Comissões de-Relações Exteriores, e de Trans
portes. Comunicações e Obrãs Públicas. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 27, DE 
1983 

(N~> 10/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção de Cooperação Judi
ciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 
Administrativa, assinada em Paris, a 30 de janeiro de 
1981, pelos Governos da Repúblka Federativa do 
Brasil e da República Francesa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' Fica aprovado o texto da Convenção de 
Cooperação Judiciária em Mãtéria- Civil, Comercial, 
Trabalhista e Administrativa, aSsinada em Paris, a 30 de 
janeiro de 1981, pelos Governos· da- Ri::pÓblica Federati
va do Brasil e da República Francesa. 

Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 452, DE 1982 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constitujção Federal, tenho a hoD.ra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto da Convei:tção 
de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, 
Trabalhista e Administrativa, assinada em Pãrii,- a-30-de 
janeiro de 1981, pela República Federativa do Brasil e 
pela República Francesa. 

Brasília, lO de novembro de 1982. - João FigUeiredo. --

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DJ/DAI/DE
I/249/711,0(B46) (F37), DE 3 DE NOVEMBRO 
DE !982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DAS RELAç0ES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira FigUeiredo 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência 

o anexo texto da Convenção de Cooperação Judiciâria 
em Matéria Civil, Comerciai, Trabalhista e Administra
tiva, assinada em Paris em 30 de janeiro de 1981 pelaRe
pública Federativa do Brasil e pela República Francesa. 

2. - Este instrumento possibilita o auxflio judiciário 
mútuo nos campos do direito ciVil, comercial, trabalhista 
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e administrativo por normas que regulam, inter alia, a 
coinunícação dos aiOs judiciários e extrajudiciais, desti
nados a pessoas que se encontram no território de um 
dos dois Estados; a transmissão e a execução de Cartas 
Rogatórias; a troca de informações no âmOito dos pro
cessos relativos à guarda e proteção de menores; o reco
nhecimento e execução de sentenças judiciais e arbitrais e 
de transações; e a força probatória e execução dos docu
mentos públicos na ordem jurídica de um e outro Esta-
do. -

3. Resultado de minucioso exame, a Convenção 
atençle _plena~ente aos nossos interesses no campo da 
cooperação judiciária e constitui -significaiíVa coniií
buição ao bom desempenho da Justiça. 

4. Nestas condições, submeto à elevada conside~ 

ração de Vossa Excelência a inclusa minuta de Mensa
gem, pela qual Vossa Excelência, ex vi do iilciso I do art. 
44 da Constituição da República, encaminharia à apro
vação do Congresso Nacional o texto da aludida Con
venção pela República Federativa do Brasil. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-_ 
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - R. S. Guerreiro. 

CONVENÇÃO DE COOPERAÇÃO iÜDICIÁR.IÁ 
EM MATllRJA CIVIL, COMERCIAL, TRA
BALHISTA E ADMINISTRATIVA. 

O GoVerno da RepúbÜca Federativa do Brasil e o Go
verno da República Francesa, 

DesejosoS de fomentar a cooperação judiciária entre a 
República Federativa do Brasil e a República Francesa 
em matêria de ã.uxílio judiciário nos cilmpos do direito 
civil, comerciai, trabalhista e administrativo, e de aSsim 
contribuir para o desenvolvimento de suas relações com 
fundamento nos princípios do respeito à soberania na
cional e à igualdade dos direitos e Vantagens recíprocos. 

Resolveram concluir a presente Convenção. 

CAPITULO I 

Relações de AuxDio Judiciário 

ARTIGO i' 

As autoridades competentes para, nos dois Estados, 
atuar em matéria civil, comercial, trabalhista e adminis
trativa, comprometendo-se a conceder-se auxílio judi
_ciário mútuo e _a fC?inentar sua cooperação nesse campo: 
O auxílio judiciário estende-se aos procedimentos admi
nistrativos nos quais seja admitido recurso para os tribu
nais. 

Cada Estado contratante designará uma autoridade 
central que assumirá o encargo de receber os pedidos de 
comunicação de atas que lhe sejam dirigidoS pela ãutOii
dade central do outro Estado contratante e de dar-lhes 
andamento. 

A autoridade central assumirá ígualmente o encargo 
de receber da autoridade central do outro Estado contra
tante as comissões rogatórias expedidas por uma aUtoTi
dade judiciâfí<i e cjUe lhe sejam dirigidas para ser execu
tadas. Os MinistérioS da Justiça dos dois Estados são de
signados como autoridades centrais encarregadas de re
ceber os pedidos de auxílio judiciário em-matérla civil, 
comercial, ti-abalhista e administrativa e de dar-lhes an~ 
damento. Para tal fim, essas autoridades centrais secO
municam diretamente uma com a outra e, se for o caso, 
dirigem-se a suas autoridades competentes. 

CAPITULO 11 

Comunicação de Atos Judiciários 
e Extrajudfclários 

ARTIGO 2' 

- os-atos-judici~ios e extrajudiciârios em n:iitêria civil, 
comercial, trabalhista e administrativa destinados a pes-
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soas que se encontram no território de um dos doi:> Esta
dos podem ser dirigidos pela autoridade central do Esta
do reqUerente à autoridade central do Estado requerido. 

Os recibos e atestados relativos à entrega serão trans
mitidos pela mesma via. 

ARTIGO 3' 

As disposições dos artigos precedentes não excluem a 
faculdade: 

a) para aS pessoas interessadas na comunicação, para 
os funcionários, seiventuários ou outras pessoas compe
tentes do Estado de origem, de dirigir-se diretamente à 
autoridade do Estado de destino competente para efe
tuar a entrega se esse Estado é a França, e para ordenar a 
entrega se esse Estado é o Brasil; 

b) para os funcionários, serventuârios ou outras pes
soas competentes do Estado dC origem, de dirigir-Se dire
tamente à autoridade central do Estado de destino. 

ARTIGO 4' 

Os pedidos de comunicação serão redigidos em formu
lários impressos bilingiies cujos modelos vão anexados à 
presente Convenção. As partes em branco serão preen
chidas na língua do Estado requerente. 

Os atas cuja comunicação for pedida serão redigidos 
na língua do Estado requerente. Esses atas serão todavia 
traduzidos para a língua do Estado requerido quando o 
destinatário o solicitar. Nesse caso, as despesas de tra~ 
dução ficarão a cario do Estado requerido. 

ARTIGO 5' 

A autoridade requerida incumbida de fazer proceder à 
entrega de um ato, utilizará, para esse fim, a via mais 
apropriada, quer se trate de entrega por via postal, por 
intermédio de um oficial de justiça ou de um agente pre~ 
posto para esse fim, ou da entrega após simples convo
cação. 

A prova da entrega será por meio de um recibo lavra
do em formulários impressos bilingUes cujos modelos 
vão anexados à presente Convenção. As partes em bran
co serão preenchidas na língua do Estado requerido. 

O atestado certifica a forma, o lugar e a data da entre
ga, o nome da pessoa à qual o ato tenha sido entregue, 
bem como,_se for o caso, a recusa do destinatário a rece
ber o ato, ou o fato que tenha imp.:dido a execução. 

ARTIGO 6' 

Quando uma citação ou um ato equivalente deva ser 
transmitido, Para comunicação, no território de um dos 
dois Estados e o requerido não comparecer, o juiz tem a 
faculdade de não decidir enquanto não ficar provado 
que o ato tenha sido comunicado. 

Se a sente~ç~ tiver sido prolatada à revelia ou. se o con
traditório for presumido, o juiz tem a faculdade de livrar 
o requerido da prescrição resultante da expiração do 
prazo se o requerido, sem culpa de sua parte, não teve 
conhecimento da sentença em tempo útil à interposição 
de seu recurso ou se encontrou na impossibilidade de 
agir. 

O pedido de que seja relevada a prescrição só será ad
mitidO se apresentado em um prazo razoável a partir do 
momento em que o requerido tenha tido conhecimento 
da sentença, e não mais será admitido um ano depois da 
intimação desta. Esse prazo não suspende a execução. 

ARTIGO 7' 

Os serventuãrios, os funcionários ou outras pessoas 
competentes encarregados de efetuar a comunicação dos 
atas podem efetuar, em seus locais de trabalho e após 
s_imples convocação, a entrega desses atas à pessoa de 
seus destinatários. 

Somenie nos casos em que a pessoa encarregada de 
efetuar a comunicação do ato julgue poder alcançar de 
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maneira segura e sem equívoco o destinatário, a comuni
cação será feita por carta registrada com aviso de re
cepção. 

ARTIGO 8' 

A entrega ou a tentativa de entrega de um ato judi
ciário ou extrajudiciário ilão _implicará o reembolso de 
quaisquer despesas com os serviços do Estado requerido. 

As de$pesas ocasionadas pela intervenção de um ser
ventuário na França ou de um oficial dejustiÇ? no Brasil 
ficarão, todavia, a cargo do requerente. 

CAPITULO lU 

Comissiles Rogatórias 

ARTIGO 9' 

Cada Estado tem a faculdade de, nas formas previstas 
no art. 1, transmitir corriisSões rogatórias em matêria Ci
vil, comercial, trabalhista e administrativa, às autorida
des judic1árias Tncuni.bidas de executá-las no outro Esta- . 
do. 

ARTIGO 10 

A execução da c.omiss_ão rogatória só poderá ser recu
sadase não for da atribuição da autoridade judiciária do 
Estado requerido .ou se for de_ natureza tal que atente 
contra a soberania ou a segurança do Estado. 

A execução não poderá ser recusada apenas porque a 
{ei do Estado requerido reivindique uma competência ju
diciária exclusiva no assunto em cau~a pu não conheça 
rito correspondente ao objeto do pedido apresentado ao 
Estado requerente ou porque ela conduziria a um resul
tado não admitido pela lei do Estado requerido. 

ARTIGO II 

As comtssoes rogatórias e os do~umentos que as 
acompanharem serão redigidos na língua da autoridade 
requerida ou acompanhados de uma tradução para essa 
língua. 

ARTIGO 12 

A autoridade requerida dará a conhçcer a çlata e o Lu-__ 
gar em que se tomará a medida solicitada, a fim de que 
as autoridades, as partes interessadas e .seus represetftan~ 
tes possam a ela assistir. 

Essa comunicação poderá ser feita por intermédio das 
autoridades centrais dos Estados contratantes ou direta
mente às pessoas competentes do Estado de origem ou às 
próprias partes interessadas. 

ARTIGO 13. 

A autoridade judiciária que proceder à execução de 
uma comissão rogatória aplicará sUa lei interna no -que 
se referir às formas a seguir. As pergUntas feitas às teste
munhas e suas respostas serão, na medida do possível, 
integralmente transcritas. 

Será, todavia, deferido pedido da autoridade regue-: 
rente no sentido de que se proceda seiundo forma espe
cial, a menos que esta e a ordem pública do Estado re
querido sejam incomplitíVeis. 

A comiSsão ro_gatórü1 deve ser executada com urgên
cia. 

ARTIGO 14 

'Na execução da comissão rogatória, a autoridade re
querida aplicará os meios de coerção apropriados e pre
vistos por sua lei interna. 

ARTIGO IS 

Os documentos que indicarem a execução da comissão 
rogatória serã.o transmitidos por iQtermédio das autori
dades centrais. 
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Quándo a comissãos rogatória nãO for executada no 
todo ou em parte, a autoridade requerente será informa
da imediatamente pela mesma via e as razões lhe serão 
comunicadas_. 

ARTIGO 16 

A execução _da comissão rogatória não poderá impli
car o reembolso de quaisquer despesas. 

O Estado requerido tem, toda'!'ia, o Qireito de e_xigir do 
Estado requerente o reembolso das quantias pagas_aos 
peritos e aos intérpretes, bem como o reembolso das des
pesas resultantes da aplicação de uma forma especial pe
dida pelo Estado requerente. 

ARTIGO 17 

Quando o endereço do destinatário do ato ou da pes
soa-cuja audiência for pedida estiver incompleto ou jne-

- xato a autoridade requerida se esforçará, não obstante 
isso, por atender ao pedido que lhe houver sido formula
do. Pode, para esse fim; pedir informações coinplemen
tares ao Estado requerente, de modo a Permitir a identi
ficação e a busca da pessoa de que se trate. 

CAPITULO IV 
Troca de Informições -

Proteção a Menores 

ARTIGO 18 

No âmbito dos processos relativos à guarda de meno
res ou destinados à proteção destes, as autoridades cen
trais: 

a) comunicam-se mutuamente e a pedido quaisquer 
informações a respeito das medidas tomadas sobre a_ 
guarda ou a proteção de menores, a implementação des
sas medidas e as condições materiais e ~orais de existên
cia desses menores; 

ti) preStã:in-se mutuamente auXili6 para a busCa em seu 
territóriQ_e a entrega voluntária dos menores deslocados, 
quando o direito de guarda tenha sido .simplesmente ig
norado. 

Quando o direito de guarda for contestado, as autori
dades centrais dirigir-se-ão com urgência a suas autori
dades cÓmpetentes para tomar as medidas áe proteção 
necessãrfas e para decidir do pedido de entrega de que o 
menor seja objeto. Ao decidir, essas autoridades deverão 
levar em consideração todos os elementos da causa 
oriundos do território dos dois Estados e as decisões e 
medidas jã adotadas na conveniênCia do menor pelas au
torida!lesjudiciãria_s brasileiras e franc_~as. Para esse fim 
farão proceder, no outro Estado, às med[das ôe ins
trução- e aos atas judiciários que julgarem necessários, 
para o que expedirão comissão rogatória às autoridades 
judiciárias desse Estado; 

c) cõoperação para que seja organizado no território 
dos dois ESüldos um direito de visita e de hospedagem 
em benefício do pai ou mãe privado da guarda, para que 
se]a levantado todo obstáculo jurídico de natureza a 
opor-se a isso e Para que sejam respeitadas as condiçôes 
estabelecidas -por suas respectivas autOridades com vistas 
à efetivação e ao livre exercício desse direi~o de visHa, 
bem como os compromissos a resPeito assumidos pelas 
partes. 

CAPITULO V 
Reconhecimento e Execução de 
Sentenças Judiciais e Arbitrais 

e de Transações 
ARTIGO 19 

A.s dispOSições do presente capítulo se aplicam ao re
conhecimento e à execução das sentenças proferidas pe
la-s jurisdições dos dois Estados em matéria civil, comer
cial, trabalhiSta e adminístràtiva. . -
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Aplicam-se igualmente às sentenças proferidas, em 
matéria de reparação de danos e de restituição de bens, 
pelas jurisdições penais. 

-ARTIGO 20 

As sentenças contenciosas e graciosas proferidas por 
todas as jurisdições sediadas respectivamente no Brasil e 
na França serãos reconhecidas de pleno direito no terri~ 
tório do outro Estado se reunirem as condições seguin
tes: 

a) que a sentença seja oriunda de uma jurisdição com
petente de acordo com as regras de conflitos de ~ompe-
tência vigentes no território do Estado o_nde a sentença 
seja reconhecida; 

b) que a sentença tenha aplicado a lei aplicável ao lití
gio em virtude das regras de solução de conflitos de leis 
vigentes no território do Estado onde a sentença seja re
conhecida; 

c) que, de acordo com a lei do Estado onde tenh_a sido 
proferida, a sentença jã não admita recurso ordinário e 
seja e~ecutável; a sentença em matéria_de estado e de ca
pacidade das pessoas será, todavia, reconhecida se for 
executável; 

d) que as partes tenham sido regularmente citadas, re
presentadas ou declaradas revéis; 

e) que a sentença nãO contenha nada de contrário à or
dem pública do Estado em cujo território é invocada; 

f) que o litígío entre as mesmas partes, fundado nos 
mesmo fatos e gue tenha o mesmo objeto: 

-não esteja pendente eni. alguma jurisdição do Esta
do requerido favorecida pela prevenção; 

-não tenha sido objeto de uma sentença proferida 
por uma jurisdição do Estado requerido e que reúna as 
condições necessárias ao reconhecimento; 

-não tenha sido objeto de uma sentença proferida 
em um terceiro Estado ~-que reúna as condições neces
sárias ao reconhecimento no território do Estado reque
rido. 

ARTIGO 21 

O processo que tenha por objeto o reconhecimento de 
uma sentença é disciplinado pelo direito do Estado re
querido. 

Na apreciação da competência do tribunal d~_o:rigem, 
a autoridade requerida ficará vinculada às considerações 
em matéria de fato nas quais tal tribunal tenha fundado 
sua competênCia, salvo se se tratar de uma sentença pro
ferida à revelia. 

ARTIGO 22 

A parte que se utilizar de uma sentença judiciária de-
verá apresentar: 

a) uma cópia da sentença que reúna as condições ne
cessárias a sua autenticidade; 

b) o original do mandato de intimação da sentença ou 
de qualquer outro ato que substitua a intiriiação; 

c) uma cçrtidão pela qual o escrivão declare que a sen
tença já nã:o admite recurso ordinário ou é executável; 

d) se for o caso, uma cópia, autenticada pelo escrivão 
da jurisdição que proferiu a sentença, da citação da parte 
revel. 

Os documentos deverão ser acompanhados de uma 
tradução autenticada por qualquer pessoa juridicamente 
habilitada do Estado requerente. 

ARTIGO 23 

Para os fins da presente Convenção, o reconhecimento 
de pleno direitO de uma sentença significa que o disposi
tivo do julgamento tem valor obrigatório entre as partes 
autora e ré. Tal dist:~ositivo pode, especialmente, ser por 
elas oposto como uma exceção a toda nova ação intenta
da entre as m·esmas partes sobre o mesmo objeto e pela 
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mesma causa, tendo os tribunais a faculdade de extinguir 
ou suspender o processo. 

As disposições da alínea precedente não excluem a fa
culdade, para os tribunais de cada um dos Estados, de, 
qualquer que seja o tribunal competente para o mérito 
do litígio, ordenar, em caso de urgência comprovada, 
medidas de caráter provisório ou conservatório.. 

As sentenças reconhecidas de pleno direito só poderão 
acarretar qualquer ato de execução forçada ou ser objeto 
de formalidade pública, como a inscrição em iegistros 
públicos, depois de terem sido declaradas executórias. 
As sentenças em matéria de estado das pessoas e que 
façam coisa julgada poderão, todavia: Sir inSciitaS Sem 
homologação no regisfro Civil, se a isso não se opuser o 
direito do Estado onde se situar tal registro. -

ARTIGO 24 

O processo de homologação da sentença será discipli
nado pelo direito do Estado requerido. A aut(!rida~e ju
diciária requerida verificárá Se a decisão cuja execUção 
tenha sido pedida satisfaz as condições previstas no il.rt. 
20 e é executável. Tal autoridade_ nâo procederá. a qual
quer exame do mérito da sentença. A homologação po
derá ser concedida parcialmente apenas para uma ou ou
tra das conclusões da sentença invocada. 

A parte que pedir a execuçãõ de Uma sentença judicial 
deverá apresentar, independentemente dos documentos 
exigidos para seu reconhecimento, um certificado pelo 
qual o escrivão declare que, contra essa sentença, não 
existe oposição, recurso,_inclusive de cassação. Esses_do
cumentos deverão ser acompanhados de uma tradução 
autenticada por qualquer peSsOa juddicameOte habiHta
da do Estado requerente. 

ARTIGO 25 

Os laudos arbitrais proferidos em um dos dois Estados 
serão reconhecidos e executados no outro Estado se sa
tisfizerem as condições do ar-t. 20 na medida em que es
sas condições forem aplicávêTS. A -homOlogação será 
concedida na forma estabelecida nos artigos precedentes. 

ARTIGO 26 

Os pedidos que tenham por objeto o reconhecirrieilto 
ou a execução de uma sentença judicial relativa à guarda 
de menores, ao direito de visitá-los e recebê-los e às obri
gações alimentares poderão ser encaminhados por' inter
médio das autoridades centrais. Essas autoridades cen
trais dirigir-se-ão, se for o Caso·; às autoridades nacionais 
competentes para tal fiin. 

No caso de deslocamento ilícito ou de retenção abusi
va de um menor, a sentença relativa ao direito de guarda 
será reconhecida e homologada se satisfii:Cr, Pelo menos, 
as condições previstas nas alíneaS: c, d, e e f do art. 20, 
sempre que o pedido de reconhecimento ou de execução 
tenha sido feito no prazo de seis meses a contar do deslo
camento ilícito ·ou da retenção abusiva do menor. 

ARTIGO 27 

As transações executáveis em um dos dois Estados se
rão reconhecidas e declaradas executáveis no outro Esta
do nas mesmas condições que as sentenças, na medida 
em que essas condições lhes sejam aplicáveis. 

CAPITULO VI 
Força Probatória e Execução dos 

Documentos Públicos 
ARTIGO 18 

Os documentos públicos, e especialmente os a tos nota
riais, lavrados pelos servidores públicos ou serventuários 
de um dos Estados, terão, na _ordem jurídica do outro 
Estado, a mesma força proba-tória- q-Ue -os documentos 
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correspondentes lavrados pelos servidores públícõs ou 
serventuários desSe Es_tado. 

ARTIGO 29. 

_ Os .documentos mencionados no_ artigo pr~~eçiente e 
que seja.In título~. ~xecutivos _ein Uffi dos çioi~_ Esta-dOs se
rão declarados executáveis no outro EstadO pela autori
dad.e corUPetente de acordo com a le~ do Estado oml.e_ a 
execução for pedida. 

Tal autoridade verificará somente se os documentos 
reúnem as condições necessárias à sua execução no Esta
do onde_ tenham sido lavrados e se as disposições cuja 
exec-ução se pretenda nada têm de contrário à ordem 

~~ pública do Estado onde a execução tenha sido pedida. 

CAPITULO VII 
Disposições Gerais 

ARTIGO 30 

Os documentos expedidos pelas autoridades judi
ciárias ou por outras autoridades de um dos Estados, as
sim como os documentos cuja veraCidade, data, autenti~ 

--cidade de assinatura ou conformidade com o original 
tais autoridades atestarem, estarão dispensados de qual
quer legalização ou formalidade análoga, quando devem 

-ser apresentados no território do outro Estado. 

ARTIGO 3I 

As autoridades centrais dos Estados contratantes po
derão à titulo de auxílio judiciário e salvo se a ordem 
pública a tal se opuser, dirigir-se pedidos de informação 
ou de investigação rio âmbito dos processos civis ou ad~ 
minjstratívos submetidos a suaS autOridades judiciárias, 

"bem como transmitir-se, sem despesas, transladas de 
sentenças judiciais. -

ARTIGO 32 

As autoridades centrais se fornecerão mutuamente e a 
pedido de informações sobre as leis atual ou anterior
mente vige_!ltes no território dos Estados de que depen-
dam. -

ARTIGO 33 

A prova das disposições legislativas e costumeiras de 
um dos -dois_ Estados poderá ser feita nas. jurisdições do 
outro Estado especialmente graças às ínfcirmaçõs forne
cidas pelas autoridades consulares do Estado de cujo di
reito se trate. 

ARTIGO 34 

Os nacionais de Um doS dois Estados terão, nas mes
mas condições que os nacionais do (_)utro Estado, Uvre 
acesso àS jur~sdlçõe5 ~este _paia a satisfação e a defesa _de 
seus direitos· e-irifêreSSes e nelas desfruta.rãO dá. mesma 
proteção jurídica. 
·A alínea precedente se aplica às pessoas jurídicas cons

tituídas, autorizadas ou registradas de acordo com as leis 
- de um ou outro dos Estados. 

-ARTIGO 35 

No território de um- dos Estados não se imporá aõSiia
cíonais, do outro Estado caução ou depósito sob qual
quer denominação por motivo de_ sua qualidade de es
tfilngeirõ"s ou de sua residência habitual, mesmo em um 
terceiro J;.s_t:ado. A mesma regra se aplica ao pagamento 
que possa ser extgido dos autores ou intervenientes para 
garantir as despesas judiciárias. -

A alínea precedente se aplica às pessoas jurídicas cons
tituídas, autorizadaS ou regiStradas d~ acOrdo com {1.5 !~is 
de urri. Ou outro dos Estados. 

Terça-feira 6 3843 

ARTIGO 36 

Os nacionais de unl dos dois Estados gozarão, no ter
ritói'íO do outro Estado, de assistência judiciária nas 
mesmas condições que os próprios nacionais e qualquer 
que seja o lugar de sua residência habitual, mesmo se 
esta estiver situada cm um terceiro Estado. 

Os pedidos de assistência judiciária, acompanhados 
dos documentos apresentados para apoiá-los poderão 
sef transmitidos por intermédio das autoridades centrais. 

A pessoa admitida à assistência judiciária no Estado 
de origem dela gozará no Estado requerido sem novo 
exame e noS limites preVistos pela legislação desse Esta
do para as comunicações de atos re!ativos a seu proces
so, para a ex.ecução de comissões rogatórias, salvo Õs pa
gamentos devidos aos peritos para os atas e processos 
que _tenham por objeto fazer reconhecer a sentença ou 
fazê-la executável, assim como para os atos e procedi
mentos de execução da sentença de homologação, que 
não acarretarão QUalquer reembolso de despesas pelo 
Estado requerente ao Estadõ requerido. 

ARTIGO 37 

POr ocasião de um litígio em matéria civil, comercial, 
trabalhista ou administrativa, os advogados membros de 

___ um CoféSio estabelecido junto ao -tribunal de primeira 
instância poderão asslstir ou representar as partes nas ju
risdições e nos órgãos jurisdicionais do ouúó país, tanto 
durante as medidas de instrução quanto no julgamento, 
nas mesmas condições que os advogados desse pais. 

O advogado que usar da faculdade de assistir ou de re
presentar as partes em uma jurisdiçãO ou qualquer órgão 
jurisdicional do outro país deverá respeitar as regras pro
fissionais e os usos locais vigentes no país de recepção, 
sem prejuízo das obrigações que lhe incumbirem no país 
de procedência. Deverá ser apresentado à jurisdição pelo 
presidente do CC?légio ~mpetente no país de recepção, ao 
qual indicará especialmente, a organização profissional 
de que dependa e a jurisdição na qual ordinariamente 
postule, estabelecendo sua qualidade de advogado. De
verã, para recebimento de toda comunicação prevista em 
lei, proceder a eleição de domicílio jurito a um advogaCio 
do dito país. Se um advogado tiver diftculdades para tal 
eleição o presidente do colégio designará o advogado 
desse colégio junto ao qual seja feita a eteiçào de do
micílio. 

ARTIGO 38 

Os dois EStados se comunicarão, a pedido e sem des
pesas, certidões de qualquer ato do estado civil referente 
a seus nacionais. 

Tal transmissão se efetuarã por via diplomática ou 
consular. Os nacionais de um dos Estados poderão, to
davia, dirigir-se diretamente à autoridade competente do 
outro Estado. 

Os atas do estado civil lavrados ou transcritos nos 
postos diplomáticos ou consulares de cada Estado são 
assimilados aos atos do estado civil, lavrados no terri
tório desse Estado. 

ARTIGO 39 

Nenhuma disposição desta Convenção poderá ser in
terpretada como ex.cludente da aplicação da Convenção 
de Viena sobre Relações Consulares. 

CAPITULO VIII 
Disposições Finais 

ARTIGO 40 

As dificuldaâes que ocorrerem na aplicação da presen
te Convenção serão resolvidas por via diplomática. 
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ARTIGO 41 
Cada 'arte Contta_ta_nte se compromete a notificar à-

outra o cumprimento dos procedimentos exigidos pela 
sua ConstitUição para a entrada· ·em vigor da presente 
Convenção, o que se efenvará no sexagésimo dia a c~Hi· -
tat da data da última c;iessas notificações. 

ARTIG042 

A presente Convenção terâ duração ilimitada, Cada 
Parte Contratante pOaerãâenunciá~la a qualquer mo· 
menta, e essa denúncia terâ efeito seis meses depois ga 
data do recebimento de sua n-otiflCJ~-_ção pelo oUtro Esta
do. 

Feito em Paris, 30 de janeirO--de 1981, em d~:ds exem~ 
piares, em línguas portugueSa e francesa, Sendo ambos 
os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Gõverno da República Frãncesa:_ JJ~an François
Poncet. 

Ficha descritiva dos elementos essenciais dos atos judi
ciais ou extrajudiciais em matéria civil, comercial, traba
lhista ou administrativa expedidos pela República Federa
tiva do Brasil e destinados 11 pessoas que se encontrem no 
território da República Francesa ou expedidos pela Re
pública Francesa e destinados a pessoas que se encontrem 
no território da República Federativa do Brasil. 

ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ATO 

Convenção de Cooperação Judiciária em Màti!ria Ci
vil, Comercial, Trabalhista e AdministratiVa, assiriada_ 
pela República Federativa do Brasil e pela República 
Francesa em Paris, aOs 30 de janeíro de 1981, 

Artigo 49 

Autoridade soliCitante: .. , , . 

Identidade e endereço da pessoa interessada na transmil>-
sào do ato: .....•.• ; ........ , .•. ··~-~····· 

ATO JUDICIÁRIO(') 

Identidade das partes: . , .... , . , •.•....... ~~ .. , .--..-:._ 

Natureza e objeto do ato: . , ...... , .............. ~. 

Natureza e objeto do processo e montante do li_tíg:io: 
.... :·;·,_; .. -~-;-.-.-.; ~-.;:.: ..... ..;-.: .. __ ........ -· ·-·. ~· .. . 

Data e lugar do comparecimento C'): , .. , ... ·-·-~-··--·--·-

Juízo ou tribunal que proferiu a decisão (*): . , • , . -.. 

Data da decisão (*): 

Indicação dos prazos que figuram no ato (*): 

ATO EXTRAJUDICIÁRIO(') 

Natureza e objeto do ato: •.. _ ...........• ~ .• ~ .•. -· . 

Data e lugar do comparecimento ("'): 

Autoridade que orde:nou a entrega do ato (*) 

Data do _d_espacho que ordenou a entrega do ato_(*) 

Indicação dos prazos que figuram ao ato (*) 

Relação com o destinatário doo ato (parentesco, subordi
nação ou outra) .. _ ........•....••..•••.•.••. _ .• ___... 

QUE A EN"IREOA NÃOFQI FEITA, pelos motivos 
seguinte: 

Recibo ínformativo dO resultado dqs_ diligências feitas 
a fim de entregar a seus destinatários atosjudiciais ou ex
irajudiciais em m'atéria civil, comercial, trabalhi~ta ou 
ad-minlsúativa expedidos pela República Federativa do 
Brasil e desti_n-ados a pes-soas que se encontrem no terii
tótio da República Francesa -ou expedidos pela Repúbli
ca Francesa e_destinadQs a pessoas que se encontrem no 
território da República Federativa do Brasil. 

Conve·nção de Cooperação Judiciária em Matéria Ci
vil, Comercial, Trabalhista e Administrativa~ assinada 
pela República FederatiVa do Brasil e pela República 
Francesa em Paris aos 30 de janeiro de 1981. 

Artigo 59 

Autoridade solicitante 

ATESTADO (1) 

A autoridade infra-assinada tem a honra de atestar 

QUE A ENTREGA FOI FEITA 

Aos(data) ··············~········~~···········: 
Em (localidade, rua, número) ............ '-"', .• , .. 
Como se segue: - _ . 
Os documentos mencionados no pedido foram entregues 
a: 
Identidade da pessoa: ...........••. ~ .•... ~. ·~- .. 

A O Documentos comprobatórios da execução. 
B O Peças devolvidas, especialmente caso a entrega não 

tenha sido feita, 
feito em .......... , aos ........•... _ ...... _-..•.... .__ 
...................... -· ... _ ·-~ -·~. ·.• ............. . 

Assinatura e selo da autoridade centra_[ do Estado re-
queri~o. 

(.,) - Risçat ;J.S menções incabívcis, 
-ANCXOS [~uando C<J.bf~·d) 

(I) Esfe atestado 1: preenchido na lingua do Estado requerido. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Consti~ 
tuição e Justiça.) 

PARECERES 

.pARECERES N•s 783, 784 e 785, DE 1983 

PARECER NP 783, DE 1983 

Da COmissão de Economia, sobre ·a Mens8.gem n"' 
t:23, de-1983 (n"' 217/83-- n:i-origem), do Serihor 
Presidente da República, propondo ao Senado fede
ral, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Estân
cia (SE) a elevar em Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e 
cinco milhões, duzentos ~ noventa e nove mil, nove
centos e oitenta e sete cru~eiros e um ~entavo) o moo
Jante de ~ua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Albano Franco 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Se
nli~ Presidente da República pfopõe ao Senado Fede
ra_!, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Estâncii, 
Estado de Sergipe, a elevar em Cr$ 45.299,987,01 (qua~ 
renta e cinco milhões, duzentos e noventa e nov"e mil, no~ 
vecentos e oitenta e sete cruzeiros e um centavo) o mon
tante de sua dívida consQlidada interna, mediante con~ 
trato de operação de crédito de igual valor, <:orrespon. 
dente a I6.573T55 ORTN, considerado o valor nominal 

.de Cr$ 2.733,27, -Vigente em dezembro de 1982, junto à 
Caixa Econômica Federal, <:om a Utilização de- recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, 
des.tirtada à aquisição de equipamentos para coleta de li
xo, implantação de meios-fios, sarjetas e recuperação de 
galerias de águas pluviais. 
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2. As condições da operação são as seguintes: 

"A- Valor: Cr$ 45.299.987,01 (correspondente 
a 16.573,55 ORTN de Cr$ 2.733,27 em de
zembro(82); 

- B- Prazos: -
1- de carência: 12 meses'; 
2:...... de amortização: 72 meses; 
C - Encargos: 
1- juros de 6,0% a. a.; 
2- correção monetária de 40,0% do índice de v a~ 

riação das ORTN; 
D - Garantia: 
Vinculação das q_uotas do Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias - ICM; 

E- Destinação dos recursos: 
Aquisição de equipamentos para coleta de li)l;o, 

implantação de meios· fios, sarjetas e recuperação de 
galerias de águas pluviais." 

3. Ao processo foram anexados os seguintes elemen
tos fundamentais, indispensáveis à análise da espécie: 

--= il)Yarecer :do -Ótgào -firianCiador, concluindo que ti -
op-erãçãO sob eXame é viável econômica -e liriinceirutrieil
te; 

- b) Lei Municipal n9 654, de 12 de maio de 1982, auto
rjzadora da operação; 

~:C} EXpõsição &'MOtivos (n"' 4S/8Jj d~ S~nhor Mi~ís~ 
tro de Estado da fazenda ao Exm"' Senhor Presidente da 
República, comuniC-ando que o Conselho Monitúrlo 
Nacional, ao examinar o presente pleito, cortcluiu pelo 
deferimento do pedido na form~a do art. 2q daRes. n'~'_93, 
de 19.76, ~o Senado Federal; - .,. .. · 

d) Parecer do Departamento de Operações com Títu
los e_ Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Por força das disposiçÕe$ contidas r10 artigo 29 d:.t 
Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os limites fixa
dos no art. 2<? daRes. n"' 62, de 75, ambas do Senado Fe~ 
deral, haja vista que os recursos a serem repassados pro
vê<m c,(o_ Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
~AS •. <:?minis~~ado pela Caixa Econômica Federt~l. 

5. Para efeito de análise sobre a capacidade de _endi
vidamento do pleiteante, vemos que os limites do art. 29 
daRes. n"' 62, de 1975, para 1983, são: 

Morttante Global 9 t 96.894,4 mil 
CresCimento real anual~> 56.255,5 mil 
Dispêndio anual máximo9 42.!91,7 mil 

6. Com a dívida intra + extralimite, acrescida da 
operação em exame, a situação posterior à contrataçUo 
atingiria os seguintes limites: 

Montante Global = 65.300,0 mil 
Crescimento real anual = 43.077,8 mil 

·Dispêndio anual máximo= 14.217,6 mil 

7. Assim, comparando-se os parâmetros dos· dOis 
ite:ns_ªnterigres, vetiftca-se que, Considerado todo o endi· 
_vidamento da Prefeitura Municipal de Estância (SE)
(intra + extralimite + operação em exame)- mesino as
sim, ele permaneceria contido nos tetos nxados pelos 
itens I, II e III do art. 21' daRes. n"' 62, de t 975, não obs
tante se_ ~ratar de uma operaç--lo extralimite. 

8. Atendidas as exigêncías consta_ntes nas normas vi
gentes e no Regimento Interno, opinamos favoravelmen. 
te ao pleito contido na presente Mensagem, apresentan
do, para tanto, o seguinte 
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PROJETO DE RESOLUÇAO No 102, DE !983. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância (SE) 
elefar em Cr:li 45.299.987,01 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oi
tenta e sete cruzeiros e um centavo) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo l'í' 1:: a Prefeitura Municipal de Estância, Es
tado _de Sergipe, nos termos do aft. 29 da ResoluçãÕ n~" 
93, de 11 de outubro de 1976, do SenadO Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada iii
terna em (quarenta e cinco milhões, duzentos e noyenta e 
nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e um cen
tavo), correspondente a 16.573,55 ORTN Considerado o 
valor nominal da ORTN de CrS 2.733,27 (dois mil, sete
centos e trinta e três cruzeiros e virite-e sete centaVÕs) vi
gente em dezembro de 1982, a fim de que possa contratar 
uma operação de crédito de igual vãlor, junto à Caixa 
Econômica Federal, com a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à aquisição âi:: equipamentos para coreii de li
xo, implantação de meios-fios, sarjetas e recuperação- de 
galerias de águas pluviais, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, ilo respectivo pro-ces
so. 

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na dãta de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 10 de ·agostOdel983.-::.:.._ ROberto 
Campos, Presidente - Albano Franco, Relator -
Gabriel Hermes - Affonso Camargo -Benedito Ferrei
ra - Fábio Lucena - José Fragelli. 

PARECERES NoS 784 E 785, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n9 102, de 1983, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Estância (SE) a elevar em Cr$ 
45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos e 
noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzei
ros e um centavo) o montlUite de sua dívida consolida
da interna". 

PARECER No 784, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Passos Pôrto 

Pelo Projeto de Resolução em exame, da Comissão de 
Economia, fi~. "a Prefeitura Municipal de Estância, Es~ 
tado de Sergipe, nos termos do art. -29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada in
terna em Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, 
duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e 
sete cruzeiros e um centavo) correspondeiite a 16.573,55 
ORTN considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
2.733,27 (dois mil, seti!CeiitOs e trinta" e três cruzeiros e 
vinte e sete centavos) vigente em dezembro de 1982, a fim 
de que possa contratar uma operação de crédito de igual 
valor, junto à Caixa Econômica Federal, com a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, à aqUisição de equipamentos para -
coleta em lixo, implantação de meios-fios, sarjetas -e re
cuperação de galerias de águas pluviais, obedecidas as 
condições admítidas pelo Banco Céiltrãl do Brasil !lo
respectivo processo". 

Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Re
solução n9 93, de 1976 - alterou a Resolução n9 62, de 
1975- pois os recursos serão provenientes do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e, dessa for
ma, considerada extralimite: 

Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei Municipal n9 654, de 12 de maio de 1982, au

torizadora da operação; 
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b) Exposição de Motivos (Em n9 48/83) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito 
ao Senhor Presidente da República, favorável; 

c) Parecer do Conselho ~Monetário Nacional, favo
rável; 

d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil 
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional 
e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do FederaL 

Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no 
art. 42, itein VI, da Constituição; atendeu as normas le
gais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda 
ao estabelecido no Regimento Interno (art. l06, item II). 

Ante o exposio, opinamos no sentido da normal tra
mitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídi~ 
co. 

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1983. -MuriloBa-
- daró Presidente--Passos Põrto Relator- José Ignácio 

--Octávio Cardoso -Hélio Gueiros- Aderbal Jurema 
-- Guilherme Palmeira - Alfredo Campos - José Fra-
geUi. 

PARECER N• 785, DE 1983 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão de Economia, como conclusão-de seu pa
recer sobre a Mensagem n9 123, de 1983, do Senhor J7e-
sidente di RepúbliCa apresentou projeto de resolução 
pelo qual - artigo !9 - fica ••a Prefeitura Municipal de 
Estância, Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 daRe
solução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a elevar o montante de sua dívida con
solidada interna errt Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco 
milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oiM 
tenta e sete cruzeiros e um centavo)- correspondente a 
16.573,55 ORTN, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 2.733.27 (dois mil, setecentos e trinta e 
três cruzeiros e vinte e sete cruzeiros) vigente e dezembro 
de 1982 -,-a fim de que possa contratar uma operação 
de crédito de igual valor,junto à Caixa Econôinica Fede
ral, com a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS". -

2. O_projeto em pauta está relacionado com a cons
trução e implantação de meios: fios, sarjetas e ~recupe
ração de galerias de águas pluviais, e, ainda, a aquisiÇão 
de equipamentos para coleta de lixo. 

3. Informa o Departamento de Operações com Títu
los e Valores -Mobiliários-do Banco Central que a as
sunçã·o dos compromissos decorrentes das operações sob 
exame não deverâ acarretar à Prefeitura maiores pres
sões na execução orçamentária dos próximos exercícíos, 
pois mesmo com a operação em exame- Cr$ 45.299,0 
mil- os valores a serem atingidos nos itens: I (montante _ 
global); II (crescimento reã.I anual); e HI (dispêndio 
anual máximo), todos do art. 29 da.Resol.ução n9 62, de 
1975, permanecem contidos nos tetos ali estabelecidos. 

4. A PI-oposição mereceu da Comissão de Consti
tuição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz 
respeit~ aos aspectos de constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa. 

5. Pelas razões _expostas, somos pela aprovação do 
projeto de resolução de autoria da Comissão de Econo-
mia, ora sob nosso exame. __ 

Sala das Comissões, 19 de setembro. de 1983.- AJmir 
Pinto Presidente em exercício- Passos Pôrto Relãtor-:....._: 
.Jorge Kalume - João Lúcio - João Lobo - Mauro 
Borges - Enéas Faria - Eunice Michiles - Benedito 
Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE '(Nilo Coelho) - O Expediente 
lido vai à_ publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 
pelo Sr. J9-Secretário. 

T~rça-f0ira .6 3.845 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 772, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 340 de 1980, feita a reconstituição do proces
so, se necessário. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1983. -Eunice Ml
chiles. 

REQUERIMENTO No 773, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento_ do Projeto de Lei do 
Senado_n~ 48, de l98i, feita a reconstituição do processo, 
se necessário. 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1983.- Eunice Mi
chiles. 

REQUERIMENTO No 774, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~ 
terno, requetrO -o -de$ãrquivamento do Projeto de Lei do 
Senado nQ 374 de 1981, feita a reconstituição do proces
so, se necessário. 

Sala das Sess.ões, 5 des.etembro de 1983.- Eunice Mi
cbiles. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão publicados e in
cluídos oportunamente em Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-
SeCretá.río. 

É lida a seguinte 

Brasília, 5 de setembro de 1983 
Senhor Presiôi::nte, 
Tenho a "honra de cOmunicar a Vossa Excelência, de 

-ac-ordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regi
mento lllterno, que me ausentarei do Pats a partir do dia 
w·ae Setembro, pira breve viagem ao exterior, effi carã
ter particular. -

Atenciosas Saudações,- Fernan~o Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A Presidência 
fica ciente. - -

Há oradores inscritos. 
Conce9.o a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE. KALUME (PDS -·AC. Pronuncia o 
seguinte diSCurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não sei se o nOsso pronunciamento tem o sentido do 
óbvio ou servirá apenas de motivo a uma reflexão. Re
gistro, talvez,_ O lneditismo de um ato relacionado com o 
meu Estado, que institui em firiado a data de hoje como 
o. 4 'Dia da Amazônía", em obediência à Lei n' 243; de 4 
de dezembro de 1968, por nós sancionada, resultante do 
Projeto aprovado pela Assembléia Legislativa, de auto
ria dõ venerando Deputado Joaquim Lopes da Cruz. 

E a partir do ano seguinte sucederam-se as comemo
rações. O que parece até pleonástico, se_examinado à luz 
de uma área inserida no contexto amazônico, entretanto, 
dentro da nossa ótica, tem o sentido glebâdo, de.amor à 
plãrucii! equatoriar ou mais afeiçoadamente como dizem 
os portugueses;. "Espera qu~m serve e teme quem ama". 
Mesmo porque, como sentenciara Teixeira Soares;. "A 
Aróa.zônia, para o braSileiro, não é <ipenas esperança. 1:: 
mais que esperança, ê- amor". Dentro desse raciocínio, 
acrescentarei especialmente como amazônida: é o desejo 
de afirmar-se, de manter nossas preocupaçõ_es voltadas 
para a amada querêncla e igualmente chamar a atenção 
do Poder Central no sentido de impulsionâ-la ainda 
mais._ Digo que a Amazônia para nós representa uma le~ 
genda e por isso é que a idolatramos como os pais a seu 
filho! 
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E nos dias __ atuais a Amazônia deixou de ser apenas esM 
perança para se tornar uma realidade palpável. 

Dizia Ferreira de Castro: 

"A Amazônia não admite homúnculos. A selva 
amazônica preza Os pioneiros, enleia Mos com seu ti~ 
tanismo amoroso. Caberâ a esses p-ioneiros audazes 
a tarefa de vencê-Ia." 

Aqui vale relembrar os conceitos d~ Teixeira Soares: 

"Ademaís, é evidente, evidentíssimo que nenhum 
país \atino-americano se transforma ·em grande 
nação ou mesmo ein grande potência, se possuir, 
portas adentro, desertos demográficos ou desertos 
econômicos." 

Mesmo considerando-se a sua maioridade jurídica ne
cessita, todavia, de um tratamento diferenciado diante 
da sua ãrea continental e sem o correspondente demo~ 
grãfico.- Pode~se, acertadamente, dizer que existe um gi~ 
gantesco espaço físico, aguardando a sua ocupação para 
o seu necessário e desejado desenvolvimento. 

Gostaríamos de lembrar uma expressão que varou os 
tempos e hoje jã praticamente em desuso, isto é;_ .. Guar
daremos a Amazônia c_omo reserva para o futuro". E no
vamente Teixeira Soares em seu magnífico. "Amazônia", 
pergunta;, "Que reserva -e que futuro, se o aproveita
mento económico da Amazônia e sua colonização inten
siva poderão modificar a fisionomia do Brasil inteiro, 
abrindo-lhe o caminho para a grande potência?" 

E o escritor continua afirmando_ que;, ''Os anseios da 
nacionalidade volvem-se para a Amazônia. A rodovia 
Belém-Brasília (insístht\Os neste dado impressionante) 
abriu ao progresso uma região ãfnaiônica que áté 1957 
estava fechada". 

Acrescentarei que praticamente no mesmo período foi 
iniciada a Brasília-Acre, pelo saudoso Presidente Jusceli
no Kubitschek, bem comó- posteriormente hidroélétri
cas, serviços de comunicaÇões intensivos, criação de uni~ 
versidades, Zona Franca de Manaus e uma série de ou
tros empreendimentos que sem favor têi:n projetado a 
imensa área, E essa preocupação tem sido uma constante 
de todos os governos e se remontarmos ao século XVIII 
vamos encontrar Dom José I, através do Marquês de 
Pombal, lançando as bases da colonização e outr;:ts 
obras, depois interrompidas. 

Como o Marquês de Pombal, também o Barão de 
Mauá deixou o seu nome gravado nos admiráveis Ser
viços ali prestados. Por isso dizemos que. "A lição dessas 
figuras perdura até hoje como ensinamento fecundo. A 
lição do passado estimula a liÇão do presente. Passado 
morto é uma coisa. Passado vivo é tradição criadora", 
para repetir Teixeira Soares. 

Valem aqui, pela opoftú.nidade~-minhas palavras no I 
Simpósio Nacional da Amazônia, quando afirmei que a 
Amazônia não é região egoísta, porque desejou que seus 
irmãos de o_utros Estados e outros povos, se abrigassem 
em seu seio. É a região beleza, encantadora, esplendoro
sa, extasiante, que enleia, que enternece e que emUdece a 
voz humana ao primeiro encontro ... E o sábióRú.rriboldt 
extasiou-se e não se conteve;,"~ o celeiro do mundo!" 

Podemos raciocinar em term.ós de râcionalidade e ma
turidade qu~. "a Amazônia deixou de ser um desafio per
manente à imaginação criadora do homem brasiliíro", 
mesmo porque ali estã se ãplicando a divisa de que. "os 
grandes problemas só podem ser resolvidos com audâcia 
criadora" ~dentro do conselho do saudoso Presidente 
Castello Branco~ ... sem a estratégia do medo, que nos iso
la, e a do ressentimentõ- qUe-nos-inferioriza~'. 

Retorno à minha velha tese face às condições da Ama
zônia, o cOrpo de gig8.íüe e cérebrO ainda púbere_ q!Je não 
pode conviver-sob Q _emaranhado 9e leis adequa-das aõs 
Estados brasileiros desenvolvidos. A legislação é que tem 
de adequa.r-se a ela, que pede um trata!Ilento diferencia
do até como experiência. E valendo-se da minha pre-
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sença no Congresso Nacional, encaminhei vários proje
tas, os quais, se tiverem o apoio do Governo, contribui~ 
rão para favorecê-la e projetá-la, trazendo em curto 
período dividendos para o Brasil, como a Emenda n~" 7, 
de 1980, desligando-a do Ministério do Interior e 
criando-se u_ma Se~retaria para gerir seus assuntos, vin
culada diretamente ao Presidente da República. 

A segunda proposta é a que isenta as pessoas físicas e 
jurídicas, da Amazônia oriental, de imposto de renda 
por um -prazo de dez anos, mesmo porque a arrecadação 
é ínfima- átite-o totanecolhido pelo tesouro em todo o 
território pátrio, e finalmente o IOF - Imposto Sobre 
Óperaçõ~ Financeiras --destinado ao Banco da Ama
zônia, passando de 4% para 8% do total arrecadado. São 
medidas geradoras de riquezas que contribuirão parã de
senvolver seu grande potencial econômico. 

E pãralelamente a essas providências adotadas, urge 
que o GovernO federal conclua as rodovias BR-364, no· 
trecho Porto Velho-Rio branco e Rio Branco-Cruzeiro 
do Sul, noroeste do Estado, como uma das opções rumo 
ao Pacífico; e a BR-317, que sai da Capital acre3.na, pas
sando por Xapuri e Brasiléia ao ponto final que é Assis 
Brasil, Jindeiro com a Bolívia e o Peru, a qual também no 
futuro nos levará ao Pacífico. Essas estradas são funda
mentais para um maior crescimento do Acre e sua defini
tiva integração aos demais Estados, porque além do sen
tido social e económico representam segurança nacional. 

E aqUi cOmporta dizer-se qtie iõexiste Estado inviável, 
embofa-iódos vivam. na dependência da União. O que se 
deseja e se pede é o mínimo para ser alcançado o máxi
mo. E já vai longe o que escrJ;:vera Euclides da Cunha: 

. , "O povoamento do Acre é um caso histórico in
teiramente fortuito, fora da diretriz do noss.o pro
gresso. 

Tem um reverso tormentoso que ninguém igno
ra: as secas periódicas dos nossos sertões do Norte, 
Ocasionando o êxodo em massa das multidões flage
ladas." 

E conclui Euclides: 

"Os banidos levaram a missão dolorosíssima e ú
nica de desaparecerem ... 

E_não desapareceram. Ao contrário, em menos 
de trinta anos, o Estado que era uma vaga expressão 
geográfica, um deserto empantanado, a estirar-se, 
sem lindes, para sudoeste, definiu-Se_ de chofre, 
avantajando-se aos Primeiros pontos -dO"- nosso de
senvolvimento económico." 

E fiilalmente chegaram., "à sombra impenetrável da 
floresta virgem, adormecida na pletora da vida vegetati~ 
va, entre a imensidão do céu e a imensidade das águas.'' 

Saudando o Estado do Acre e a Amazônia pelo Dia da 
Amazônia, registro entusiásticos agradecimentos a todos 
os Governos da União que o olharam ternamente e em 
esPc!cial Castello Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, 
Ernesto Geisel e o atual Pr~idente João Figueiredo, qu_e 
não tem regateado ajuda em prol do seu desenvolvimen
to. (Muito bem! Palmas_.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena; na con
dição de Líder de Partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 
-A sociedade brasileira, como um todo, está se mobili

zando há dias no sentido da rejeição, pelo Congresso 
Nacional, do Decreto-lei n9 2.045 - que alterou, mais 
uma vez, a legislação que disciplina -os reajustes semes
trais de salários, - tendo em vista o que ele representa 
em termos de- achatamento salarial, sobretudo para os 
empregados duma faixa Inais baixa de salários, de vez 
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que, por incrível que pareça, o reajuste semestral na base 
de 80% do INPCjá eXpurgado, melhora de certo modo a 
situação de quem ganha de 20 salários mínimos para ci
ma, mas penaliza brutalmente os que recebem daí para 
baixo. Isso porque os que recebem de 20 salários míni
mos Para cima, em geral, estavam na faixa da livre nego
ciação, e nunca atingiram, em ·nenhum momento, o per
centual de 80% do INPC. Dai por que, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores essa campanha popular não poderia dei
xar de ter a sua repercussão no Congresso Nacional, 
onde os Partidos de Oposição já se aprestam para o fe
chamento de questão quanto à votação dessa proposição 
governamental. 

Venho à tribuna, na tarde de_hoje, para ler, a fim de 
que conste em nossos Anais, um telex que acabo de rece
ber sobre o assunto. do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, cuja relevância é das maiores na 
discussão da matéria: 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Digníssimo Líder do PMDB no Senado Federal 
Urgente 
Tlx. Nr. 012/83. GP - circular 
Rio, 31 de agosto de 1983 
Senhor Presidente, 
Informo a V. Ex• que o pleno do Conselho Fede

ral da Ordem dos Advogados do Brasil, em sua ses
são de 29 de agosto corrente, sob a Presidência do 
Advogado Mário Sérgio Duarte Garcia, aprovou, 
por unanimidade, o parecer e voto do Conselheiro 
José Lamartine Correa de Oliveira, abaixo transcri
to, com a recomendação de urgente comunicação a 
V. Ex• 

'"'Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho 
Federal 

Processo CP. NR-2.844/83 
lndicante: Cons_elheiro Benedito Calhciros Bon

- nm 
Relator: Conselheiro José Lamartine Correu de 

Oliveira 
Relatório e Parecer 
I. O Conselheiro Benedito Calheiros Bonfim 

propõe ao Conselho Federal o exame do Decreto-lei 
n"' 2.045/83, que limita em 80% do INPC, por dois 
anos, todos os reajustes salariais, aumentos de alu
guéis e prestações da casa própria, "não aperias sob 
o as-pecto legal, constitucional e da Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos mas, também, sob o 
ângulo social e político". 

Justificando seu pedido, o Conselheiro Indicante 
salienta que "a miséria salarial, ora ditada pelo E1te
cutivo, reduzindo a demanda ( ... ) fomentará ainda 
mais a recessão e o desemprego". Aduz que, aplica
do o decreto-lei, "pequenos contingentes de empre
gados, os chamados executivos, que ganham acirna 
de 20 salários mínimos, e cu}a correção salarial era 
inferior a 80% do INPC, foram beneficiados com a 
fixação desse índice de reajustamento". Comple
menta suas observações lembrando que "as medidas 
complementares" do decreto-lei, "limitadoras dos 
aumentos de aluguéis e das prestações da casa pró
pria, além de insuficientes nem remotadamente 
compensam o esm-agador achatamento salarial im
posto aos trabalhadores'', argumentando com o 
fato de que, no tocante às prestações de casa própria 
- "matéria que, em geral, não envolve os enormes 
contii:tgentes da população que percebem de um a 
dois salários mínimos - o limite de 80% está condi
cionado à adesão do mutuário ao sistema da semes~ 
tralidade, que aumenta o saldo devedor e eterniza o 
pagamento da dívida". 

Examina o problema da constitucionalidade do 
decreto-lei, do ponto de vista formal, examinando o 
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art. 5.5, I da Carta de 69. SaJienta a imperatividacte 
de medidas que façam sentir aos credores do Brasil 
a inviabilidade do pagamento dos juros e principal 
da dívida externa. 

Subscrevem a proposta, com o Indicante, os con
selheiros integrantes da delegação de Mato GrOsso 
do Sul e o Conselheiro Hermano Assis Baeta. 

b o Relatório 
2. Tem total procedência a análise fáctica feita 

pelo Indicante, quanto às conseqüências econômi
cas da medida que o decreto-lei consubstancia. -Em 
particular, no que tange à justiça salarial, estudO
publicado pelo "Jornal do Brasit" do dia 14 de julho 
de 1983, e que anexamos a este parecer, demonstra, 
por exemplo, que o assalariado na faixa de três sa
láríos .mínimOs, cujo reajuste, na fOrmula vigente' · 
antes do decreto-lei, elevaria sua remuneração a Cr$ 
162.334,36, o que equivalia a reajuste de 55,6%, tem 
sua remuneração elevada a apenas Cr$ 150.727,31 
na vigência do ôeCrtito~lii.-AOContrânO, o remune
rado com 22 saláríos mínimos, que veria, pelo siste
ma antigo, sua remuneração mensal reajuStada para 
CrS 1.072.505,75, passa~ pelci.-lloVO siStema;--a Cr$ 
1.105.376,00 mensais. Quanto maior a faixa salarial, 
maior o benefício tnizid() pelo--decfeto:Id. Quanto 
mais redUzida a eSC-ala de fiinuneração, ao con
tráriO, maiOr o sacrifíCIO íiTlPosto: 

3. Também é absolutamente incensU!âvel a 
conclusão entrevista pela' -indicã"ção: do pOntO de 
vista formal, o decreto-lei em exame é manifesta
mente inconstitucional. O artigo 55, I, invocado 
pelo decreto-lei como base constitucional para a su
posta competência do Executivo na matéria, não 
oferece o pretendido suporte. 

Com efeito, o mencionado dispositivo-atribui ao 
Presidente da República poder para expedir 
decretos-leis em matéria de segurança nacional. Por 
maior que seja a amplitude que se queira dar a tal 
noção, impossível é fazer nela caber a matéria de 
que trata o decreto-lei. A matéria de Direito do Tra
balho, da competência legislativa do Congresso N~
cional. Nem tal assunto, nem o referente às preg.. 
tações devidas pelos mutuários do SFH, nem a ma
téria pertinente à locação (esta claramente maÍéria 
de Direito Civil, Sobie -a qUal também só ao COn
gresso Nacional compete legislar) podem ser enqua
dradas na noção de segurança nacional, não envol
vendo nenhuma delas tratamento jurídico de qual
quer ato que ponha em risco, por qualquer forma,_a 
sobrevivência -do Estado, dos poderes constituídos 
ou da soberania nacional, a não ser de forma indire
ta, já aí por decorréndã mesmo da própria política 
c:conômica a que se filia o decreto-lei. 

4. Também do ponto de vista material, é clara a 
inconstitucionalidade __ do decr~to-lei, que viola o 
princípio cardial da -"harinonia e Solidariedade en
tre as categorias sOciaiS ae produção" (art. 160, IV) 
na medida em que introduz -discrepância flagrante e 
injustificável entre os empregadOS de mais baixare
muneração e os mais altamente colocados, levando 
inevitavelmente os priineiros a ver nos segundos 
aliados privilegiados dos detentores do capital, com 
agravamento da insatisfação no seio das empresas. 
Atenta o decreto-lei, com sua prática tendente a fa
zer o peso maior das medidas recessivas recair sobre 
as pessoas de mais baixa renda, contra o próprio 
princípio fundamental da "Justiça Social'', inserido 
no caput do art. 160 da Carta de 69. Violados Tic3.m 
ainda os incisos XVII e I do art. 165, aquele pela cir
cunstância de que a discrepância apontada no_s rea
justes envolve distinção dissimufãda entre os ·traba
lhos. O trabalho manual, de um lado, e o técnicO e O 
intelectual, de outro, este último, pela circunstância 
de que, sendo o salário mínimo fixado com base nas 
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necessidades reputadas essenciais e introduzindo-se 
o cálculo de reajuste declaradamente inferior ao au
mento do custo de vida, deixa-se de_ assegurar, como 
pede o inciso I do art. 160. "salário mínimo capaz 
de sat_isfazer ( .. .)'as ( ... ) necessidades normais" do 
trabalhador e de sua família. 

5:- Viola-se, adem::iis, o príndpio básico _da 
igUaldade: Es:te, que Vem enunCiido no art. 153, pa~ 
rãgrafo !9, da Constituiçâo, envolVe dôis asp<bctos 
-a igualdade perante a lei, que vincula o juiz na in
~erpretação _do texto legislado, c a igualdade na lei 
que vincula o próprio legislador, vedando-lhe 
-ediÇão de normas que conie-tlham desigualdades 
fundadas em critérios que conflitem com as normas 
constitucionais, com a lei, corri- OS costllnies, OLI com 
os princíPios jurídicos superiofes ao direito positi

-Vo. (V~a-se riermann P~:tzold~ "L<::: principe de L'E
galité Devarit lã LOi Dans· le Di'oit de Ceitains ~·
tats D'Amérique Letine", in "L'Egalité", vol. I, 
Bruylant, Bruxelas, _1971, págs. 100 e 101.) O 
decreto-lei viola tal princípio da igualdade na medi
da em que conflita cQrU o art. XXIII, 3, da "Decla
ração Universal dos Direitos Humanos", por con-

- fe~sadamente rieg_ar (índice de reajuste do salário 
mínimo equivalente a 80% do aumento do_custo de 
vida) aos trab"alhadores rémunerados com um sa
lário mínimo .. remuneração justa e Satisfatória, que 
lhe assegure, assim como a sua fa~ília, uma existên
cia Compatível com a dignidade humana, e em q~e 
PCiõflita também, pelos mesmos motivos, com a nor
ma do art. XXV, L da mesma Declaração, por negar 
ao trabalhador (confessadamente_, no caso da_ fai~a 
de um salário mínimo) o padrão de vida, saúde e 
bem·estar a que se refere o mencionado dispositivo. 
Entra em conflito ainda com o princíplo de justiça 
social, que manda repartir proporcionalmente às 
pOssíbilidades os ônus econôinicos ünPostos _pela 
convivência nacional. Tal principio, consectário do 
princípio da igualdade, faz parte hoje da consciência 
jurídica e ética da humanidade, entrando no rol da~ 
·qUeteS prlilc{pios superiores a que se refere o texto 
acima citado. · · 

6. Não podendo o Congresso Nacional emen
dar os decretos-leis (art. 55, parágrafo {9 da Consti
tuição), o parecer ê no sentido de que o Conselho 
Federal se posicione contra o decreto-lei, por sua 
manifesta inconstitucionalidade e inconveniência e 
que nesse sentido, e com urgênCíã,- faça apelo ao 
Congresso N·acional para éiue -os representantes do 
povo brasileiro o rejeitem, por idênticos motivos, na 
votação que se realizará nos próximos dias. 

De Curitiba para o Rio de Janeiro. 
_, 27 de agosto de 1983 - José Lamartine Correa 
de_Qliveira- Relator." 

Atenciosos cumprimentos de 
Francisco Costa _Netto 
Sçç_retário-Geral do Conselho Federal da Ordem 

~o_s Advoga~_os do Brasil. 

Sr .. Presidente e Srs. Senadore$, nào tenho nenhum co
mentário a fazer Sos termos deste parecer que, afinal, foi 
aprovadO pela unanimidade do ConSelho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil; pela importância dessa 
entidade na vida -ínstitucional_do País, ninguém pode fa
lar ma_is alto e dizer ao Congresso da inconstitucionali
dade flagrante desse _decreto-lei, além dos seus aspectos 
anti-sociais e desumanos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presióente. (Muito hem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo COelho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 
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O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te,.Srs. Senadores; 

Eu gostaria, nesta tarde, de fazer inserir nos Anais dos 
nossos trabalhos um apelo qu_e recebi da Assembléia Le
gislativa do meu Estado; que acolheu indicação da lide

-rança do PMDB naquela Assembléia, exercida pelo 
nobre Deputado Nelson Araújo, apelando para que are~ 
presentação federal do Estado falasse ao Tribunal Supe
rior do Trabalho e ao Ministério da Justiça da viabilida
de da criação de mais duas Juntas de Conciliação e Jul
gamento no nosso Estado. 

Sr. Presidente, as duas junt3.s existentes estão satura
das de processos, as pautas para julgamento de questões 
trabalhistas são marcadas com 7, 8 meses de atraso, o 
que faz com que o operariado sergípano, além da crise 
conjuntural, além dos problemas que enfrenta dentro da 
sociedade brasileira, neste instante, ainda tenha que 
aguardar por mais de 6 meses a decisão de suas querelas 
trabalhistas. 

Sr. Presidente, sou daquel~s que acreditam que aso
lução da crise brasileira deve começar pela Justiça; ou se 
modifica a estrutura do Judiciário no Brasil, ou se am
plia, ou se criam novas formas de administração da Jus
tiça_ em _nosso País, ou se atende a pletora das car~ncias 
sociais, atrivés de uma Ju_sUça rápida e ba!ata, oij_, n:ã,o 

-teiihamos dúvidãS, Iiã"o haVerá de ser somente na solução 
dos problemas económicos, nãÕ haverá de ser através da 
recuperação m_esmo das prer(ogativas_ do Legislativo, 
que nÓs dãi-elnos inícío à grande correção dos rumos na 
solução da criSe bfasileira. 

- Estive, Sr. Presidente, auscultando o Tribunal Supe
rior do Trabalho e fui informado de que já há um projeto 
seu no Ministério dã Justiça ou na SEPLAN, criando 
cerca de 260 novas Juntas de Conciliação e Julgamento 
no País. No entanto, talvez por economia ou por moti
vos desconhecidos, esse projeto ainda não se corporifi
cou em Mensagem ao Poder Legislativo. E é o que eu 
gostaria de fazer, nesta tarde, apelando ao Sr. Minístro 
da Justiça ou ao Sr. Ministro da Secretaria de Planeja
mento, que encaminhe o quanto antes ao Congresso Na
cional a criação de novas Juntas de Conc'iliaçãá e Julga
mento a fim di= que a !•Instância da: Justiça do Trabalho 
no Brasil tenha, para o operário e mesmo para o empre
sário, a solução dos problemas que tanto afligem a socie
dade, neste instante, em todo o País. Este é o apelo que 
eu faço, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-:__ Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Fragelli. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Cóncido a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis

ta. 

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

Fãleceu, no último dia 28 de agosto, o Dr. João Ednal~ 
do Alves dos Santos, aos 48 anos de idade. Engenheiro, 
praticamente não exerceu a profissão, pois tendo realiza
do nove cursos de Engenharia Sanitãria, passou a traba
lhar na Comp_anhia de Saneamento de Sergipe, onde 
exerceu diversos cargos, vindo a ser seu Presidente, cargo 
que exercia ao falecer. 

Ele serviu a diversos governos, entre eles, Paulo Barre
to de Menezes, José Rollemberg Leite, Augusto Franco, 
e agora, no governo João Alves Filho, tendo sido manti
do na presidência da DESO. 

No governo Augusto Franco, foi o responsável direto 
pela execução do Projeto da adutora do São Francisco, 
uma audaciosa obra que permite o abastecimento de á
gua de Aracaju, desde o rio São Francjsco, numa exten
são de 91 quilômetros. 
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Administrador conlpetenté, Jóão Edna(do deixou em 
todos os cargos que ocupou a marca d:a sua personalida
de caracterizada pelo devotamento_ aQ serviço público e 
pela honradez com que soube se conduzir à_frente de to
dos os postos que ocupou na sua vida pública. 

Admirado por todos que o conheciam ou com ele tra
balhavam, sabia aliar as qualidades de executivo ágil e 
eficiente, à preocupação human;;~ com todos os que inte
gravam a sua equipe, desde o t~ç!liçQJn-ais ímj:JOrt3nte 
até os mais simples operários. 

Era paraibano, mas estava integrado à vida de Sergipe 
há mais de vinte ano~~ t~ndo prestado ao Estado relevan
tes serviços. 

Na Paraíba, foi Engenheiro Chefe da Divlsão de Pla_
nejamento e Obras e Diretor Substituto_da Companhia 
de Saneamento de Campina Grande, e foi membro do 
Conselho Departamental e da Congregação de Professo
res da Escola Politécnica,_Q_a Universidade Federal da Pa
raíba. 

Em 25 de abril do ano passa®, ocupei esta tribuna, 
para aplaudir a ümllgliraçãó, hoâla 22 de abril, da adu-: _ 
tora de São Francisêo, âizendo do júbilo do povo de Ser
gipe -ao-mesmo tempo relembro que me referi ao Dr. 
João Ednaldo dos Santos, nOs seguintes- termos: 

"Aproveitando o ensejo não pode"iia deixar de enalte
cer a excepcional contribuiÇão do Engenheiro João Ed
naldo dos Santos, Dii'etor-Presidente do DESO, cuja in
fatigável dedicação e reconhecida competência dirigiu :a 
realização do empreendimento, contando com o valiosO 
apoio da sua eficiente equipe de trabalho." 

Também, solicitei a inserção nos Anais do Seriado, do 
discurso por ele proferido, ao ensejo da inauguração da 
referida adutora. 

Estive presente -à míSsa· de 79 dia; mandada celebr~r
pela sua família, podendo verificar o quanto era estima
do em face do comparecimento maciço, de uma multi
dão que compareceu à Igreja, num testemunho d_e CQffiO

vida saudade e admiração, -demonstrando assim o quan
to era querido. 

Consternado transmito_g ~u mais sentido pesar a sua 
digna esposa 0' Maria Auxíliadora Andrade Santos e 
aos seus filhos Ana Paula, Ana Valéria, Luciana e.João 
Paulo, que lamentam a irreparável perda de:_seq_querido 
esposo e pai. 

Sergipe perdeu um dos seus mais autênticos adminis
tradores. de reconhecida competência e probidade exe~
plar. 

Sr. Presidente, 
Solicito a inc:QrPoração ao texto desta Comu~icação, 

da crônica publicada ontem, pelo "Jornal da Cidade", 
de Aracaju, de Sérgio Silva Fontes, na coluna da jorna
lista Thais Bezerra. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

(Jornal da Cidade, Aracaju (SE), 4 e S de seterii.OiO-de 
1983) 

UMA CRONICA PARA UM IMORTAL 

Sérgio Silva Fontes 
O destino nos reserva momentos e situações de pro

funda tristeza e infinita angústia. Naturalmente se nós 
pudéssemos ver e sentir o que va:i além dos horizontes 
sem fim, talvez ninguém jamais chorasse por alguém que 
sai desta- vida para- a -eternidade. _ 

Não sei O que é mais significativo para um idealizador: 
se é construir obras que venham contribuir para a me
lhoria de vida de seu povo, ou ter o privilégio de consti
tuir" uma família (mulher, filhos, netos etc). 

Deus, ao levar para sua eterna morada o Eng\', João 
Ednaldo Alves dos Santos, fez com que o Estado de Ser
gipe perdesse um dos seus mais importantes homens 

públicos e o setor de Saneamento, a sua maior expressão 
técnica. · 

_Suas virtudes eram tão maiores que seus defeitos que 
_tornavam estes últimos insignificantes e até- mesmo des
prezíveis. _ 

Marido exemplar, pai dedicado e amigo leal. 
Jamais se utilizou de sua posição de _mando para im

por idéias ou fazer represálias. 
Homem de corirProvada capacidade administrativa e 

reconhecidO podef de liderança sem citar a grande serie
dade e zelo pelã- cÕisa pública, deixou em nosso Estado 
inúmeros discípulos que absorveram e assimilaram os 
seus inestimáveis ensinamentos. 

Tenho certeza que, aonde quer que ele esteja, conti
nuará orientando essa plêiade de colegas novos e aplica
dos_alunos, cuja responsabilidade social cresceu assusta
doramente com a perda irreparável do seu principal mes
tre, no sentido de continuar a sua grande obra, ou seja, 
contribuir para melhorar as condições-de saúde e aumen
tar a expectativa de vida de seus irmãos sergipanos. 

Aqueles que o conheciam mais de perto, e eu, particu
larmente tive com profunda alegria este privilêgio, po
de-m muito bem atestar que jamais perseguiu cargos 
públicos. 
_ _-Uma vez me confidenciou que durante sua carreira 
profissional e pública, j~mais foi ião feliz quanto_ no 
p""erfOdo- ·em- ijuê, simplesmente acompanhou a cons
trução desta mon~mental obra da Engenharia Nacional, 
-qual seja, a adutora do São Francisco. Neste período 
não estava investido em nenhum cargo de relevância. 

Vejam todos o quanto ele vibrava, não com os cargos 
que exerceu durante anos e anos na Administração 
Pública, mas, com obras que tinham como objetivo aju
dar o povo sergipano, razão de vida daqueles homens 

- possuidores de extrema sensibilidade. 
Não fica aqui o Adeus pOis ele }amais será esquecido. 

Cada Sistema de Abastecimento, cada ETA, cada Reser
vatório, cada Elevatória tem um pouco de seu suOr e sa
ber. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Alberto Silva - Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante - Lomanto Júnior -José Fragelli 
- Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- ESiâ finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Nãq há quorum para deliberação. 
Em conseqüência, a matéria constante do primeiro 

item da pauta- Requerimento n_9 758/83- deixã. de ser 
submetida ao Plenário por estar _em fase de votação, de
vendo ser apreciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -_Passaremos, 
então, à apreciação da matéria em discussão. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão_de Redação_ em seu Parecer 
n9 764, de 1983), do Projeto de Resolução n9 I 00, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caval
cante, Estado de Goiás, a contratar operação de crê
dito no valor de Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, 

--duzentos e ·nõvenur rn:n-cruzeíros}: 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final ê dada como 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 
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-13; a Seguinte a redação final aprovada. 

Redação fmal do Projeto de Resolutão n9 JOO, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, ínciso VI, da Constituição, e eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinie 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca"alcante, 
Estado de Goiás, a contratar operatio de crédito no 
valor de Cr$ J 1.290.000,00 (onze milhões, duzentos e 
nonnta mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeítura Municipal de Cavalcante, Es

tado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cru
zeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utili~ação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento So.cial - FAS, destinada à implantação de 
meios-fios e galerias Pluviais, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil no respectivo processo. 

Art. 29 Es_ta ResolUção entra_ em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3: 

Discussão, em tUrno úil.íco, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 75, de 1981 (n9 638/79, na Casa de ori
gem), que altera a redação do art. 210 da Lei n9 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 -..:.....Código de Proces
so Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 95, de 1982, da Co
missão 

-de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19-
Secretário. 

---~-lida a seguinte 

EMENDA N9 l 

. Ao Projeto de Lei da Câmara n9 75/81 
~ Supnmam-se, no art. {9 do projeto, ao final do pará

grafo único proposto pãra o art. 210 da Lei n9 5.869 de 
_ 1_1_ d_e janeiro d_e 1973, as seguintes expressões: ' 

"no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 
.da data do recebimento." 

Justificação 

O projeto em exame pretende disciplinar o processo de 
encaminhamento das cartas rogatórias expedidas pela 
justiça brasileira para serem cumpridas no exterior. 

A proposição visa a eliminar a .. intervenção do Minis
tério da Justiça, a fim de que tal procedimento não sofra 
retardamentos incovenientes". O juiz da causa encami
nhará a carta rogatória diretamente ao Ministério das 
Relações Exteriores que a remeterã ao seu destino, por 
via diplomática. 

A medida proposta é oportuna e conveniente, mere
cendo, pois, prosperar. 

Todavia, considera-se limitado o prazo de trinta dias 
para a remessa de cartas rogatórias para o exterior, ten
do em vista que a mala diplomática - meio utilízado 
para a remessa- só atinge determinados postos quinze-
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nalmente, podendo, dessa forma, verificar-se algum atra
so no encaminhamento da rogatória por um posto dis
tante à autoridade local. De resto, a indicação do prazo, 
por se tratar de ponto regulamentar, parece não consti
tuir matéria a ser regida por lei. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão 
o projeto e a emenda que vem de ser lida. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A matéria volta à Comissão -de Constituição e Justiça 
em virtude do recebimento d_e emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não havendo 
mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os tra
balhos, designando para a próxima sessão ordinária, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turn-o únicO, do Re<juefiinento nq-758; de 
1983, de autoria do Senhor Senador Lourival Baptista, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, dos dis
cursos proferidOs pelo Vice-Presidente da República, 
Aureliano Chaves, e pelo Presidente João BaptiSta Fi
gueiredo, quando da solenidade em que reassumiu o car
go, no dia 26 de agosto d_e 1983, no Palácio do Planalto. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara nq 15, de 1981 (n9 1.909/79, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 129 do Código Penal, 
instituído pelo Decreto-lei n9 2.848, de 7 -de -d-ezembro de 
1940, tendo -

PARECERES, sob n9s 67 e 68, de 1983, das Co~is
sões: 

- de Saúde (audiência solicitada pela Comissão de 
Constituição e Justiça), fii.vorável; e 

-de ConstituiçãO e Justiça, pela -constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, pela aprovação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câ
mara nt? 79, de 1981 (n"' 3.247/80, na Casa de _origem), 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação eni pro
jetas específicos dos crêditos e finariciamentos de orga
nismos governamentais e daqueles provenientes de in-
centivos fiscais, tendo · 

PARECERES, sob n9s 585 a 5.87," de 1983, das Co~is
sões: 

- de Constituiçio e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda que apresenta 

de n9 1-CE; e 

-de Finanças, contrârio, com voto vencido do Sena
dor, Josê FrageiJi e voto vencido, em separado, do Sena
dor Pedro Simon. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n"' 34, de 1982 (n"' 452/79, na Casã de origein), qUe 
modifica a redação do caput do art. lO da Lei n"' 5.108, de 
21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 17, de 1983. da Co
missão de Constituição e Justiça. 

O SR~ PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerra
da a s~ssão. 

(Levanta-se a sessaó às 15 horas e 14 minutos.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II). 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRGIL/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 1'/9/83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para enca· 
minhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. S_~riadores: 

A tarde de hoje, já no início da noite, maiCa um mo
mento de satisfação neste_ segundo mandato senatorial 
de que possuídos estamos pela vontade popular. JustaM 
mente ensejo nos é dado para que seja constituída, com 
nosso voto, uma comissão especial, solicitada por S. Ex~ 
o Sr. Senador João Calmon, representante do Espírito 
Santo, a fim de que fiquem apurados todos os fatos rela
cionados com o comêrcio externo brasileiro com o leste 
europeu, objeto de denúncias do Jornal O Estado de S. 
Paulo sobre os acordos entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Polónia. 

CoubeMnos, por incumbência da Liderança, apresentar 
aqui, em Plenário, todos os documentos do Poder Exe
cutivo que, ao seu e nosso ver, elucidavam a ação, seja 
do Ministério das Relações Exteriores, seja da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, seja do 
Ministério da Fazenda, principalmente pela entidade 
bancária maior que ao mesmo subordinado está, que é o 
Banco Central. 

Acha o Governo brasileiro, pelo seu Poder Executivo, 
estarem suficientemente explícitas tOdas as ações cometi
das; dossiê inicialmente confidencial, depois tornado 
público, já está nas mãos dos Líderes_dos três Partidos 
que aqui enfrentam a Maioria. 

Mas, gostaria de deixar aqui clara a nossa satisfação 
imensa, de mais uma vez, poder, de público, afirmar que 
este Governo não tem o que esconder, não a primeira, 
-mãs que espetamos tambêm não ser a última vez. Sein
pre acorremos às solicitações feitas, seja pela Líderança 
da Oposição, seja por algum dos seus membros, prffici-

=----Palmente o Senador Itamar Franco, com quem o probleM 
ma debatemos. 

Sr. Presidente, não somos adivinhos. NãO. podíamos, 
justamente, ser cientes que era nesta sessão que esta ma
téria Seria versada. Nós damos cÕnhecimento à Casa, 
para que conste nos Anais, que todos aqueles anexos re-

--~ çlaruados_po_r_S. Ex•, o Senador Itamar de um a cinquen
ta, com todas as letras: a, b, c, d, em vários ~eles catalo
gadOs, -vieraiii. às nossas mãos pouco antes do discurso 
do eminente Presidente do Partido _majoritário, o PDS, 
proferido esta tarde e aqui, antes mesmo da votação, ao 
qual, entusiasticamente, o Vice-Líder dá, em nome da 
Maioria, o s_eu apoio para a votação afirmativa da cons
tituiÇãO dessa Comissão. Queremos dizer ao eminente 
SenãdOr Itamar-FrancO, e à_nobre Oposição, que todos 
eles estão à disposição de S. Ex•s Vamos ter o mesmo 
problema regimental, isto é, ~e declararmos que, ao ane
xarmos a este pronunciamentO, S. Ex' o Sr. Presidente 
efetivO deSta Casa vai, no -deferimento _que der a essa 
nossa postUlação, dizer da_ impossibilidade da trans
crição-. Mas a nobre Oposição recebe a documentação 
com a obrigação de, em tirando a xerox, e nela tanto 
confiamos, devo)vê-la. 

Sr. Presidente, o voto prazeiroso da Maioria é no sen
~ido da aprovação dessa comissão, com a garantia ao 
eminente Líder da Oposição, de que, da parte do Execu
tivo nâo faltará ninguém que for convocado. 

O Sr. Humberto Lucena- Convidadot 

O SR. VIRGIUOTÁVORA- Veja V. Ex•comoex
t~apolamos,_ajnda, o sentido da coisa, Nôsnão temos 
:riada que ~escÕnder. Convidados- diz V. Ex' -por ~er 
cõinlSSão especial, nós podemos convocá-loS. 
~- Não queremos é abrir a exceçào de ultrapassar o nú
mero de cinco CPis. Essa é uma decisão que não é nossa 
e a qual tambêm endossamos. O precedente ê que geral-
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mente leva sempre aos procedimentos maus. Então, va
mos convocar essa comissão, organizá-la, e todos os 
membros do Poder Executivo que, convidados ou con
vocados, como S. Ex' quiser, terão a garantia deste Ple
nário de que a ela comparecerão. 

Era este o voto e era esta a declaração que queria fa
zer. (Muito _bem!) 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 
2~ _Reunião, realizada aos 8 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia oito do mês de março do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 
de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res João Lobo, V ice-Presidente, Claudio no r Roriz e Sal
danha Derzi. 

Deíxa- de CQmparecer, por motivo justificado, o Se
nho"r Senador Alberto Silva. 

É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A _ComiSsão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Claudionor Roriz apresenta a redaçào do vencido 
para o turno suplementar do substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1981 (nQ 609/79, na 
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 
893 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo 
sobre a notificação, por via postal, das decisões dos Tri
bunais Regionais do Trabalho. 

Em seguida, é aprovado o parecer em que o Senhor 
Senador João Lobo apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 155, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bagé (RS) a elevar em Cr$ 877.101.343,05 
(oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil, tre
zentos e quarenta e três cruzeiros e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena
dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 162, de 1981, que autoriza o Governo 
do Estado de Pernambuco a elevar em CrS 
246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reuriuãO, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente Ata, que uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

3• Reunião, realizada aos 9 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA_ 

Às dezoito hora do dia nove do mês de março do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúneMse a Comissão 
de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res João Lobo, V ice-Presidente, Saldanha Derzi e Alber
to Silva. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Se
:rihor Senador Claudionor Roriz. 
-É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 

A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena
dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 202, de 1981, que autoriza o Governo 
do Estado do Ceará a contratar empréstimo externo no 
valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dóla-
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res norte-americanos) destinado ao II Plano de Metas 
Governamentais - PLAMEG Ii - 79/83. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kolrausch, As
sistente, a presente Ata, -que, uma vez ãp-rovada, será as
sinada pelo Senhor Presidente. 

4' Reuniao, realizada aos 10 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia dez do mês de março do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Corrif_s:S.ã:_o __ _ 
de Redação, sob a Presidência do Senhor _Senador Lo
manto Júnioi', Presidente, presentes os Senhores Senado
res João LobrJ, V ice-Presidente, Saldanha Derzi e Alb~r
to Silva. 

Deixa de comparecer, por motivo justifLcado, o Se· 
nhor Senador Claudionor Roriz. 

É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor se

nador João Lobo apresenta: 
a) a redação final do Projeto de Resolução n9 99, de 

1981, que autoriza o Governo d_o_Estado de Santa Cata
rina a elevar em Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e ses
senta e seis milhões e trezentos mil cruzeirOs) o montante 
de sua dívida consolidada interna; e 

b) a redação final do Projeto de Resolução n"' 23, de 
1982, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Ituiutaba 
(MG) a elevar em CrS 424.489.240,00 (quatrocentos e 
vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nOve 
mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Saldanha Derzi apresenta: 

a) a redaçào fin~l d_o Projeto de Resolução n"' 11~, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado de Minas Ge
rais a elevar em CrS 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, 
duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa 
e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) a redação final do Projeto de Resolução n"' 7, de 
1982, que autoriza o Governo do Estado dç Mato Gros
soa elevar em CrS 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzen
tos e noventa e seis milhões, quinhentos e setenta e dois 
mil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna; e 

c) a redação final do Projeto de Resolução n"' 156, de 
1982, que autoriza ã Prefeitura Municipal de Campinas 
(SP) a elevar em Cr$ 819.424.520,00 (hum bilhões, oito
centos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte quatro 
mil, quinhentos e vinte cruzeiros r o montante- de sua 
dívida consolidada interna. 

A Comissão aprova também os pareceres em que o Se
nhor Senador Albert_o Silva apresenta a redação finar 
dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) n"' 199, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Macapá (AP) a elevar em Cr$ 115.723.113,00 
(cento e quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, cen
to e treze cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna; 

b) n9 135, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a elevar em Cr$ 14.999.999.364,20 ( qua
torze bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, no
vecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e qua
tro cruzeiros e vinte centavos) -o montante de sua díviqa 
consolídade; e 

c) n9 146, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Itapiranga (SC) a elevar em Cr$ 8.993.017,00 (oito 
milhões, novecentos e noventa e três-inil e dezessete cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrauscb, As
sistente, a presente Ata, que, uma vez aprovada, será as
sinada pelo Senhor Presidente. 

5• Reunião, realizada aos 11 dias 
dO rilês de março do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorz~ hOras do dia onze do mês de março do 
anõ -de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a· Coinis
são de redação, sob a Presidênci?- do SenhOr Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores João Lobo, Vice-Pr~idente, Saldanha Der_zi_e 
Alberto Silva. 

Deix.a de comparecer, por motivo justificado, o Se
- --lihor Senador Claudionor Roriz. 

-- -É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comjssão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor João J_._pbo apresenta a re~_ação final da emenda do 
Senado ao _Projeto de Lei da Câmara ~9 40, de I ~8! (n9 
354/79; ita Casa de origem), que ~ispõe_sobre a_ obrigato
riedade da publicação de histórias em quadrinhos nacio
nais e -determina outras providências. --

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, Ass
sitente, a presente Ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

·coMISSÃO DE REDAÇÃO 
6• Reunião, realizada aos 16 dias 

_do mês de março do ano de JQll' 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dezoíto horas e trinta e cinco minutos do dia dezes
seis do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta 
e três, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, pie
sentes os Senhores Senadores Alberto Silva e Jorge Ka
luine. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio
nor Roriz e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissi\o aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Alberto Silva apresenta a redação finãi dos se
guintes Pr_ojetos de Resolução: 

a) n9 117, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a elevar em Cr$ 928.441.006,00 (nove
centos e vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e 
um mil e seis cruzeiros) o moiitante de sua dívida conso
lidada interna; 

b) n9 191, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a elevar em Cr$ 415.097.500,00 (quatrO
centos e quinze milhões, noventa e sete mil e quinhentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n9 234, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 43.600.000,00 
(quarenta e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

d) n9 63_~ de 1982, que autOriza- a Prefeiiurà Municipal 
de São Miguel do Oeste (SC) a elevar em Cr$ 
149.999.653,53 (cento e quarenta e nove milhões, nove
centos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqUenta e três 
cruzeiros e cinqUenta e três centaVos) o montante de sua 
dívida consolidada interna; 

~) _!1_!67, de 1982, que autoriza- o Governo do Estado 
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 55.527.500,00 (cinR 
qaenta e cinco milhões, quinhentos e vinte sete rnil e qüi
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da; 

f) _n9 112, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Çatarina a elevar em Cr$ 293.685.700,00 (du
zentos e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e cin
co mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, e 

g) n9 147, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jacarezinho (PR) a elevar em Cr$ 202.020.570,00 
(duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada illterna. 

Setembro de 1983 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Jorge Kalume apresenta a redação final 
dos se:guintes Projetos de Resolução: 

a) n9 186, de 1981, que autoriza o Governo do EstadO 
de Santa Catarina a elevar em CrS 164.304.500,00 (cento 
e ·sessenta e_ quatro milhões, trezentos e quatro mil e qui
nhentos cr.uzeiros) o· montante de sua dívida consolida
da; 

b) n9 45, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Umuararria (PR) a elevar em Cr$ 368.515.376,59 (tre
zentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e quinze mil, 
trezenlos e setenta e seis cruzeiros e cinqüenta e nove 
centãVos) o montante de sua dívida consolidada interna; 

c) nQ 70, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
-de Mogi Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 627.324.000,00 
(seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e qua
tro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente Ata que, uma vez aprovada, será assi
nada p_elo Senhor Presidente. 

7• Reunião, realizada aos 18 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs quatorze horas do dia dezoito do mês de março do 
ano de_ mil novecentos e oitenta e três, re\Íne-se _a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores Claudíonor Roríz e Jorge Kaiume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Alberto 
Silva e sRidanha Derzi. 

É lida e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador 
Claudionor Roriz apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 15, de 1981, (n994f81, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
_sobi-e os u_sos Pacíficos da Energia Nuclear entre os Go
vernos da República Federativa do Brasil e da República 
da Colômbia, assinado em Bogotá, a 12 de março de 
!981. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reuriião, lavrando eu, Fátima Abrahão I<ohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

8• Reunião, realizada aos 18 dias 
do mês de março do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

As quinze horas do dia dezoito do mês de março do 
ano de mil novecentos e _oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presente os Senhores Sena
dores Qaudionor Roriz e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, vice-Presidente, Alberto 
Silva e Saldanha _Derzi. 
- É-lida e 8p-rovada a Ata da reunião anterior. 

A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se
nador Jorge Kalume apresenta: 

a) a redação final do Projeto de Resolução n9 53, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí (MS) 
a elevar em Cr$ 5.603.000,00 (cinco milhões, seiscentos e 
três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna: 

b) a redação final do Projeto de Resolução n9 65, de 
1982, que autoriza a prefeitura Municipal de São José do 
Cedro (SC)"a elevar em CrS 6.711.000,00 (seis iiúlhõCs, 
setecentos e onze mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consoliâada interna; e 



Setembro de 1983 - DIÁRIO DOCONúRESSO NACIONAL (Se~ão II) 

c) a redação final do Projeto de Resolução n., 73, de 
1982, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Poconé 
(MT) a elevar em Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta_ e 
oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e 
setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se-. 
nhor Senador Claudionor Rorlz apresenta a redação fi
nal dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) n'i' 139, de 1982, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a elevar em Cr$ 2.510.360,000,00 (doiS -
bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada in
terna; e 

b) n'i' 162, de 1982, que autoriza o Governo do Esta~ 
do de Mato Grosso a elevarem CrS 546.776,000,UO (Qüi~ 
nhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e 
seis mil cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada 
interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrilião k.ohlrausch, As~ 
sistente, a presente Ata que, uma vez aprovada, será assf~ 
nada pelo Senhor Presidente. 

9'" Reunião, realizada aos 22 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs quinze horas e dez minutos do dia vinte e dois do • 
mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a Comissão ife Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, V ice-Presidente, e Clau
dionor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecei.ein que- o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 187, de 1981, que autoriza o Gov()I'no do 
Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 3.530.501.163,00 (três 
bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e um 
mil, cento e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Al:irahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

lO• Reunião, realizada aos 24 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro 
do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e 
três, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência 
do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presen
tes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Claudionor 
Roriz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Alberto_. 
Silva. -

:t: !ida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha Derzi apresenta a redação firial âos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n9 1 I 2, de 1981, que autoriza a Prefeiturã da Estân
cia Turística de Itti (SP) a elevar em Cr$ 44-3.100.000,00 
(quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) n9 260, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de MiDas Gerais a realizar operilÇão de emprésffniO ex-
terno no valor de USS 50,000,000.00.(ci.OqUellta milhões 

de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de 
[nvestimentos para o exercício de 1982; e 

c) nl' 11, de 1982~ que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Curitiba (PR) a elevar em CrS 288.499.100,00 (duzen
tos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e 
nove mil e cem cruzeiros) o montante _de sua dívida con
solidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nliOi' Senador Claudionor Roriz apresenta a re-dã.ção fi
nal dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) n~" 220, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
do Amazo.nas a elevar em CrS 381.244.800,00 (trezentos 
e oitenta e um milhões, duzentos e quarenta e quatro mil 

--e õ1toce·nros cruzeiros) o montant~ de sua dívida consoli~ 
dada interna; e 
· b) n9 182, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em CrS 76.131.000,00 (setentaeseismi
Ihões, cento e trinta e um mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será asSi
nada pelo Senhor Presidente. 

11• Reunião, realizada aos 24 dias 
do mês de março de ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs quinze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e 
quatrO do mês de março d_o ano de mil novecentos e oi
tenta e três, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Pre
sidência do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presiden
te, presentes os Senhores Senadores Alberto Silva e Sal
danha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motiVo juStificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Clau
dionor Roriz. 

É lida e apro'-:ada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Alberto Silva apresenta a redação finai dos se
guintes :projetas de Resolução: 

a) n9 114, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Curitiba._(PR)" a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 
(quatro bilhões,_ seiscentos e seis ~ii~ões, seiscentos e 
cinqUenta e cinco mil, quinhentos e·dQ{S cruzeiros e qua
renta e dois centavos) o montante de sua dívida consoli
dada interna; 

b) n9 233, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 15.126.000,00 
(quinze milhões, cento e vinte e_ seis mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna; e 

. -c) n9 113, de 1982, que~ autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em Cr$ 1.616.164.560,00 (um bilhão, 
seiscentos e dezesseis milhões, cento e sessenta e quatro 
mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada intern~. 

Eln seguinda; são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Saldanha Derzi apresenta a redação final 
<!os seguintes Projetas de Resolução:- · 

a) n9 46, de 1982, que autoriza~ Prefeitura Municipal 
·de Palmitos (SC) a elevar em Cr$ 59.270.108,58 (cin

-- q-Uenta e nove milhões, duzentos e setenta mil, cento e 
oito_cruzeiros e cinqiienta e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna; 

b) n9 58, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
do Paranâ a elevar em Cr$ 579.100.100~00 (quinhentos e 
setenta e nove milhões, cem mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dfvida consolidada interna; e 

_c) n9 64, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 3.966.000,00 
(três milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeirOs) 
o mOnta"nte de sua dívida consolidada interna. 
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Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

12• Reunião, realizada aos 24 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Âs quinze horas e quarenta minutos do dia vinte e 
quatro do mês de março do ano de mil novecentos e oi
tenta e três, reúne-se a Comissão de Redação, sob a Pre
sidência do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presiden~ 
te, presentes os Senhores Senadores Alberto Silva, Salda
nha Derzi e Claudionor Roriz. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhor Senador João Lobo, Vice~Presidente. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 181, de 1981, que autoriza o Governo do 
Estado do Piauí a elevar em CrS 436.643.800,00 (quatro
centos e trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e três 
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada interna. 

Nada maís havendo a tratar, dá-se por encerrara a 
reunião, levrarido eu, Fátima Abrahão Kohlausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

13• Reunião, realizada aos 24 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIÁ 

Às dezessete horas do dia vinte e quatro do mês de 
março do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se 
.a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor Se
nador Lomanto Júnior, Presidente, presente os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi e Clau_dionor Roriz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, V ice-Presidente, e Alberto 
Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Oerzi apresenta a redação do vencido para 
o segundo turno regimental do Projeto de Lei da Câmara 
n9 151, de 1982 (n9 6.766/82, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribu
nal Regional Eteitoral do Estado do Paranã e dá outras 
providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente . 

14• Reunião, realizada aos 24 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e 
quatro do mês de março do ano de mil novecentos e oi
tenta e- três, reúne-se a ConiiSsão de Redação, sob aPre
sídência do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presiden~ 
te, presentes os Senhores Senadores Claudionor Roriz, 
Saldanha De"rzi e Atberto Silva. 

DeiXa de cõinparecer, poi motivo justificado, o Se
nhor Senador João Lobo, Vice-Presidente. 

Ê lidã e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Claudionor Roriz apresenta a redação final do Pro
jeto de Resoluç~o n9 164, de 1981, que autoriza a Prefei
t"ura: Municjpal de Francisco Beltrão (PR) a elevar em. 
Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e trlrita e sCis milhões, trin
ta e sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e trinta e 
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oito centavos) _o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátiiiia Abrahão Kohkrausch_, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

l:St Reunião, realizada aos 24 dias 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas e quarenta minuto_s do dia vinte e 
quatro do mês de março do ano de mil novecentos e oi
tenta e três, reúne-se a Comissão de Redaçào, sob a Pre
sidência do Senhor Senador Lomanto Jú:nior, Presiden
te, presentes os- Senhores Senadores Saldanha Der;d e 
Claudionor Roriz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Alberto 
Silva. 

h lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor S~~ 

nador Saldanha Derzi aPresenta a redação final dos se~ 
guintes Projetas de Resolução: 

a) n9 253, de 1981, que autoriza a Prefeitura Muiiici
pal de I porá (GO) a elevar em Ct$ 2.296.800,00 (dois mi
lhões, duzentos e noventa e seis mil e oitocentos cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada interna; 

b) ""' 92, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Carapó (MS) a elevar em Cr$ 40.600.000,00 (qua
renta milhões e seiscentos _mil cruzeiros) o mon_ta,nte de 
sua dívida consolidada interna; 

c) n9 133, de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniCi~ 
pai de Marechal Cândido Rondon (PR) a elevar em Cr$ 
243.872.710,80 (duzentos e quarenta e três milhões, oito
centos e setenta e dois mil, setecentos e dez cruzeiros e oi
tenta centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna; e 

d) nY 154, de 1982, que autoriza a-prefeitura Munici
pal de Pedra Preta (MT) a elevar em CrS 60.000.000,00 
(sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que Q Se
nhor Senador Claudionor Roriz apresenta a redação fi
nal dos seguintes Projetps de Resolução: 

a) n'l' 264, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Montes Altos (MA) a elevar em Cr$ 6.214.700,00 
(seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; e 

b) n9 267, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Icatu (MA) a contratar empréstimo de Cr$ 
4.703.000,00 (quatro milhões, setecentos e três mil cru
zeiros). 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohkrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presid_ente. 

1&- Reunião, realizada aos 24 dlu 
do mês de março do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dezoito horas e quarenta e einco minutos do dia 
vinte e quatro d_o m~ ele março do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, reúne-se a Comissão de Redação, sob 
a Presidência do Senhot Senador Lomanto Júnior, Presi
dente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e 
Alberto Silva. _ 

Deixam de comparecer,-por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João LQbo, Vice-Presic!ente, e Clau
dionor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena
dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~' 47, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Amabaí (MS) a elevar em Cr$ 
83_.2.8'0. 700,00 (oitenta e três milhões, duzento& e oitenta 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida con-
solidada interna. - · -

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fâtima Abrahão Kohlraush, As
siste[UC:, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

17• Reunião, realizada aos 4 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

-Ás dezesseis horas do dia quatro do mês de abril do 
ano dri mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume e Alfredo Campos. 

Deixaffi de comparecei, por motivo justtficado, Os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

E lida e aprovada a ata da reu_nião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Jorge Kalume apresenta a redação final dos s_e
guintes Projetas de Resolução: 

a) n~" 113, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Porto Alegre (RS) a elevar em CrS 137.651.000,00 
(cento e trinta e s_ete_milhões, seiscentos e cinqtft!nta e um 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna; 

b) n~" 115, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo ex
terno no valor de USS 50,000,000.00 (cinqílentã. milhões 
de dólares norte-americanos) destinada ao Programa de 
Investimentos do Estado; 

c) n'l' 127, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de Sergipe a elevaf em Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e se
tenta milhões, novecentos e cinquenta e nov~ mil c:ruzçi
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

d) n9 180, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
d~ __ Piauí a contratar empréstimo externo no valor de 
US$ iõ,OOO,OOO.OO (dez milhões de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de Investimentos do 
Estado; e 

e) n"' 241, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Manaus a realizar operação de emprêstimo exter
no no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res norte-americanos) destinada a Programas de Investi
mentos naquele Município. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Alfredo Campos apresenta a redação final 
dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) n'l' 231, de 1981, que autoi-iza a Prefeitura Munici
pal de Machado (MG) a elevar em Cr$ t53.625.500,UO 
(cento e cinqUenta e três milhões, seiscentos e vinte e cin
co mil e quinhentos ciuzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna; 

b) n'l' 246, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a contratar operação de empréstimo ex
terno no valor de US$ 55,000,000.00 (cinqUenta e cirico 
milhões de dólares norte-americanos) destinada a Pro
gramas de Investimentos do E&tado; 

c) n"' 247, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
dà Paraíba R contiatar operação de empréstimo externo 
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
nOrte-ainericanos) destinada ao Programa de Investi
mentos do Estado; 

d) n" 251, de 1981, que autoriza a Prefeitura M.Jlnici
pal de Rubiataba (GO) a elevar em Cr$ 2.800.500,00 
(dois milhõe-5~ OítOCentos e nine Q.uinhentos Crtizeíros) o 
montante -de sua dívida consolidada interna; e 
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e) n~" 270, de 19~1, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araguaína (00) a elevar em Cr$ 13.941.500,00 
(treze milhões, novencentos e quarenta e um mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
-reunião, lavrando eu, Fãtima Abrahão Kohlraush, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Vice-Presidente, Senador João Lobo. 

18• Reunião, realizada aos 5 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quinze horas e trinta minutos do dia cinco do mês 
de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne
se a Comissão de Redação, sob a Presidência do _Senhor 
Sendor Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senha-

: res Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Saldanha 
Deá1. 

Deixam de co_mparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Claudionor Roriz e Alberto Silva. 

.1!: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

na.d,or __ Saldanha Derzi apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n'l' 223, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de Sergipe a contratar empréstimo externo no valor de 
USS JO,ObotOOO.OO (dez milhÇies de dólares norte
americanos) destinado ao Programa de Investimentos do 
Estado; 

bj n"' 238, de 1981 1 qUe-autori?a o Governo do Estado 
de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) destinada a Programas de Investi
mento daquele Estado; 

cj_n" 244-, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
da_Bahia ~contratar operação de emprêstimo externo no 
valor de_ USS 60,000,000.00 (sess_enta milhões de dólares 
norte-americanos) destinada a diversos programas de de
senvolvimentO naquele Estado; e 

d) n~> 107, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo a contratar empréstimo externo no va
lor __ Qe USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares 
norte-americanos) destinado aO Programa de Investi
mentos Urbanos. 

Em seguida, a Coinissão aprova o parecer em que o 
Senho_r Senador João Lobo apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n9 19, de 1982, que autoriza o G~r 
verno do Estado do Paraná a contratar operação de em
préstimo exter-nO no valor de US$ 40,000,000.00 (qua
renta milhões de dólares norte-americanos) destinada ao 
Programa de Investimentos daquele Estado. 

Nada rnais havendo a tratar, dã-se por e~cerrada a 
reunião, lavrando eu, Fãtima Abrahão Kohlraush, As
sistente a presente ata que, uma vez- aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

19• Reunião, realizada aos 6 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezesseis hofas dó di.:i seis do mês de abril do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 
de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
riiã:iito Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res João L-obo, Vice-Presidente, e_Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, põr motivo justificad6, os Se
. nhores Senádores Claudionor Roriz e Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
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A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se
nador Joãc Lobo apresenta a redação final dos seguintes 
Projetas de Resolução: 

a) n9 195, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pendências (RN) a elevar em Cr$ 9.525.400,00 
(nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e quatro
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

b) n9 209, de. 1981, qu-e autoriza a Prefeitura Mimici: 
pai de Carlos Barbosa (RS) a elevar em CrS 6.978.800,00 
(seis milhões, novecentos e.setenta e oito mi! e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n9 219, de 1981, que autoriza o Gove-rno do Estado 
do Amazonas a elevar em Cr$ 151.212.000,00 (cento e 
cinqUenta e um milhões, duzentos e doze mil cruzeiros) o 
montante de su~ dívida consolidada interna; 

d) n'i' 271, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Itaberaí (GO) a elevar em Cr$ 23.566.400,00 (vinte 
e três milhões, quinhentos e sessenta e sei.; mil e quatro~ 
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

e) n'i' 274, de 1981, que autoriza a Prefeítura Munici
pal de Santo Antonio (RN) a elevar em Cr$ 2.578.600,00 
(dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

f) n'i' 275, de 1981, que áuturiza a Pt-ereitura Munici
pal de Horizontina (RS) a elevar em Cr$ 2.585.400,00 
(dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quatro
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna: e 

g) fl'i' 279, de 1981, que autoriza a Prefeitura Muriid.
pal de ltapuranga (GO) a elevar em Cr$ 8.469.000,00 (oi
to milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida c_onsolidada interna. 

Em seguida, a Comissão aprova os pareceres em que o 
Senhor Senador Saldanha Derzi apresenta a redação fi
nal dos seguintes Projetas d~ Resôlução: 

a) n'i' 203, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a elevar em Cr$ 23.801.336,00 (vinte e 
três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e trínta e seis 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) n'i' 272, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ivinhema (MS) a elevar em CrS 14.962.4_00,00 
(quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e 
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida coriso
lidada interna; 

e) n'i' 125, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) á elevar -em CrS 
51.767.900,00 (cinqUenta e um mifhões, setecentos e ses-. 
senta e sete mil e novecentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna; e 

d) n'i' 145, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campína Grande (PB) a elevar em Cr$ 
1.009.884.000~00-{i.J.m bilhão, riõVe milhões, oitocenios e 
oitenta e quatro Inil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

20f Reunião, realizada aos 6 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dezesseis horas e cinco minutos do dia seis do mês 
de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne
se a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor 
Senador Lomanto Júnior, Presidente, pfesentes os Se
nhores Senadores Saldanha Derzi e Alberto Silva. 

Deixam de Comparecer, por motivo justifiCado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Clau
dionor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) .~ 

A cõillissão aprova os pareCeres~ que o Senhor Se
nador Saldanha Derzi apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resoh.ição: 

a) n'i' 50, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rio Brilhante (MS) a elevar em CrS 76.958.000,00 (se
tenta e seis milhões, novecentos e cinqUenta e oito mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) nQ 158, de 1982, que autori~a a Prefeitura Mun_ici
pal de Rondonó polis (MT) a eleVar em Cr$ 
73.169.900,00 (setenta e três milhões, cento e sessenta e 
nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dã~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi~ 
nada pelo Senhor Presidente. 

21' Reunião, realizada aos 7 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia sete do mês de abril do ano de 
mil novecentos e oitenta e três, reúÍle-se a Comissão de 
Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lomanto 

- Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senadores 
João Lobo, Vice-Presidente, Passos Pôrto e Saldanha 
Derzi. 

Deixam de c_ómparecer, por motivo justificadO, os Se~ 
nhores Senadores Claudionor Roriz e Alberto Silva. 

1: lida e aprovada a ata dil. reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer. em que o Senhor Sena

dor João Lobo apresenta a redação final dos seguintes 
Projetas de Resolução: 

a) Ji'i' 22, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
-de Ri9 Grande do Piauí (PI) a elevar em Cr$ 
3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) n'i' 26, de 1982, que autoriZa 8. Prefeitura Municipal 
de Buriti Alegre (GO) i elevar em CrS 10.692.000,00 (dez 
milhões, seiscentoS e nove"nta e dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n9 31, de 19--ª2, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Goiatuba (GO) a elevar em Cr$ 13.487.800,00 (treze 
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna; 

d) n'i' 76, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Salvador (BA) a elevar em CrS 782.884.600,00 (sete
centos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e 
quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívi
Jà consolidada interna; e 

e} nv-36, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a elevar em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito 
milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Passos Pôrto apresenta a redação final dos 
seguintes Projetas de Resolução: 

a) n9 51, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Amarante do Maranhão (MA) a elevar em Cr$ 
17.438.000,00-{ deZessete milhões, quã.tfocentos e trinta e 
oito mil cruzeiros) o montante_ de sua dívida consOlidada 
interna; 

b) n9 82, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grailde do Norte a elevar em Cr$ 64.104.000,00 
{Sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada interna; 

c) n9 84, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
da i3al;tia a elevar em Cr$ 1 .. 241.055.262,08 (um bilhão, 
duzentos e qllãrenta e um milhões, cinqüenta_e cinco mil, 
duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o 

-montante de sua dívida consolidada interna; -
d) n'i' 111, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici

pal de Alvorada (RS) a elevar em Cr$ 433.415.922,39 

(quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e 
quinze mil, Q_ovecentos e vinte e_ dois cruzeiros e trinta e 
nove centavos) o montante de sua divi.da consolidada in-
terna; e- - -

e) n'i' 24, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mutij<;ipal 
de Patu (RN) a elevai em CrS 9.691.100,00 (nove mi
lhões, seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Fr:n ~eg~.iída, a ComiSsão 'aprova os par~res e~ que o 
Senhor Senador ,Saldanha Derzt apresenta a redação fi
na! dos segtiintci:- Projetas de Resolução: 

a) n'i' 10, de 1982, que- autoriza a Prefeitura Municipal 
de Caxia~-do SUI (RS) a elevar -em Cr$ 945.617.624,10 
(novecentos e qu::renta e cinco milhões, seiscentos e de· 
zessete mil, seiscentoS e' Vitlte e quatro cruzeiros e dez 
centavos) o montant" de sua dívida consolidada. 

b) n9 78, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Aracatuba (SP) a elevar em Cr$ 743.634.000,00 (sete
centos e quarenta e três milhões, ·seiscentos e trinta e 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna; 

c) _ n~' 108, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernawbuco a elevar em CrS 1.534.085.100,00 (um bi~ 
lhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, oitenta e cin~ 
co mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~ 
dada interna; 

d) nQ 137, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a contratar operação de crédito no valor de CrS 

__ 1.702.~23.000,00 (um bilhão, setecentos e dois milhões, 
duzentos e vinte e três mil cruzeiros); e 

e) n'i' 142, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Gr3.nde do Sul a realizar empréstiino externo no 
valor de DM 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos 
mil marcos alemães) destínado a financiar o projeto 
"Proteção-contra as Cheias do Vale do Rio dos Sinos". 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, Asw 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será a-ssi
nada pelo Senhor Presidente. 

22io Reunião, realizada aos 8 dias 
do- mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezéssete hora~ do dia oito do mês de abril do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a ComiSsão 
de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores s·enado
res João Lobo, Vice-Presidente, e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificadO,· os Se
nhores Senadores Claud.ionor Roriz, Saldanha Derzi e 
Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor João Lobo apresenta redação final do Projeto de Re
solução n9126, de 1981, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal deAiagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 362.967.320,00 
(trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e sessen
ta e sete mil, trezentos e vinte cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, laVran-dO eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata, que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

23' Reunião, realizada aos 8 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezessete horas e cinco minutos do dia oito do mês 
de abril de: mil~ novecentos e oitenta e três, reúne~se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Passos Pôrto e José Lins. 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João_ Lobo, Vice·Presidente, Claudio· 
nor Roriz, Saldanha Derzi e Alberto Silva. 

.E: lida e aprovada a ata da reunião anteriq_r, 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Passos Pôrto apresenta a redação final dos seguin
tes Projetas de Resolução~ 

a) n"' 245, de 1981, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a realizar operação de emprés
timo externo no valOr de USS 110,000,000.00 (cento e 
dez milhões de dólares norte-americanos), destinada ao 
Programa de_ Obras Viárias e Líg_açõ_es Trancais daquele 
Estado;_ e 

b) nl' 109, de 1982, qUe autoriZa O GOverno do_ Esta
do de Pernambuco a_ elevar em Cr$ 1.046.450.500,00 (um 
bilhão, quarenta e seis milhões, Cfu3trocentos e ciOqüenta 
mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
cons_olidada interna. __ 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

24• Reunião, realizada aos 11 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

As quatorze horas do dia onze do mês de abril do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 
de Redação, sob a Presidência do Se-nhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res João Lobo, Vice-Presidente, e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Claudionor Roriz, Saldanha Derzi e 
Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A CQmissão aprova os_- pareceres em que o Senhor Se

nador Passos Pôrto apresenta a redaçào final dos seguin
tes Projetas de Resolução: 

a) n9 3, de 1983, que suspende a execução do artigo 
212 do Código Tributário do Município de Flórida Pau
lista, Lei nQ 950, de 20 de dezembro de 1977; 

b) n9 4, de 1983, que suspende a execução do art. 54, 
inciso I, letra e, da Constituição do Estado de São Paulo, 
no tocante às expressões "inconstitucionalidade e"; e 

c) n9 136, de 1982, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a elevar em Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e 
dois milhões, quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Em seguida são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador João Lobo apresenta a redação final dos 
seguintes Projetas d_e Resolução: 

a) n"' 150, de 1982, que autoriZa ii Prefeitura Munici~ 
pai de Salvador (BA) a elevar em CrS 48.365.100,00 
(quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil 
e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna; e 

b) n"' 151, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Bela Vista de Gõiás (GO) a elevar em CrS 
43.095.116,56 (quarenta e tfês milhões, noventa e cinco 
mil, cento e dezesseis cruzeir_os e cinqUenta- e seis centcl~ 
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

25f- Reunião, realizada aos 11 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

As quatorze horas e cinco minutos do dia onze do mês 
de abril do ano de mil novecentos e oitenta. e três, reúne
se a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores _José LiQS e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer,por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudío
nor Roriz, Saldanha Derzi e Alberto Silva. 
- É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se
nador Jpsé Uns apresenta a redação final dos seguintes 
Projetas de Resolução: 

a) nl' 152, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Leopoldo de Bulhões (GO) a elevar em C_r$ 
32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cin
qíienta e três mil, quinhentos e cinqUenta e oito cruzeiros 
e quarenta e sete centavos) o montante de sua dívida 
consOlidada interna; 

b) n~' 157, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Migue( do Araguaia (GO) a elevar em Cr$ 
33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinqUenta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna; 

c) n9 94, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Avelino (RN) a elevar em Cr$ 
11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

d) n9 54, de 1982. que autoriza a Prefeitura Munici
pal de BataipOrã (MS) a elevar em cr$ 5.221.500,00 (cin
co milhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; e 

e) n9 32, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Olho D'Água dos Borges (RN) a elevar em Cr$ 
4.397.200,00 (quatro mUhões, trezentos e noventa e sete 
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Passos Pôrto apresenta a redação final dos 
seguintes Projetas de Resolução: 

a) nl' 93, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Gurupi (GO) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatro
centos e vinte e doís mil cruzeirOs); 

b) n9 42, de 1982, que autoriza a_ Prefeitura M unici
pal de Dourados (MS) a elevar em Cr$ 180.975.100,00 
(cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cin,_co mil 
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
intern~ e 

c) n~ 27, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Patu (RN) a elevar em Cr$ l2.458.000;oo (doze 
milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, tâvrando eu, Fátima Abrahão KQhlrausch, As
sistente, a pres~nte ata que, uma vez aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente. · 

26• Reunião, realizada aos 12 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

- -Às quatorze horas do dia doze do mês de abril do ano 
--de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 

de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo-
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res Saldanha Derzi e Claudionor Roriz. 

Deixam de comparecer,por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Alberto 
Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha Derzi apresenta a redação final dos se-
guintes Projetas de Resolução. 

a) n"' 120, de 1987, que autoriza a Prefeitura Munici
pal da Cidade do Recife (PE) a elevar em Cr$ 
95.072.500,00 (noventa e cinco· milhões, setenta e dois 
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mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna; 

b) n9 71, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Porto Feliz (SP) a elevar em cr$ 30.000.000,00: 
(trinta milhões de cruzeiros) o niontante de sua díVida_ 
consolidada interna; 

c) __ n~" 8, de 1983, que suspende a execução do art. 223_ 
do Código Tributário do Município de Paraguaçu Pau
lista, Lei n9 l.l31, de 13 de dezembro de 1977; 

d) n9 105, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cumari (GO) a elevar em Cr$ 3.857.900,00 (três 
milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil e novecentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

e) n"' 96,_de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rialma (GO) a contratar operação de crédito no 

·valor de Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzen
tos e sessenta e cinco mil cruzeiros); e 

f) n9 44, de 1982, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Terenos (MS) a elevar em Cr$ 13.600.000,00 
(treze milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Claudionor Roriz apresenta a redação fi
nal dos seguinteS-Projetas de Resolução: 

a)_ n"' 9, de 1983, que suspende a execução do§ l~', I e 
3, da Cláusula Primeira, do Convênio ICM n"' 44, de 7 de 
dezembro de 1976, e dq art. 2"', § 19, 1 e 3, da Portaria nQ 
313, de 29 de dezembro de 1976, do Diretor da Receita 
Estadual de Minas Gerais; 

b) n9 7, de 1983, que autoriza a Prefeitura Muicipal 
dç Paulínia (SP) a elevar em CrS 388.960.840,88 (trezen
tos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, oi
tocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n~' _§, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Porto Velho (RO) a elevar em CrS 1.024.242.465;90 
(um bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta 
e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros e no
venta centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

e) n'? 41, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Extremoz (RN) a elevarem Cr$ 8.153.200,00 (oito 
milhões, cento e cinqUenta e três mil e duzentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; e 

f) n~" 34, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santana do Matos (RN) a elevar em CrS 
10.077.000,00 (dez milhões e setenta e sete mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

27• Reunião, realizada aos 12 dias 
do mês de abril do__ano de 1983 ~ 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezessete ho_ras do dia doz_e do mês de abril do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 
de Relação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado- _ 
res·-ctaudionor Roriz e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Alberto 
Silva. 

1:: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta -a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n~' 2, de 1983 (n~' 13/83, na Câma
ra dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da 
República a ausentar-se do Pais na segunda quinzena de 
abril de 1983. 
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Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reuniã-o, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

28• Reunião, realizada aos 13 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Âs quinze horas e dez minutos do dia treze do mês de 
abril do ano de mH novecentos e oitenta e três, reúne-se a 
Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor se.: 
nadar Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senho
res Senadores Saldanha Derzi e -Cfi:uJdionOr RoriZ: --

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, V ice-Presidente, e Alberto 
Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nl' li, de 1983, que autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso a elevar em CrS 7[7.785.762,58 
(setecentos e dezessete milhões, setecentos e oitenta e cin
co mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e cim}tlenta 
e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

29• Reunião, realizada aos 14 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

Às quatorze horas do dia quatorze do mês de abril do 
ano de mil novecentos e oitenta_e_três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
João Lob_o, V ice-PreSidente, prCsellteS os-Senhores Sena
dores Saldanha Derzi e Alfredo Campos. 

Deixam de comparecer~- Por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz e Alberto Silva. 

t lida e aprovada a ata" da rCunião antefior. 
A Comissão aprova-os páreceres em que o Senhcir Se

nador Saldanha Derzi apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n~" 148, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Acaraú (CE) a elevar em Cr$ 10.531.400,00 (dez 
milhões,_ quinhentos e trinta e um mit e quatrocentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) n~ I 58, de 1981, que autoriza o Governo do Estado 
do Cearã a elevar e_m Cr$ 14.435.200,00 (quatOrze mi
lhões, quatrocentos e trinta e_cinco mil e duzentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n'i' 166, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Uma ri (CE) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 12.277.000,00 (doze milhões, duzentos e se
tenta e sete míl cruzeiros); 

d) n.,.. 143, de 1982, que- auforíZa a Prefeitura Munici
pal de Aparecida do Tabuado (MS) a elevar em Cr$ 
4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

e) n~> 149, de 1982; que-ãi.itOHza a Prefeitura Munici
pal deAloândia(GO) a elevarem CrS 13.128.492,00 (tre
ze milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e no
venta e dois cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna, esclarecendo que corrigiu, coni IapsO ma
nifesto, e respaldada nos documentos que fundamentam 
a proposição, o qu-antitativo das ORTNs constantes do 
Projeto de Resolução, de 9.068,53 para 7.800. 

DIÁRIO DO_ CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Alfredo Campos aPresenta 'a redação final 
dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) nl' 68, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
'de Sarita Catarina a elevar em Cr$ 451.355.900,00 (qua
trocentos e cinqUenta e um milhões, trezentos e cinqUen
ta e cinco mil novecentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; e 

b) n~> 110, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a elevar em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e 
nove milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua d1vida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reuniã~, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor V ice-Presidente, Senador João Lobo. 

30~ Reunião, realizada aos 14 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

- -- EXTRAORDINÁRIA 

--Às quatorze horas e cinco minutos do dia quatorze do 
mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a ComiSsão de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente, presentes 
os SenhOres Senadores Alberto Silva e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Jún_ior, Presidente, Claudio
nor Roriz e Saldanha DerzL 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprOva o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n.,.. 148, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Sombrio (SC) a elevar em Cr$ 4.281.025,24 
(quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte e cin
co _cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
divida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reuniãci, lavrando eu, Fâtima Abrahão Kohlrausch, As~ 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Vice-Presidente, Senador João Lobo. 

31~ Reunião, realizãda aos -14 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quinie horas e dez min_utos do dia qua(orze do mês 
de ab~i! do ano de mil noveçentos e gitenta e três, reúne
se a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor 
Senador. João ~obo, Vice-Presidente, p_resentes os Se
-nháfes-Senadores Alfredo CampOs e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz e Alberto Silva. 

-~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
- -A Comissão aprOVa o-parecer em que o Senhor Sena-
dor Alfredo Campos apresenta a redação final do Proje
to de Resolução_n9 276, de 1981, que autoriza a Prefeitu
ra Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em CrS 
I .879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove 
milhões, dUZentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna. 

Nada mais havendo_a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aProvada, será assl:. 
nada pelo Senhor Vice-Presidente, SeDado!- João Lobo. 

32-!- Reuniã~, realizada aos 14 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dezessetehoras e quarenta minutos do dia quatorze 
do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Alberto Silva e Jorge Kalume. 
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Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Se
-nhores SenadOres l..omanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final do PrOjeto de 
Resolução n9 160, de 1982, que altera a lotação de Gabi
netes do Senado Federal, e dá outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sf_stente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Vice-Presidente, Senador João Lobo. 

33• Reunião, realizada aos 19 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia dezenove do mês de abril do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redaçªo, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores João Lobo, V ice-Presidente, e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Claudionor roriz e Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova- os· pareceres em que o Serihor se

nador João Lobo apresenta a redaçào final dos seguintes 
Projetas de Resolução: 

a) n.,..139, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de .São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 615.170.500,00 (seis
centos e quinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida Consolidada interna; 

b) n~" 13, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo (SP) a e~var em Cr$ 493.771.000,00 (qua
trocentos e noventa e três milhões, setecentos e setenta e 
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; e 

c) nl' 13, de 1983, q~e autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cândido Mota (SP) a elevar em Cr$ 114.178.153,00 
(cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito n:iil, cen~ 
to e cinqüenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida 
cõnsolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor SenadOr Saldailha Derzi ip·r-esenta a redação final 
dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) n~" 62, de 1982, que autoriza a Prefeitura Miúlicipal 
de Caxambu "(MG) a elevar em Cr$ 123.939.000,00 (cen
to e vinte e três milhões, novecentos e trinta e nove mil 
cruzeiros) o mofitarite de su~ dívida consolidada interna; 

b) n~" 131, de 1982, Que autoriza a Prefeitura Municipal 
de_Ilhêus (BA) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (duzentos 
e dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n~" 10, de 1983, que suspende a execução da Lei n~" 

38, de 6 de dezembro de 1977, do Município de Nova 
Granada, E.Siido de São Paulo; e 

d) n~" 12, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Mirassol D'Oeste (MT) a elevar em Cr$ 
102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Ãbrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assi
nada pelos Senhor Presidente, 

34• Reunião, realizada aos 25 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia vinte e cinco do mês de abril 
do ano de mil novecentos e oitenta e tr~s, reúne-se a Co
missão di::: Redação,-;ob a Pfesidência do Senhor Sena
dor Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Saldanha Der
zi, 
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Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, oS Se~ 
nhores Senadores Claudionor RQrlz e Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~ 

dor João Lobo apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~' 79, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Rio Claro (_SP) a contratar operação de em~ 
préstimo externo no valor de US$ t 0,000,000.00 (dez mi~ 
lhões de dólares norte-americanos) destinada à implan
tação de obras prioritárias naquele Município. 

Nada mais havendo a tratar, dã--se por encerrada a 
reuniãO, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

35• Reunião, realizada aos 25 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas e cinco minutO$ do dia vinte- e cinco 
do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne--se a Comissão de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador LomantQ Júnior, :e.r~sidente, presentes 
os Senhores Senadores Jorge_ Kalume e Alberto Silva. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-
1,1-hores Senadores João Lobo,_ Vice-Presidente, Claudio
Dor Roriz e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os p-ar-eceres em que o Senhor Se

nador Jorge Kalume apresenta a redação final das_ se
guintes proposições: 

a) Projeto de Resolução Jl! 120, c;Le__l98l, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Bent_o Gonçalves (_RS) a elevar 
em CrSi 17.390.000,00 (dezessete milhões, trezentos e no
venta mil cruzeiros) o montante de sua dívidll- consoli<!a
da interna~ 

b) Projeto de Resolução __ n? 1_02, -de 1981, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Joinville (SC) a elevar_ em Çrl, 
526.716.000,00 (quinhentos e vinte milhões, setecentos e 
dezesseis mil cruzeiros) o montante de su_a dívida co_nso
lidada interna; 

c) Projeto de Lei do Senado nl' 240,de 1987-DF, _que 
autoriza o Governo do Distrito federal a contrair em
préstimo interno destinado à melhoria das características 
têcnicas de Estradas Vicinais; e 

d) Projeto de Resolução n~" 107, de 1981, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Niterói (RJ) a elevar em Cr$ 
59.81 1.900;00 (cinqtlenta e nove milhões, oitocentos e 
onze mil e novecentos cruzei_r_QS} o_JilQ!ltante de sua dívi
da consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se~ 
nhor Senador Alberto Silva_apesenta a redação final dos 
seguintes Projetas de Resolução: _ __ __ 

a) n~" 14, de 1983, que autoriZa o Governo do EStado 
do Piauí a elevar em CrS 63.634.169,00 (sessenta e três 
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta 
e nove c~eiros) o montante d~ sqa divida _consolidada 
interna; 

b) n9 207, de 1981, que autoriza a Prefeiltira Munici
pal de Bento Gonçalves (RS) a elevar em Cr$ 
249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, no
vecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n~" 99, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Candelãria (RS) a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze 
milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cru
zeiros) o montante de sua_ dívida, consolid~Q.a interna; 

d) n~" 101, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Passo Fundo (RS) a elevar em CrS 627.324.000-,"00 
(seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e qua
tro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; e 

e) n"' 119, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Paulínia (SP) a elevar em CrS 1.009.884.000,00 
(um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro 

mil'cruú:iros) o montante de sua dívida consolidada in-
terna. 

Nada mais_ havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fâtima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

36• Reunião, realizada aos 27 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia vinte e sete do mês de abril 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Alberto Silva_ e Jorge Kalume. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhOres- Senadores João Lobo, V ice-Presidente, Claudio
nor Roriz, e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Alberto Silva apresenta a redação final dos se-
guintes Projetas de Resolução: 

a) -n.., 85, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cubatão (SP) a elevar em Crl 679.404.096,72 (seiscen
tos e seterita e nove milhões, quatrocentos e quatro mil, 

---nõVi!nta e seis cruzeiros e setenta e dois centavos) o mon
tarite de sua dívida consolidada interna; 

b) nv 101, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Maceió (AL) a elevar em Cr$_130.213.939,45 (cen
to e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e qUarenta e cinco centavos) o 
montante de sua divida consolidada interna; 

c) n~" 60, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Candelária (RS) a elevar em Cr$ 56.965.900,00 (cin..: 
--qüenta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e 
novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna; 

d) n"' 16, de 1983, que suspende a execução da Lei n~" 
219,-de 26 de setembro de 1978, do Município de Quei-
roz, no Estado de são Paulo; e --

e) nv 19, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
. de _Itaueira (PI) a elev:4r em Cr$ 3.619.000,p0 (três mi

lhões, seiscentOS e dezenove mil cruzeiros) ci inontante de 
sua dívida cO-nsolidada interna. 

Eiri seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Jorge Kalume apresenta a redaçãO final 
dos seguintes Projetas de Resolução: 

a)_ nl' 17, de 1983, que suspende a execução do art. 59 
da L~ n~" 253, de 2 de dezembro de 1977, do Município 
de Popufina, no Estado de São Paulo; 

b) n"' 20, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
_ de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 503.460.012,06 (qui

nhentos e três milhões, quatrocentoS e sessenta_. mil._-doze 
cruzeiros e seis centavos) o montante de sua divida con
solidada interna; e 

c) nl' 2_1, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
-de _U_berlândia (MG) a elevar em CrS 495.756.900,00 
(quatrocentos e __ noventa e cin_co milhões, setecentos e 
cinqUenta e seis mil cruz~iros_) o Il!ontante de Sua dívida 
consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por en~errada a 
reunião, lavrando eu, Fâtima Abra!!_~?- Kohl;~usc~,_As- _ 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

31! ~~união, realizada aos _27 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

_ Às quinze horas do dia vinte e sete do mês de abril do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne--se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se~ 
nadares Alberto Silva e Jorge Kalume. 

Setembro de 1983 

Deixam de co_mparecer, por motivo justifiCado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio
nor Roriz c Saldanha Derzi. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se· 

nadar Alberto Silva apresenta a _redação final dos se· 
guintes Profetas de Resolução: 

a) n9 25, de 1980, que autoriza a alienação de terras de 
propriedade da SUFRAMA - Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - à empresa Agropecuãria 
Porto Alegre S.A.; e 

b) n~" 18, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Maringá (PR) a elevar em Cr$ 734.671.283,31 (sete-
centos e trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e um 
mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e trinta e um cen
taVos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Jorge Kalume apresenta a redação final 
dos seguintes Projetes de_ Resolução: 

a) n9 28, de 1981, que autoriza o Poder Executivo a 
alienãr lotes do Distrito Agropecu-ãi'io da SUFRAMA à 
empresa ·Agropecuãria Esteio S.A., para a implantação 
de projetas agropecuârio·s em ãrea de 15.000 hectares; e 

b) n~" 15. de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alto Araguaia (MT) a elevar em CrS 56.508.859,95 
(cinqilenta e seis milhões, quinhentos e oito mil, oitocen
tos e cinqUenta e nove cruzeiros e noventa e cinco C(;nta
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

38' Reunião, realizada aos 28 dias 
do mês de abril do ano de 1983 

Às quatorze horas do dia vinte e oito do mês de-abril 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi e Passos Pôrto. 
D~ixam de comparecer, por Jr!OÍ.ivo justificido, i::JS Se

nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claurlio
nor Roriz e Alberto Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nàdoí- Saldanha Derzí apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de ResoluçãO: 

a) nl' 110, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São José dos Campos (SP) a elevar em CrS 
L097338.207,68"(um bilfião, noventa e sete milhões, tre-
zentos e trinta -e oito m"il, duzentos e sete cruzeiros e ses
senta e oito centavos) o inootante de sua dívida CoO.soli
dada interna; 

b) nl' 133, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Taquaritingã. "(SP) a elevar em C 
(doze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna; 

c) n<? 268. de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Salto (SP) a elevar em Cr$ 54.989.380,82 (cinqUen
ta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, tre-
zentos e oítenta cruzeiros e oitenta e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

d) nl' 5, de 1982, que autOriza O Governo do Estado de 
Alagoas a· elevar eriJ. Ct·J, 551.515.500,00 (quinhentos e 
cinqUenta e um milhões, quinhentos e quinze mil e qui
nhentos cruzeiros)_o montante de sua dívida co_nsolidada 
interna; 

e) ·n9l38; de 1982, que a_u~riza o Governo do Estado 
de Alagoas a elevar em CrSi 1.172.118.000,00 (um bilhão, 
cento e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; e 

f) nl' 140, de 1982, que autoriza o Govemo dó Estado 
de São Paulo a elevar em CrS 493.000.000,00 (quatrocen-
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tos e noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Em seguida, são apróvados-os- pareceres em que o Se~ 
nhor Senador Passos Pôrto a:ptesenta ã-redação final dos 
seguintes Projetas de Resolução: -

a) n'>' 153.,_de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de V alinhos {SP) a elevar em Cr$ 36.495:800,00 (trin
ta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oi
tocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conSoHda
da interna; 

b) n'>' 211, de 1981, que autriza a Prefeiturã Muniéípal 
de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 57.964.717,30 (cin
qUenta e sete milhões, novecentos e sessenta e quatro 
mil, setecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos} o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n\1 230, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Luz(MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (novfirita 
e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cru
zeiros) o montante df! sua díVida consolidada interna; e 

d) n\1 83, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
da Paraíba a elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e 
quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e. um mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fãtima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, um.a vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

39f Reunião, realizada aos 2 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs quatorze horas do dia dois do mês de maio do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 
de Redação, sob a Presidência dO Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presente os Senhores Senado
res Saldanha Derzi e- José Lins. 

Deixam de-comparl!cer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio
Dor Roriz e Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pãreceres em que o SeÔ.hor Se

nador Saldanha Derzí apresenta a redação fmal dos se
guiiltes Projetas de Resolução: 

a) n9 6, de 1982, que autoriza o Governo "do Estado de 
Alagoas a elevar em Cr$ 33.305.000,00 (trinfã e três mi
lhões, trezentos e cinco mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna; 

b) n\1 254, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Palestina (SP) a elevar em Cr$ 7.409.138,40 (sete 
milhões, quatrocentos e nove mil, cento e trinta e oito 
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna; 

c) n9 157, de 1981, que autoriza O Go_vCrno do Esiaao
de Alagoas a elevar em CrS 377.683.900,00 (trezentos e 
setenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil e no
vecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna; 

d) n9 140, de 1981, que 8.ut0riza- a Prefeitura Munici
pal de São Bernardo_do Campo {SP) a elevar em Cr$ 
886.200.000,00_ (oitocentos e oitenta e seis milhões e du
zentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consoli
dada interna; 

e) n\1 118, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 37.122.399,51 (trinta 
e sete milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e noven
ta e nove cruzeiros e cinqü"enta e um cen-úi:VOS) o ritontan
te de sua dívida consolidada interna; 

f) n914l, de 1982, que autoriza o Governo do EstadO 
de Alagoas a elevar em Cr$ 282.536.930,00 (duzentos e 
oitenta e dois milhões, quinhentOs e trinta e seis mil, no-
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vecentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna; e 

g) nv-153, de 1982, que autoriza a Prefeitura- Munici
pal de Pauto de Faria (SP) a elevar em Cr$ 36.175.728,00 
(trinta e seis milhOes, cento e setenta e cinco mil, setecen
tos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna. 

- Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador José Lins apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n\1 81, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santo And~é (SP) a elevar em Cr$ 1.791.500.000,00 
(um bilhão, setecentos e noventa e um milhões e qui
nhentos mil ciuzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna; 

b) n9 4, de 1982, que autoriza o Governo do Estado de 
Alagoas a elevar em Cr$ 155.363 ... 000,00 (cento e cin
qUenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida COnsolidada interna; 

c) fl9 175, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 295.400.000,00 (du
zentos -e noventa e cinco milhões e quatrocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

d) n9 169, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mogi das Cruzes (SP) a elevar em Cr$ 
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna; 

e) n_Y 156, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Osasco (SP) a elevar em Cr$ 528.418.166,50 (qui
nhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoito 
mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqUenta centa
vos) o montante de sua dívida consoiidãda iilterna; e 

f) nY 143, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mauá (SP) a elevar em Cr$ 47.686.000,00 (quafen
ta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) 
o ni.ontanie de sua dívida consolidada interna. 

-Nada maiS havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reu~iãõ, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada: serâ assi

. _p~~- _p~lo_Senhor Presiden~e. 

40~ Reunião, realizada aos 4 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas e vinte minutos do -dia quatro do mês 
de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne
se a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor 
Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores José Lins e Passos Pôrto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio
nor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 
~lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Jo_s~ Uns apresenta a redaçào final dos seguintes 
Projetas de Resolução: 

a) n9 94, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Iguatama (MG) a elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cen
to e cinco nlilfiões, oitoceritos e cinqUenta e cinco mil, se
tecentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna; 

b) n\1 109, de 1981, que autoriza a Companhia de Ha
bitação do Acre (COHAB·ACRE) a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 1.070.825.000,00 (um bilhão, 
setenta milhões, oitocentos e vinte e -cinco niil cruzeiros); 

c) n9 144, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Betim (MG) a elevar em Cr$ 846.846.000,00 (oito
centos e quarenta e seis milhões, oitocentos e quarenta e 
seis mil ci:uzeiros) o montante de sua dívida co~solidada 
interna; e 

d) n\1 146, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de RaufSoai:es (MG) a elevar em Cr$ 211.711.500,00 
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(duzentos e onze milhões, setecentos e onze mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante. de sua dívida consolidada 
interna; 

Nada mais hav~_ndo a _tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

41~ Reunião, realizada aos 4 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dezoito horas e vinte e cinco minutos do dia quatro 
do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes 
os Senhores Senadore5 Jorge Kalume e José Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio
nor Roriz, Alberto Silva e Saldanha DerzL 

É lida e aprovada a ata _da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Jorge Kalume apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n9 128, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Patrocínio (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 
(sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida co_nsoli
dada interna; 

b) n9 131, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Joaíma (MG) a elevar em Cri 19.132.400,00 (de
zenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montãnte de sua dívida consolidada interna; 

c) n9 132, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Muriaé (MG) a elevar em Cri 317.567.250,09 (tre
zentos e dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete 
mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consOlidada ínterna; 

d) n" 136, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
-pal de Coromandel (MG) a elevar em Cri 69.673.800,00 
(sessenta e nove milhões, seisCentos e setenta e três mil e 

- oitocentos cruzeíros) o mcintãnte de sua dívida consoli· 
dada interna; 

e) n9 138, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio Piracicaba (MG) a elevar em CrS 
23.224.600,00 (vinte e três' milhões, duzentos e vinte e 
quatro mil e seiscentos cruzeirOs) o montante de sua dívi
da consolidada interna; e 

f) fi\' 74, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte (MO) a elevar em Cr$ 589.700.000;00 
(quinhentos e oitenta e nove milhões e setecentos mil 

_cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 

reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão K ohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

42• Reunião, realizada aos 9 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Âs quatorze horas do dia nove do mês de maio do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a ·Comissão 
de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res Passos Pôrto e José Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio
nor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que -o Senhor Se

nador Passos Pôrto apresenta a redação final dos seguin
tes Projetas de Resolução: 

a) n9 103. de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici-1 
pai de Nova Sei!ana (MG) a elevar em CrS 
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42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e qua~ 
renta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; 

b) n~> 104, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Carrancas (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 
(trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, se
tecentos e vinte e cinco cruzeiros) ·a montante de sua 
dívida consolidada interna; 

c) n"' 105, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Pedro dos Ferros (MG) a elevar em Cr$ 
84.684.6_00,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oi
tenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros o montante de 
sua dívida consolidada interna; 

d) n"' 125, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Lagoa da Prata (MG) a elevar em CrS 
148.198.050,00 (cento e quarenta e oito milhões, cento e 
noventa e oito mil e cinqüenta cruzeiros) o motilante-de 
sua dívida consolidada interna; 

e) n9 134, de 1981, que autoriza a Prefeitura- Munici
pal de Campo do Mci.o (MG) a elevar em Cr$ 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte 
e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna; e 

f) n'1 135, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de lbiraCi (MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (se
tenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

g) n9 137, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cristina (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 
(tririta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seiS mil, se
tecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; 

b) n~" 138, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuniCi
pal de Santa Juliana (MO) a elevar em Cr$ 33.873.840,00 
(trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil, oito
centos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna; 

i) n~" 145, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Carlos Chagas (MG) a elevar em Cr$ 116.123.000,00 
(cento e dezesseis milhões, cento e vinte e três mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

j) n~" ISO, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rubim (MG) a elevar em CrS 77.542.500,00 (setenta e 
sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mH e quinhen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna; 

I) n9 I 51, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Calmo do Rio ClªrP (M_O} a elevar em CrS 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte 
e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montariie de sua dívi
da consolidada interna; 

m) n9 163, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltambacuri (MG) a elevar em CrS 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna; e 

n) n9 25, de 1983, que autoriza o Governo do E_stado 
de Minas Gerais a contratar operação de emprêstimo ex
terno no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinado aQ Programa de In
vestimentos do Estado. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que_o Se
nhor Senador José Lins apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n~" 165, de 1981, ·que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campo do Meio (MG) a elevar em Cr$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) O montan
te de sua dívida consolidada interna; 

b) n~" 23, de 1983, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 772.716.109,00 (sete
centos e setenta e dois milhões, setecentos e dezesses mil, 
cento e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna; 
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c) n~" 24, de 1983, que autoriza o Governo do Estado_ 
de Pernambuco a elevar em CrS 700.683.136,08 (setecen
tos milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e trinta 
e seis cruzeiros e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna; e 

d) n~" 26, de 1983, que autoriza o Governo do· Estado 
de Minas Gerais a elevar em CrS 746.739.468,36- (sete
centos e quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e 
nove mil, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e trinta 
e seis centavos) o montante de sua dívida c_onsolidada in
terna 

Nada mais _havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
siStente, a presente ata que, -uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

43• Reunião, realizada aos 13 dias 
_do m~s de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

As quatorze horas do dia treze do mês de maio do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 
de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res Saldanha Derzi _e Claudionor Roriz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhOres Senadores João Lobo, Vice-Presidente, e Alberto 
Silva. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senlior Se

nador Saldanha Derzi apresenta a 1-edação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n~" 167, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Vazante (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 
(trinta inilhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) n~" 177, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltumirim (MG) a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (de
zenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 
-c) n~" 200, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici

pal de Ilicinea (MG) a elevar em CrS 84.684.600,00 (oi-
tenta e quatro milhões, seíscentoS e oitenta e quatro mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna; 
--d) n9' 206, ·de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici

pal de Buritis (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00(trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

e) n~" 2 __ 10, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Urucânia (MG) a elevar em Cri 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e tre
zentas cruzeiros) o montante de sua dívidã-consolidada 
interna; 

f) n9 215, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caratinga (MG) a elevar em CrS 307.251.000,00 
(trezentos e sete milhões, duzentos e_ cinqUenta e um mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

g) n~" 217, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Divinópolis (MG) a elevar em CrS 460.876.500,00 
(quatrocentos e sessenta milhões, oitocentos e setenta e 
seis mil e quinhentos cruzeirOs) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados_os pareceres em que o Se
nhor Senador Claudionor Roriz apresenta a redação fi
nal dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) n<~168, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de ltanhomi (MG) a elevar em Cr$ 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seis

-ocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

b) n'l 197, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ouro Fino (MG) a elevar em CrS 25.000.000,00 
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(vinte e cinco milhões d~ _cruzeiros) o montante. de sua 
dívida consolidada interna; 

c) n~" 205, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuniCi
pal de Pavão (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

d) n9 208, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Monte Santo de Minas (MG) a elevar em Cr$ 
92.I75.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e 
cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
cOnsolidada interna; 

e) n~" 214,de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Candeias (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

f) n"' 216, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Claro dos Poções (M G) a elevar em Cr$ 
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna; e 

g) n~" 257, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arraias (GO) a elevar em Cr$ 20.726.000,00 (vinte -
milhões, setecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fâtima Abrahão Kohlrausch, As
sistente,? presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi-
nada pelo Senhor Presidente. -

44' Reunião, realizada aos 13 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs quatorze ho_ras e cinco minutos do_ dia treze-dom& 
de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne
se a Comissão de Redação, sob a Presidência dQS~nb_or 
Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Se
nhores Senadores Saldanha Derzi e José Lins. 

Deixam de corilparecer, por motivo justificãdo, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Alberto 
Silva e Claudionor Roriz. 

1:. lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A ComiSsão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação Iinal do Projeto 
de Resolução n"' 282, de 1981, que autoriza a Prefeítura 
Municipal de Araguari (MG) a elevar em CrS 
49.780.000,00 (quarenta e nove_ milhões, setecentos e oi
tenta mil cruzeiros) o montarfte de sua dívida consolida
da interna. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reUnião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ataque, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

45• Reunião, realizada aos 18 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

As dezoito honiS- dO dia dezoito do mês de maio do 
ano de míl novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores Sena
dores Saldanha Derzi e Alfredo Campos. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz. e Alber.to Silva. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha Derzi apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Res_olução: 

a) n9 224, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo Anlônio_do Monte (MG) a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 (sessenta e nove Inilhões, seiscentos c se
tenta e três mil e oitQcentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; 
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b) n9 227, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pal de Aimorés (MG)"a elevar em Cr$ 92.175.300,00\no~ 
venta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezen~ 
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidã.d-a in: 
terna; 

c) n9 277, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Elói Mendes (MG) a elevar em Cr$ 75.611.250,00 
(setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, duzentos 
e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~ 
dada interna; --

d) n9 281, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Santa Maria do Salto (MG) a elevar em CrS 
30.725.fOO,OO (trinta illifhô-es~-setecentos e vinte e cinco 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna; 

e) n9 284, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuniCi~ 
pai de Curveta- (:M:Gr a elevar em Cr$ 292.751.200,00 
(duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e cinqüen
ta e um mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívi~ 
da consolidada interna; 

f) n9 285, de 1981, que autoriza a Prefeitui-a MuOici
pal de João Monlevade (MG) a elevar em CrS 
182.969.500,00 (cento e oitenta e dois milhões, novecen
tos e sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Em seguida, são apr6Vados os pareceres em que o Se
nhor Senador Alfredo Campos apresenta a redação finaf 
dos seguintes Projetas de- ReSolução: 

a) n9 226, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuriiCi
pal de Espera Feliz (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) n9 278, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Matip6 (MG) a elevar em Cr$ 23.224.600,00 (Vin
te e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna; 

c) n9 117, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Moreno (PE) a elevar em Cr$ 233.190.466,68 (du
zentos e trinta e três milhões, cento e noventa mil, qua
trocentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e oito cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada interna; 

d) n9 248; de 1981, que suspende a execução do a~. 
53 e seu parágrafo único -dã -Lei n9-35, de 31 de dezembro 
de 1966 e do Decreto fl'i' 7, de25 de junho de 1968, ãmbos 
do Município de Rancharia, no Estado de São Paulo; 

e) n9 249, de 1981, que suspende a execução dos arts. 
293, 294, 295 e 296 da Lei n9 123, de 22 de dezembro de 
1966, do Município de Santa Fé, no Estado do Paraná; e 

f) n9 250, de 1981, que suspende a eXeCuçãO-da Lei n9 
570, de 13 de dezembro de 1977, do Município de Ibirá, 
no Estado de São Paulo. 

Nada mais havendo a tratar dá-se por encerrada a reu
nião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, Assis
tente:, a presente ata que, uma vez aprovada, será assina
da pelo Senhor Vice-Presidente, Senador João Lobo. 

46• Reunião, realizada aos 19 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia dezenove do mês de maio do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Sephor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores José Lins e Saldanha Derii. 

Deixam de comparecer, por motivojustíficado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Alberto 
Silva e Claudionor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor José Lins apresenta a redação final do Projeto de Re
solução n9 36, de 1983, que autoriza o Governó do Esta
do do Rio Grande do Norte a contratar empréstimo ex
terno no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de 
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dólares norte-americanos) destinado ao_P.rograma de In
v_estimentos do Estado. 

Nada mais h a vendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahª-o Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Presidente. 

47• Reunião-, realizada aos 19 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dezoitO horas e cinco minUtos do dia dezenove do 
mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a Comissão de- Redação, sob á Presidência do 
Senhor João Lobo_, V ice-Presidente, presentes os Senho
res Senadores Saldanha Derzi e Alfredo Campos. 

Deixam de: comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Alberto 
Silva e Claudionor Roriz. 
~ lida e aprovada -a ata da reunião anterior.-
A Comissão oã.Prova os pareceres em que o Senhor Se-' 

nadar Saldanha Derzi apresenta a redação fi-nal dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n9 111, di 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Luiz (MA) a elevar em Cr$ 81.583.500,00 (oi
tentã. e um_milhões, quinhentos e oitenta e três mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

b) n9 29, de- 1983, que autoriza: a Prefeitura Mun_ici
pal de Poxorêo (MT) a elevar em Cr$85.668.358,73 (oi~ 
tenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e_oito mil, tre
zentos e cinqUenta e oito cruzeiros e setenta e três centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna; 

c) n9 144, de 1982, que autoriza a Prefeftura Munici
pal de São Luíz (MA) a elevàr em Cr$ 725.043.150,00 
(setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, 
cento e cinqüenta cruzeiros) o rrumtante de dívida conso
lidada interna; 
- -d) n9 185, de 1981, que autoriza o Governo do Esta
do do Espíiifo- Santo a elevar em Cr$ 75.680.370,00 (se
tenta e cinco milhões, seiscentos e .oitenta mil, 'trezentOs e 
seterita cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; 

e) e do Projeto de Lei do Senado n9191, de 1979, que 
dispõe sobre o parcelamento dos prêmíos anuais de segu
ros de ramos elementares. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se~ 
nhor Senador Alfredo Campos apresenta a redação final 
dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) n'i' 121, de 1981, que autoriza a PrefeüU.ra Munici
pal de Passa Quatro (MG) a elevar em Cr$ 46.44~.f00,00 
(quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove 
Iriil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna; 

b) n9 283, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Boa Esperança (MG) a elevar em Cr$ 
61.450.200,00 (s-eSSenta e um milhões, quatrocentos e 
cinqUenta mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; 

c) nt 89, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ponte Nova (MG) a ele:v~r em Cr$ 433.786.500,00 
(quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta 
e seis o mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívi~ 
da COõSolldada interna; e-

d) n9 178, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Belo Oriente (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 
(sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentoS Cfuzeiros) o montante de ·sua dívida consoli
dada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátirila Abrahão KohJrausch, As
sistente, a presente ata que, uina vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente. 
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48• Reunião, realizada aos 25 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

As quatorze horas do dia vinte e cinco do Inês de maio 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi e Alfredo Campos. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz· e Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 28, de 1983, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Chapada dos Guimarães (MT) a elevar em 
CrS 127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocen
tos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor V ice-Presidente, Senador João Lobo. 

49• Reunião? realizada aos 25 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorz~ horas e cinco minutos do_dia vinte e cinco 
do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reiíne-se a Cõmissão de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhor.es Senadores Jo_ào Lobo, Vice-Presidente, e Clau
dionor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Alberto Silva apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n\' 198, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Resende (RJ) a elevar em Cr$142.580.000,00 (cen
to e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) n9 132, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Delfinópolis (MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 
(cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oitõ mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

c) n9 124, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Bolelhos (MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 
(cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

d) n9 38, de 1983, que suspende a execução do pará
grafo único do art. 144 da Lei n9 2.655, de 21 de de
zembro de 1979, do Município de Maceió, Estado de 
Alagoas; 

e) n' 41, de 1983, que autoriza o Governo do Estado 
do Piauí a elevar em Cr$ 36.722.513,00 (triiÍta e seis mi
lhões, setecentos e vinte e dois mil e quinhentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna; e 

f) ~9 39:, de 1983, que suspende a execução do artigo 
26, § 39 da Lei'n9 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, no 
tocante às expressões " ... de dois cargos de magistério, 
ou". 
~m seguida, são aprovados os pareceres em que o Se-

nhor Senador Saldanha Derzi apresenta a redação final 
dos seguintes Projetas de Resolução: 

a) N9 57, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar ein Cr$ 206.675.000,00 
(duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 
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h) n~' 87, de 1982, que autoriza-a Prefeitura Municipal 
de Guaxupê (MG) a elevar em Cr$ 184.3_50.600,00 (cento 
e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinqUenta mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida con~olida
da interna; 

c) n9 90, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Riacho da Cruz (RN) a elevar em CrS 3.072.000,00 
(três milhões, setenta e dois rilil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna; 

d) n'i' 98, de 1982, que-aUtoriZa a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$ 584.224.200,00 
(quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte 
e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; 

e) n9 27, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipã.l 
de Ponta Porã (MS) a elevar em Cr$ 82.687.033,17 (oi
tenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta 
e três cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna; e 

f) a redação -do vencido para o turno suplementar do 
substitutivo do Senado ª-O- _Projeto de Lei da Câmara n"' 
32, de 1981 (n"' 3.033/76, na Casa de origem), que altera 
dispositivo da Lei n9 4.594, de 29 de dezembro de 1964, 
que "regula a profissão de corretQ_r de seguros", e dã ou
tras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátinia Abrahão KobJrausch, As
sistente, a presente ata que. uma vez-aprovada, serã assi
nada pelo Senhor President~. 

so~ Reunião, realizada aos 25 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quinze horas e trinta _minutos do dia vinte e cinêO 
do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, -os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente,_e Clau
dionor Roriz. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior:. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n"' l, de 1982 (n9 I 13/81, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo para a 
Sexta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do 
Trigo de 1981, assinãdo pelo Governo brasileiro Cm 
Washington, a 28 de abril de 1981. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata_ que, uma vez aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

51~ Reunião, realizada aos 26 dias 
do mês de maio do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia vinte e seis dO mês de maio do 
ano.de mil novecentos e oitenta e três, reúrie-se a Comis
são de Redação, sob a PresidênCia do-SeD.hor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores João Lobo, Vice-Presidente, e Claudionor Ro
riz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Claudionor Roriz apresenta a red.ação final dos 
seguintes Projetas de Resolução: 

a) n9 28, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Caraí (MG) a elevar em Cr$ 43.378.650,00-(quarenta 
e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e 
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cinqüenta cruzeiros) o rilontante de sua dívida consolida
da interna; 

b) n"' 265, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de U marizal ( RN) a elevar em Cr$ 20.004.000,00 
(vinte milhões e quatro mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; 

c) n9 12, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Paula Cândido (MG) a elevar em CrS 18.296.950,00 
(dezoito milhões, duzentos e noventa e s_eis mil. novecen
tos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna; e 

d) n91, de 1982, que autOriza ã Prefeitura Municipal 
de Galiléia (MG) a elevar em CrS 36.593.900,00 (trinta e 
seis milhões~ quinhetúos e noventa e três mil e novecen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhOr--Senador João Lobo apresenta a redação final dos 
seguintes' Projetas de Resolução: 

a) n9 88, de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniCipal 
de Nova Resende (MG) a elevar em Cr$ 65.067.975,00 
(sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos 
e Setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna; 

b) n9 33, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Barroso (MÜ) a elevar em Cr$ 173.514.600,00 (cento 
e setenta e três milhões, quinhentos e quB.torze mil e seis-
centos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna; e 

- c) n<:> 30, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de ltiquira (MT) a elevarem Cr$ 81.123.270,29 (Oitenta e 
um milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e setenta 
cruzeiros e vinte e nove centavos) O montante de sua 
dívida corisolidadB. interna. 

... Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, AS:. 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serã assi

- nada pelo Senhor Presidente. 

52~ Reunião, realizada aos 31 dias 
do mês d~_ maio do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezessete horas do dia trinta e um do mês de maio 
do ano de mil_ novecentos e oitenta e três, reúne-se a Co
missão de Redação, -sob a Presidência do Senhor Sena
dor Alberto Silva, presentes os Senhores Senadores Jor
ge Kalume e Passos Pórto. 

oeixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente; João Lo
bo, V ice-Presidente; Saldanha Derzi e Claudionor Rori~. 

b lida e aprovada a ata da reuniã~ anteríor. 
A-Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nadof Jorge Kalume apresenta a redação finai "dó -Proje-
to.de Resolução n9 61, de 1983, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mauá (SP) a_ contratar empréstimo externo 
rio valOr àe US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares_ 
riorte-ameriCanos), para apliCação -no Sistema Viário da"
quele MunicípiO-. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohkrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Senador Alberto Silva, Presidente em 
e>;ercicio. 

53~ Reunião, realizada ao 1"' dia 
dO mês de junho do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs quaiorze horas do dia primeirO do mês dejuriho dÔ 
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores Claudionor Roriz e Passos Pôrto. 

Setembro de 1983 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João _Lobo, Vice-Presidente, Alberto 
Silva e Saldanha Derzi. 

t lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Claudionor Roriz apresenta a redação final dos 
seguintes Projetas de Resqlução: 

a) nO? 40, de 1983, que suspende a execução do art, 
207 do Código Tributário do Município de Planalto, Es
tado de São Paulo, com a redação dada pela Lei Munici
pal n9 41, de 14 de agosto de 1977; 
_ b) n9 42, de 1983, que suspende a execução do artigo 

320, da Lei n9 782/67, do Município de Paraguaçu Pau
lista - Estado de São Paulo; 

c) n9 118, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pirapetinga (MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 
(cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seis
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

d) n<:> 183, de 1981, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta 
e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna; e 

e) n9 66, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 5.447.000,00 (cinco 
milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna; 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Passos Pôrto apresenta a redação final dos 
seguintes Projetas de Resolução: 

a) n9 35, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a elevar em CrS 541.004.400,00 (qui
nhentos e quarenta e um milhões, quatro mil e quatro
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consotidada 
interna; 

b) n9 97, de 1982, qúe autoriza a Prefeitura Munici
pal de Além Paraíba (MG) a elevar em CrS 3.356.506,00 
(três milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos 
e seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna; 

c) n9 121, de 1982, que autoriza a Prefeitura-Munici~ 
-pai 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; e 

d) n9 122, de 1982, que autoriza a Prefeítura Munici
pal de Piranga (MG) a elevar em Cr$ 43.378.650,00 (qua
renta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seis
centos e cinqiienta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

54~ Reunião, realizada aos 3 dias 
do mês de junho do ano de 1983. 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia três do mês de junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comissão 
de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador Lo
manto Júnior, Presidene, presentes os Senhores Senado
res Saldanha Derzi e José Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lovo, Vice-Presidente, Claudio

- nor Roriz e Alberto Silva. 
É lida e aprovada a ata da reunião anteriQT. 
A Comissão aprova o parecer em que o _Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta ã redação final do Projeto 
de Resolução-n9 256, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Montes Claros (MG) a elevar em Cr$ 
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209.108,000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito 
mil cruzeiros) o montante de sua dívídã" Consolidada inw 
terna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohkrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

55~ Reunião, realizada aos 3 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

elevar em Cr$ 7554_8.815,00 (setenta e cinco milhões, 
quinhentoS e quarenta e oito mil, oitocentos e quinze 

- cruzerias) o montante de sua dívida consolidada interna; 
b) a redação final do Projeto de Resolução n\' 59, de 

1983, que suspende a exe_cução dos artigos 39, 49 e 5<:> da 
Lei n~> 219; de 2 de dezembro de 1977, do Município de 
Orindiúva, ilo EStado _de São Paulo; --- ~ 

c) a redação final do Projeto de Resolução n"' 60, de 
1983, que suspende a execução do art. 21' da Lei n\' 1.060, 
de 26 de -~ezembro de 1~78! do M1,micípio de Pompéía, 
n-Õ Estado- de São Paulo; e 

d)a,- redaçãQ final do Pr~jeto de Decreto Legislativo 
n\' 24, de 1979 (n~' 25/79, na Câmara dos Deputados), 

Às quatorze horas e cinco minutos do dia três do mês que aprova 0 texto do Acordo de Cooperação Têcnicow 
de junho do ano de mil no~_ecentos e oitenta _e .~ês, -,- ___ Científiá. e TecDológiCã. entre o Governo da· República 
reúnewse a Comissão de Redação, sob a Presidência do Federativa do Brasil e a Jamairia Ârabe poptilar Sacia-
Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes lista da L_íbi_a,_ c_elebrado em Brasília, a 30 de junho de 
os Senhores Senadores José Lins_e eassos Pôrto. 1978. -

Deixam de comparecer, por motivo justifiCadO; os Se
nhores Senadores João Lobo, V ice-Presidente, Claudio
nor Roriz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor José Lins apresenta a redação final do ProjetO de Lei 
do Senado n~" 118, de 1973 (n~ 914/79, na Câmara dos 
Deputados), que define os crimes de responsabilidade_do 
Governador e dos Secretários _do ·caverno do Distrito 
Federal, e dá outras providências, com as emendas da
quela Casa. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlraush, As
sistente, a presenta ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

56t- Reunião, realizada aos 8 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ás quatorze horas do dia oito do mês de junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Cori'lissão 
de Redação, sob a Presidência do SenhOr -Senador Lõ
manto Júnior, Presidente, pi-eSeriieS-os Si"nhÕre:s Senado
res José Uns e João Lobo, Vice-Pr.eside:nte. 

Deixam de comparecer, por motiVo jUstificado, os Se
nhores Senadores Claudionor Roriz, Alberto Silva e Sal
danha Derzi. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador José Lins apresenta: 
a) a redação final do Projeto de Resolução n~' 38, 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 in
terna; 

b) a redação final do Projeto de Resolução nl' 48, Cfe 
1983, que autoriza o Goveiinó dei Estado da Paraíba a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães), des
tinado ao Programa Irrigação a Nível de Propriedade"; 

c) a redação do vencido para o turno suplelltentar do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~" 
9, de 1981 (n~" 2.031/79, na ·cas-a de Origem), que ã~res~ 
centa inciso aO 3rt. 649 do Códiio de Processo Civil, 
para tornar impenhorável o imóvelliipotecado ao Siste-
ma Financeiro de Habitação; e - -

d) a redação final do Projeto de r.:erao seDadO n~' 308, 
de 1981-DF, que altera as aHquotas dà.Imposto sobre a_ 
Transmissão de Bens Imóveis e de direitos a eles relati~ 
vos, a que se refere o artigo 31, do Deci-eto-lei n«> 82, de 
26 de dezembiO-de 1966. 

Em seguída, são aprovados os pareceres em que o 5~ 
nhor Senador João Lobo apresenta: 

a) a redação final do Pfojeto de Resolução n~" 49, de 
I 983, que autoriza o Governo do Estado de Ser&ipe -a 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, layra!_ldo eu, Fátima Abrahão Kohlraush, As
sisten-te, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
n_ada pelo Se!_!}lO~ Presidente. 

57' Reunião, realizada aos 8 dias 
_ do m_ês de junho do ano de 1983 

-EiiTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia oito do mês de junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, reúne--se a Comissão 
de Re_da_ção, sob a Presidência do Senhor Senador LoM 
manto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Senado
res Alberto Silva e José Lins. 

Deixam de comparecer, por motiVo justifica-do, aSSe
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Claudio
nor Roriz e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação final do Projeto de 
Rçsolução n«> 50, de 198_3, queautoriza-õ GovernO doEs
tado do Piauí a elevar em Cr$ 453.256.608,00 (quairo
centos e cinqlienta e"três milhõt%, duzentos e cinqüenta e 
seis inü, seiscentos e oito cruzeiroS) o- montaõü~ --de s-u-a 
dívida consolidada interna. 

Em segu_ida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador José Lins apresenta a redação final dos se
guintes Projetas de Resolução: 

a) n«> 54, de _1983, que aoturiza a Prefeitura Municipal 
de Monte Alegre de Minas (MG) a contratar operação 
de crêdifo no Valor de 45.847.515,36 (quarenta e cinco 
:milhões, oitOcentos e quarenta e sete mil, quinhentos e 
quinze cruzeiros e trinta e seis centavos); e 

b) n9 55, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
da Cidade-do Recife (PE) a elevar em Cr$ 179.960.500,00 

- (cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessenta 
mil" e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, laVrando eu, Fátima Abrahão Kohlraush, As
sistente, a presente ata que, uma Vez aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

58' Reunião, realizada aos 10 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quato;ze horas do dia dez do, ~ês" de junho do ano 
- de ~il novecentos e _oitenta e três, reúne-se a ComiSsão 

dC ItedaçãO; sOb a Pr~idên~ia do Senhor Senador Lo
manto Júni_qr, Pr~id!inte, presentes os Senhores Senado
res José Lins e Alberto Silva. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice--Presidente, Claudío
nor Rorii; e Saldanha Derzi. 
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b lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor José Lins apresenta a redação final do Projeto de Re
solução n~ 58, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municiw 
pai de Itaueira (PI) a elevar em Cr$ 13.391.000,00 (treze 
milhões, trezentos e noventa e um mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador alberto Silva apresenta a redação final dos 
seguintes Projetas d~ Resolução: 
__ a) n~ 53, de 1983, que autoriza a Pcefeitura Municipal 

de Terenos (MS) a elevar em Cr$ 3.352.000,00 (três mi
lhões, trezentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna; 

b) nl' 52, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Pedro Gomes (MS) a elevar em Cr$ 39.015.006,19 
(trinta e n~?_V~ .milhões, quinze mil, seis cruzeiros e deze
nove centavos) o montante de sua dívida consolidada in
te_rna; e 

c) n9 51, de 1983, que -autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rio Grande (RS) a elevar em Cr$- 1.15f986.270,80 
(um bilhão, cento e cinqúnta e três milhões, noveCentos e 
oitenta e seis.mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlraush, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

59t- Reunião~ realizada aos 15 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do_ dia quinze do mês_ de junho do 
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
João Lobo, V ice-Presidente, presente os Senhores Sena
dores Jorge Kalume e José Lins. 

Dcix.am de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, ClãUdio
nor Rorlz, Alberto Silva e Saldanha Derzi. 

1:: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os parecer.es em que o Senhor Se

nador Jorge Kalume apresenta a redação final dos Proje
tes de Resolução n9s: -

a) 3! de 19.79, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre (RS) a realizar operação de crédito no va
lor de Cr$ 25.000.0"00;oo ~vinte e cfncO mílhõCs d~e ciuzei
ros); e 

b) 104, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Canoas (RS) a elevar em CrS 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. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a preSente ata que, uma vez aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente. 

60f Reunião, realizada aos 15 dias 
do ~~ ~e junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia quinze do 
mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a Comissão de Redação, sob a Presidência do 
Se_nhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, presentes 
os.-Senhores Senadores _José Lins e João Lobo. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sew 
nhores Senadores Claudionor Roriz, Alberto Silva e Sal
danha Derzi. 

1:: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
- -A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor José Lins apresenta a redação final do Projeto de Lei 
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do S_enado nY 23, de 1983, que dispõe sobre a atualização 
e reajustamento contínuo do valor_ do_s_elo a que se refere 
a Lei n~> 909, de 8 de novembro de 1949, destinado a ob· 
ter recursos para assistência à prole dos hansenianõs. 

Mais nada havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

61• Reuni.ão, realizada aos 16 dias 
do mês de junho do- ano de 1983 

Às quatorze horas do _dia dezesseis do més de junho do
ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Comis
são de Redação, sob a Presidência do Senhor Senador 
Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores João Lobo, Vice-Presidente, e José Lins, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Claudionor Ro_riz, Alberto Silva e Sal
danha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A ComíSsão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor João Lobo apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 57, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Araranguá (SC) a.elevar em Cr$ 29.847.909,39 
(vinte e nove milhões, oitoceritós e quarenta -e ·sere- ·mn, 
novecentos e nove cruzeiros e trinta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolid.ada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abra hão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

62• Reunião, realizada aos 17 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia dezessete do mês de junho" 
do ano de mil novecentos__ e oitenta e três, reúne-se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Alberto Silva e Alfredo CampoS. 

Deixam de comparecer, I:mr- mátivo justifiCado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio-
nor Roriz e Saldanha Derzt __ _ 

~lida e aprovada a ata_da reunião ·anterior.-
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Alberto Silva apresenta a redação fínal dos Proje
tas de Resolução n9s; 

a) 66, de 1983, que ·autoriza _a_ Prefeitura Municipal 
de Pirapora (MG) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 (du
zentos e dezoito milhôc;s,_noVenta e quatro mí1 cru~eiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna; e 

b) 68, de 1983, 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, quatrocen
tos e setenta e cinco cruZeiros e vinte'e qUãtro ceht3.VõS) 
o montante de sua dívida consQlidada interna. 

Em seguida a ComisSãO -aprOva os pareceres em que o 
Senhor Senador Alfredo Campos apresenta: 

a) a redação final do Projeto de Resolução n'? 67, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ataléia 
(MG) a elevar em Cr$ 70.691.880,00 (setenta ffi"illiões, 
seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta cru
zeiros) o montante de sua diVida consolidada interna; e 

b) a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 4, de 1979 (n9 l/79, na Câmarl:t dos Deputados), que 
ratifica o texto da Convenção sobre a Proibição do Uso 
Militar ou Hostil de T~cnicas de Modificãção Ainbien
tal, assinado pelo Goven:i.o Brasileiro em Nova lprque, 
ern 9 de novembro de 1977. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Senador João Lo_b9, V ice-Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

63~ Reunião, realizada aos 21 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezessete horas do dia vinte e um do mês de junho 
do ano de mil novecentos e oitenta e tiês, reúne-se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Alfredo Campos e Alberto Silva. 

Deixam de comarecer, por motivo justificado, as Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz e Saldanha Derzi. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador ~lfredo Campos apresenta: 
a) a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n9 5, de 1983"(it915f83, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo Constitutivo do Banco Africa
no de Desenvolvimento, celebrado effi Cartum, a 4 de 
agosto de 1963, emendado pela Resolução 0~/79;adota
da pelo Conselho de Governadores~ em Abdijan, a 17 de 
maio de 1979; 

b) a redação final das emendas do Senado ag Projeto 
de Lei da Câmara n9 35, de 1979 (n91.657 /75, na Casa de 
origem), que autoriza o Governo Federal a insfitUil: a 
Fundação Universidade Federal de Campina Grande e 
dâ outras providências; 

e) a redação final do Projeto de Resoh,1.ção n9 44, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado de Mato Gros
so a devar em Cr$ 1.474.772.069,23 (um bilhão, quatro
centos e setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e 
dois mil, sessenta e nove cruzeiros e vinte e três centavos) 
o montante de sua dívida consolidada interna; 

d) a redação final do Projeto de Lei do Senado Q9 96, 
de 1983, que reajusta os atuais valores de vencimentos e 
prov:çntos dos_ servidores ativos e inativos do Senado Fe
deral, e dá outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavra~do eu, Fátima Abrahão K~htrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aProvada, serâ assi
n_~"da pe!o Senhor Senador João _Lob'?, Vic~Presidente. 

64f Reunião, realizada aos 2Z dias 
"do ·mêS de jurího do -ano de 1983 

EXTRAORDINÁIUA 

Às quatorze horas do dia vinte e dois do mês de junho 
do ano de mil novecentos e oit.enta e três, reúne-se a Co
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena
dor João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores _ 
Senadores Alfredo Campos e Alberto Silva. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, as Se
nhores senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor Roriz e Saldanha Dei-zi. 

.f: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alfredo Campos apresenta a redação final do Proje
to de Resolução n9 69, de 1983, que suspende a execução 
d_os artigos 34 a 38 da Lei n9 575, -de 19 de dezembro de 
1975, do Município de_Sales_Oliveira, no Estado de São 
Paulo. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Alberto, Silva apresenta a redação final 
dos Projetas de Resolução n"'s: 

a) 70, de 1983, que suspende a execução da expres
são- ••ou jUdicial", contida no§ 39 da Leí n9 440, de 24 de 
setembro de 1974, do Estado de_ São Paulo; 

b) 71, de 1!,?83, que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a elevar em Cr$ 747.29-0.796,00 {seteCentoS e Qua
renta e sete milhões, duzentos e noventa IJ!-il, setecentos e 
noventa e seis cruzé"iroS) ó mOntante de sua dívida conso
lidada interna; 

Setembro de 1983 

c) 72, de 1983, cjue autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do_ Norte a elevar em Cr$ 34.279.000,00 
(trinta e quatro milhões, duzentos e setentae nove mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

d) 73, de 1983, que suspende a execução do artigo 69 
e seu parágrafo único da Lei Federal n9 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972. 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente. 

65~ Reunião, realizada aos 23 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia 
vinte- e três do mês de junho do ano de mil novecentos e 
oitenta e três, reúne-se a Comissão de redação, sob aPre
sidência do Serihor senador João Lobo, Vice-Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto e José 
Lins. 

Dei~_am de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhOres Se"mldores Lommlto Júnior;Presidente, Claudio
DOr Roriz, Atberto Silva e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~ 

dor Passos Pôrto apresenta a redação final do rojeto de 
Resolução n9 78, de 1983, que autoriza o Govérno doEs
tado de Santa Catarina a elevar em cr$ 8.114.447.554,92 
(oito bilhões, cento e quatorze -milhões, qUatrocentos e 
quarenta e sete mil, quinhentos e cinqUenta e quatro cru
zeiros e noventa e dois centavos), o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Senador João Lobo, V ice-Presidente. 

66• Reunião, realizada aos 23 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia vinte e três do mês de junho 
do ano de mil novecentos e oit~nta e três, reúne-se a Co
missão de redação, sob a P~idência do Senhor Sen-ador 
João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senhores Sena-
dores Alberto Silva e Passos Pôrto. · 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio
nor RoriZ e Saldanha Derzi. 
~ lida e aprovada -a ata da reunião anterior. 
A Cotnissãó aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Alberto Silva apresenta a redação do vencido para o 
segundo turno regimental do Projeto de Lei da Câmara 
fi'? 7, de 1983 (n9 80/83, na Casa de origem), que altera 
acomposição e a organização interna dos Tribunais Re
gionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá ou
tras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fâtima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente. 

67~ Reunião, realizada aos 24 dias 
do mês de junho do·ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia vinte e quatro do mês de ju
nho do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne--se a· 
Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor Se
nador João Lobo, Vice-Presidente, presentes os Senho
res _Senadores Alberto Silva, José Lins e Passos Pôrto. 
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De"ixiun de cOmparecer, por motivo justificado, os se~ 
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, Claudio, 
nor Roriz e Saldanha Derzi. 

1: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A ComissãO aprova os. pareceres em que o Senhor SC:~ 

nadar Alberto Silva apresenta a redacão final dos Proje# 
tos de Resolução n~'s: 

a) 82, de 1983, que autoriza ó Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Cr$ 12.738.040.000,00 (doze 
bilhões, setecentos e trinta e oito milhões, quarenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna; 

b) 83, de 1983, quC autoriza-o-ãovetno áo Estado do 
Rio de Janeiro a elevar e:ln Cr$ 11.955.596.307,00 ( õnie 
bilhões, novecentos e cinqUenta e cinco milhões, qui
nhentos e noventa e seis mil, trezentos e sete cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrandO eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, umã veZ aProVãda, serâ assi~ 
nada pelo Senhor Senador João Lobo, Viée-Presidente. 

68• Reunião, realizada aos 27 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia vinte e sete do mês de junho 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne~se a Co
missão de Redação, sob a Presídêricia do Seiilior Sena~ 
dor Saldanha Derzi, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Passos Pôrto e Josê Lins. 

Deixam de coniparecer, pOr motiVo justificado, os.Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, João Lo~ 
bo, V ice-Presidente, Claudionor Roriz e Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aProva O pãréCer em que o Sehhor Sena~ 

dor Jorge Kalume apresenta a redação final do Projeto 
de ResoJuçào n~" 84, de 1983, que autoriza o Governo do 
Estado da Paraíba a elevar em CrS 2.231.981.775,87 
(dois bilhões, duzentos e trinta e um milhões, novecentos 
e oitenta e um mil, setecentos e Setenta e cinco Cruz-eiroS e 
oitenta e sete centavos) o montante de sua divida conso~ 
lidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dã~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assi~ 
nada pelo Senhor Senado!- Saldanha Derzi, PreSidelite 
em Exercício. 

69• Reunião, realizada aos 27 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ás dezoito horas e dois minutos do dia- vinte e sete do 
mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três, 
reúne-se a Comissão de. Redação, sob a Presidência do 
Senhor Senador João Lobo, Vice-Presidente, presentes 
os Senhores Senadores Passos Pôrto e Alberto Silva. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sfe
nhores Senadores Lomanto Júniár, Presidente, Claudio
nor Roriz e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em qu_e o Senhor- Sena~ 

dor Passos Pôrto apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~" 85, de 1983, que autoriza o Governo doES~ 
tado do Rio de Janeiro a elevar_ em CrS 
11.940.400.190,70 (onze bilhões, novecentos~ quarenta 
milhões, quatrocentos mil, cento e noventa cruzeiros e 
setenta centavos) o montante de sua divida consolidada 
interna. 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abr3hão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprOvada, serâ ãssi~ 
nada pelo Senhor Senador João Lobo, V ice~ Presidente. 

70' Reunião, realizada aos 28 dias 
do- niêS de ju~ho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quinze horas e vinte mlnutos do dia vinte e oito do 
mês de]unho do ãno rle mil novecentos e_oitenta e três, 
reúne-se a Comissão-de Redação,- sob a Presidência do 
Seilhor Senador Lomanto Júnior, Presidente~ presentes 
os Senhores Senadores José Lins e Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Alberto 
Silva e Claudionor Roriz. 

t lída e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~ 

dor José Lins apresenta a redação final do Projeto de Re
solução n~" 75, de 1983, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 669.559.790,90 
(seiscentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e cin~ 
qUenta e nove mil, setecentos e noventa cruzeiros e no~ 

-venta centavos) o montante de sua dívida consolidada 
i:õterna. 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fátima Abra_hãO Kohlrausch, AS~ 
sistente, a presente ata que, uma,_ vez aprovada, serâ assi~ 
nada pelO Senhor Presidente. 

_71• Reunião, realizada aos 28 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezessete horas e cinqifenta minutos do dia vinte e 
oito do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta 

-e _três, reúne~Se a Comissão de Redação, sob a Presidên~ 
cia do Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, pre~ 
sentes os Senhores Senadores Saldanha -Derzi e Jorge 
Kalume. 

Deixam de comparecer, por' motivo justific:ldo, os Se
nhores Senadores João Lobo, V ice~ Presidente, Claudio~ 

- nor Roríz e Alberto Silva-. - -
É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

-A Comisão aprova o parecer em que o Senhor Sena~ 
dor Saldanha Derzi apresenta~ -~edação final do Projeto 
de Lei do Senado n~" !67, de 1983- DF, que autoriza o 
goVernO do Distrito Federal a contratar operação de cré
di(o no valor de CrS 8.304.089.820,00 (oito bilhões, tre.
zentos e quatro milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e 
virife cruZeiros). 

Nada mais havendo a tratar, dá~se por encerrada a 
reunião, lavrãndo eu, F-átima Abrahão Kohtrausch, As~ 
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi~ 
nada pelo Senhor Presidente. 

72• Reunião, realizsda aos 29 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia vinte e nove do mês de junho 
do anã- de mil novecentos_e oitenta e três, reó.ne-se a Co~ 
missão de Redação, sob a Presidência do Senhor Sena~ 
dor Lomanto Júnior, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi e José Uns. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores J oào Lobo, Vice-Presidente, Claudio~ 
-nor Roriz e Alberto Silva. 

J:: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~ 

dor Saldanha Derzi apresenta a redacão do_vencido para 
o tur_rio suplementar do substitutivo do Senado ao Proje~ 
to de Lei da Câmara nl' l 05, de 1982 (n'i' 3_.225 /80, na 
Casa de origem), que disciplina o exercício da profissão 
de enfermeirO de nível superior. 

Nada mais havendo a tratar, dã~se por encerrada a 
reunião,lavrando eu, Fátima Abrahão Kohlrausch, As~ 
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sistente, a presente ata que, uma vez aporvada, será assi~ 
nada pelo Senhor Presidente. 

73• Reunião, realizada aos 29 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas do dia vinte e nove do mês de junho 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se a Co-
missão de Reaacão, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Alberto Silva, presentes os Senhores Senadores Jor~ 
ge Kalume e José Lins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Presidente, João Lo
bo, Vice-Presidente,_Claudionor Roriz e Saldanha Derzi. 

b lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comis_sã_o aprova o parecer em que o Senhor Sena

dor Jorge Kalume apresenta a redação_ do vencido para o 
sCgundo turno regimerital do Projeto de Lei do Senado 
nl' 41, de 1983, que atribui às entidades sindicais que inte~ 
gram a confederação nacional das Profissões Liberais, o 
mesmo poder de representação dos Sindicatos represen
tativas daS categorias pfofissionais diferenciadas, nas 
ações individuais e coletiv?s çfe competência da justiça 
do Trabalho. 

Nada mais havendo a tratar, dâ~se por encerrada a 
reunià_o, lavrando eu, Fátinia Abrahão Kohlrauscb, As
sistente, a presente ata que, uma vez aprovada, serâ assi~ 
nada pelo Senhor Senador Alberto Silva, Presidente em 
exercício. 

74• Reunião realizada aos 29 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dezoito horas e quarenta minutos do dia vinte e 
nove do mês de junho do ano de mil novecentos e oitenta 
e três, re(me~se a Comissão de Redaçào, _sob a Presídên~ 
cia do Senhor-Senador Lomanto Júnior, Presidente, pre~ 
sentes os Senhores Senadores José Lins e Saldanha Der
zi. -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Vice~Presidente, Clau_dio~ 
nor Roriz e Alberto Silva. 
~ lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador José Lins apresenta: 
a) a redação final do Projeto de Resolução n~" 56, de 

1983, que autoriza a Prefeitura Muriicipal de Machado 
(MG) a elevar em Cr$ 160.494.131,56 (cento e sessenta 
milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e 
trinta e um cruzeiros e-cinqüenta e seis centavos) o mon
tante de sua dívida consoiidãde interna; e 

b) a redacão final do Projeto de Decreto Legislativo 
n'i' 13, de 1979 (n'i' 11/79, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação Económi
ca, Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal daRe
pública Federal da Nigéria, assinado em Brasllia, a 10 de 
janeiro de 1979. 

Em seguida, são aprovados os pareceres em que o Se
nhor Senador Saldanha Derzi apresenta a redação final 
dos Projetes de Resolução n~"s: 

a) 229, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Angélica (MS) a elevar em Cr$ 2.394.000,00 (dois mi
lhões, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros) o mon
tinte de sua dívida consolidada interna; 

b) 40, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Anaurilândia (MS) a elevar em Cr$ 4.890.000,00 (quatro 
milhões, oitocentos e noventa mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna; e 

c) 213, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bela Vista (MS) a elevar em Cr$ 16.315.900,00 (dezes
seis milhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 
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Nada mais havendo _a trata_r, dã-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fãtinia Abrahão KQhlrau:ic_h, As
sistente, a presente ata qu-e, uma vez aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

75~ Reunião, realizada aos 30 dias 
do mês de juriho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Às dez horas e dez minutos do dia trinta do mês_dçju
nho do ano de mil novecentos e oitenta e ti:ês, reúne-se a 
CoinissãO de Redação, sob a PresidênCla-do Senhor Se
nador José Lins, presentes os senhores Senadores Salda-
nha Derzi e Alfredo Campos. --

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nadores Lomanto Júnior, Presidente, João _Lobot_ V ice
Presidente, Claudionor Roriz e A_lb_~Q S_ilva. 

f: lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comis_sãp apresenta a redação final d~ Projeto_de 

Decreto Legislativo nl' 18, de 1983 {nl' 28/83, na Câmara 
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da 
República a ausentar~se_do P~s no decurso do mês deju-
1ho de 1983, para submeter-se a revisão méd_ica no exte
rior. 

Em seguida é aprovado o parecer em que o Senhor Se
nador Alfredo campos apresenta a redação final do _Pro
jeto de Lei do Senado n~' 32, Qe 1983-DF, que retifica, 
sem ônus, a Lei n11 7.054, de 6 de dezembro de 1982, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Disttito Federal 
para o exercício financeiro de 1983. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por ~nce~~da ~ 
reunião, lavrando eu, Fâtima Abrahão Kohlrausch, As
sistente, a presente ata que, uma-vez aprovada, serâ assi
nada pelo Senhor Senador José Lins, Presidente em 
exerdcio. 

76• Reunião, realizada aos 30 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dez horas e doze minutos do dia trinta do mês de 
junho do ano de mil novecentos e olte"nfa- ii trêS, fiúlle-se 
a Comissão de Redação, sob a Presidência do Senhor Se
nador Lomanto Júnior, Presidente, presentes ·os Senho~ 
res Senadores Saldanha Derzi e José Lins. 

Dejxam de comparecer, por motivo justificado, os Se
n~ores Senadores João Lobo, Vice-Presidente, Alberto 
Stlva e Claudionor Roriz. 

t. lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor Se

nador Saldanha Derzi apresenta a redação final dos Pro
jetas de Resolução números: 

a) 80, de 1983, que autoriza o Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau
lo a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
192.000.000,00 (cinto e noventa-e dois milhões de cruzei
ros); e 

b) 79, de 1983, que suspende a execução do artigo 243 
do Código Tributário do Município de Mariâpõlis, Esta
do de São Paulo (Lei n"' 288, de 18 de outubro de 1967), 
com a redaçào dada pela Lei n':' 520, de 24 de dezembro 
de 1978. 

Em seguida, é aprovado o parecer em que o Sen.hor 
Senador José Lins apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nl' 81, de 1983, que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a elevar em Cr$ 444.689.491,02 (quatro
centos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e dois 
centavos) o montante de sua dívida cons-olidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, dâ-se por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Fãtima Abrahà:o Kohlra_usch, As
sistente, a presente ata que, uma vcx aprovada, será assi
nada pelo Senhor l?residente. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seção II) 

77' Reunião, realizada aos 30 dias 
do mês de junho do ano de 1983 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dez horas e quinze minutos do dia trinta do mês de 
Junho do ano de mil no'l:ecentos e oitenta e três, reúne-se 
a Comissão ae Redação, sob a Presidência do Senhor Se
nador Alberto Silva, presentes os Senhores Senadores 

_ José Lins e Jorge Kalume. 
Deíxa~ de comparecer, por motivojusiílicadO, Os Se

nhores Sel).?dores Lo~anto Júnior, Presidente, João Lo
bo, V ice-Presidente, Claudionor Roriz e Saldanha Derzi. 

É lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parec_er em que o Senhor Sena~ 

dor José lins apreserita a redação final do Projeto de Re
SC?Iução n? 76, de 1983, que suspende-a execução do incí
S"o I do art. 15 da Lei nl' 6.989, de 29 de dezembro de 
1966, na redação que lhe deu a Lei n"' 7.785, df: 20 de se
tembro de 1972,_do Município de São PaulO. 

;Nada mais havendo a tratar, dá~se pOr encerrada a 
r~união, lavrando eu, Fátima Ab~ahão KohÍrausch, A-s
sJste.nte, a presente ata que, uma vcx aprovada, seiá assi
nada pelo Senhor senador Alberto Silva, Presidente em 
exercícío. -

_COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
12• Reunião realizada em 25 de maio de 1983 

Âs nove horas e trinta minutos do dia vinte e CincO de 
ffiáiÕ de niil novecentos e oitenta e três, na Sala da Co
missão, sob a pr6sidência do Sr. seriador Murilo Bada_ró, 
Presidente, reúne-se a Comissão ·de ConstitUição -e Jus
tiça com a presença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes, 
()~tâvio Cardoso, Pedro Simon, Martins Filho, Passos 
Pôrto, Guilherme Palmeira·, JoãO" Calmon, Hélio Guei
ros, José Ignãcio, Amaral Furlan, Alfredo Campos e 
Odacir Soares. 

- -Deixam de comparecer, por ~~Íi~~-justificad~. o; Srs. 
Senadores Aderbal Jurema, Carlos Chiarelli, Carlos Al~ 
berto, Marcondes Gadelha, José Fragelli, Enéas Faria. 

Havendo númt<ro regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos_ e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, que é dada como aprovada. 
_ A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan

tes d_a {lauta na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
Item 1 Projeto de Resolução da Comissão de Economi8. à 
Mensagem nl'_l41, de 1982 (Mensagem n9 273/82, na oi-i
gem), do S_enho_r _F_residente d,a República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a- Prefeitura 
Municipal de Ataléia (MG), a contratar operação de cré
dito no valor de CrS 70.691 .880,00. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer: Favorãvel, por constitucional e 
Jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 2 Projeto de Resolução da Comissão de Economia à 
Mensagem n~' 255, de 1982 (Mensagem n9 484/82, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi~ 
nistro da Fazenda, para que seja aUtorizado o GovCrnp 
do Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 75.548.815,00. Relator: Senador Passos 
Pôrto. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídiCo. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade._ Item 3 Pro
jeto de Resolução da Comissão de Economia à MeilsageÕI 
nt' 370, de 1981 (Mensagem n"' 565/81, na origem), do Sb
nhor PresiQente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Iraueira (PI), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 13.391.000,00. Relator: Senador Helvídio Nunes. 
Parecer: Favorável, por constitucional e ]urfdico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
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JJarecer, que é aprovado por unanimidade. Item 4 Proje
to de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem nl' 
183, de 1982 (Mensagem n' 357/82, na origem), do Se

- n_!!or Presi9ent~ da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, j)ioposta do Senhor Ministro-da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Machado (MG), a contratar operação de crédito no 
valdor de Cr$ 160.494.131,56. Relator: Senador Alfredo 
Campo-s. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídi
c_o.- Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
.5 Projeto de Resolução da Comissão de Economia ã Men
sagem n9 48, de 1983 (Mensagem n9 69(83, mi origefn), 
do Senhor Presidente da República, submetendo _à apro
vação do Senad_o_ Federal, proposta do Senhor Ministro 
da Fazend_a, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Barra do Rocha (BA), a contratar operação de 
-crédito no valor de Cr$ 36.406.475,24. Relator: Senador 
Guilherme Palmeira. Parecer: Favorãvel, por constitu
cional e jurídico. Posto em votação o parecer, é o mesmo 
aprovado, votando com restrição _o Sr. Senador José 
Fragelli. Item 6 Oficio "S" n"' 29, de 1982 (Oficio nl' 123-
p /MC/82, na origem), do Senhor Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal. 
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinârio n9 95.746-4, do Estado de São Paulo, 0 

qual declarou a inconstitucionalidade do art 2~' da Lei nl' 
1.~6_0, de 26 de dez._embro de 1978, do Mu.nicípio de Pom
péía (SP). Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: Favo. 
rável, na forma do ProjetO de Resolução que apresenta. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 7 Ofi
cio "S" n"' 01, de 1983 (Oficio nY 147-P /MC/82, na ori
gem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral, encaminhando ao Senado Federa[ cópias das notas 
taquigrâficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tri

-bunal Federal nos autos do Recurso Extraordinârio nY 
97 .137~ 1, óO Estado de São Paulo, o qual declarou a in
constitucionalidade dos artigos 31', 41' e 51' da Lei n~' 270 
de_ 2 de dezembro de 1977, do Município de Orindi(!va: 
daquele Estado. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: 
Favorável, na forma do projeto de Resolução que apre
senta. Não havendo discussão; o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 9 Projeto de Lei da Câmara n"' 116, de 1982 (Projeto 
de Lei n"~ 4,454-B, na CD), que altera a redação da alínea 
"c" do § 3'1 do artigo 4'1 do Decreto~lei nl' 972, de 17 de 
outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da profis
são de jornalista. Autor: Deputado Gerson Camata. Re~ 
lator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorâvel, 
na forma do substitutivo que apresenta. b retirado de 
pauta a apedido do relator.Item 12 Projeto de Lei do Se
nado n11 238, de 1981, que introduz alteração na Consoli~ 
dação das Leis do Trabalho. Autor: Senador Humberto 
Lucena. Relator: Senador Helvldio Nunes. Parecer: Fa~ 
vorâvel1 por constitucional e jur_ídico na forma das 
emendas n~'s 01 e 02 CCJ, que apresenta. Não havendo-
díscussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. ltem 13 Projeto de Lei 
do se·nado n<:> 16, de 1982, que dispõe sobre a proibição de 
importar alho. Autor. Senador Lázaro Barboza. Rela~ 
tor: Senador Helvídio Nunes. Parecer: Favorável. Não 
havendo discussãO, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 14 Pro
jeto de Lei do Senado n9 66, de 1983, que institui O Proje
to N ardeste e dá outras providências. Autor: Senador 
Passos Pôrto. Relator: -Senador Helvídio Nunes. Pare
cer: Pela remessa de cópias do projeto ao Ministério do 
Interior e ã SUDENE. Posto em discussão o parecer, o 
Sr. Senador Pe_dro Simon sugere que sejam ouvido_s 0 

MinTst~rio do lnteriore a SUDENE, antes devotar 0 pa
recer. A presidência acata a sugeStão. Item 15 Projeto de 
Lei do Senado n"' 41, de 1983, que atribui às entidades 
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sindicais que integram a CollfedÚação ~acional das 
Profissões Liberais, o mesmo poder de represen!~o dos 
Sin(ficatos representativos das categorias profissionais 
diferenciadas, nas ações individuais e Coiedvas cte cOffi
petência da Justiça do Trabalho. Autor: Senador Aloy
sio Chaves. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer: 
Favorável, por constitucional e jurídico, na forma da 
Emenda n~' 1-CCJ, que apresenta. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é0 

aprovado por unanimidade. Item 18 Projeto de ~ei do 
Senado Q9 99, de 1981. que altera os artigos 213,215 e pa
rágrafo único, 215, 125 e 226 do Código Penal (Decreto
lei n'~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Título VI, dos 
Crimes Contra os Costumes): Autor:-SCriadOr-Gastão 
Míiiier. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: Favo
rável, por constitucionais e jurídico. Não havendo dis~ 
cussão, o Sr. Presidente põé ém votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 20-.Projefõ de Lei do 
Senado n9 160, de 1982, que restringe a disponibilidade 
dos bens móveis do analfabeto. Autora: Senadora Laêlia 
de Alcântara. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer: 
Favorável, por constitli.cionii e jurídico. ~ r-etirado ·de 
pauta a pedido do relator. Item 21 Projeto de Lei da Câ
mara n9 115, de 1981 (Projeto de Lei n' 2-.900~Bf80, na 
CD), que dispõe sobre a perícia -policial, nos casos, -~e 
colisão de veículos automotores, e dá outras providên~ 
cias. Autor: Deputado Antonio Zachariãs. Relator: Se
nador Hélio Gueiros. Parecer: Contrário, por inconstitu~ 
clonai e jurídico. Não havendo discussão, oS~. P_iesid~n
te põe em votação o pa:recet, que é aprovado por unani
midade. Item 22 OfiCio "S'' n9 II, de 1983 (Oficio sfn9, 
de 17-3-83, na origem), do Senhor Governador da Esta
do da Paraíba, solicítai1do autorização do Senado Fede
ral, para contratar empréstimo externo no valor de DM 
10,0 milhões, junto ao Kreditanst~1t_ Fíir Wiedera~fbau, 
para o financiamento do Projeto -de pequena irrigação~ 
em Catolé do Rocha, naquele Estado. Relator: Senador 
Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídtco. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. 

Por deliberação da Presidência, são adiados, em face 
da ausência dos relatores, o PLC n9 124/81, PLC n9 

03(83, PLC no 96/82, PLS n' 05/83, PLS n' 19/83 e PLS 
n' 10/83. 

O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co
missão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se as
sim a apreciação do item 1. Projeto de Lei da Câma_ra n9 

11, de 1983 (Projeto de Lei nY 72-A/83, na CD), quere
voga o Decreto-lei n9 865, de 12 de setembro de 1969, 
restabelecendo a autonomia do Município de Santos, no 
Estado de São Paulo. Autor: Deputado Gasthone Righi. 
Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por 
constitucional e jurídico. Não havendo discUssãC?, o ~r. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 2. Projeto de Resolução da Co
missão de Economia à Mensagem nY 83, de 1983 (Mensa
gem n9 147 j83, na origem), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Piauí a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 453.256.608,00. ~e
lator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer: favorável, por 
constituçional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente_da 
Comissão, a preSente Ata, que lida e aprovada, serâ assi
nada pelo Sr. Presidente. 

13• Reunião realizada em 8 de junho de 1983 

Às nove horas e trinta minutos do dia oito -de junho de 
mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, sob 
a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, Presidente, 

reúne-se a Comissão de COnstituição e Justiça com a pre
sença dos Srs~ Senadores José Fragellí, Martins Filho, 
João Calmon, Pedro Simon, Helvídio Nunes, Passos 
Pôrto, Guilherme Palmeira, Alfredo Campos, Hélio 
Gueiros, Aderbal Jurema, Carlos Alberto, Odacir Soa
res, Enéas Faria, Fernando Henrique Cardoso, Carlos 
Chiarelli e Marcondes Gadelha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Amaral Fur!an e José Ignácio. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
nião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias con-stan
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
ltem 1 Projeto de Resolução da Comissão de Legislação 
Social ao Oficio "S" N9 6, de 1980 (Oficio n9 32/80, na 
origem), do Senhor Governador do Estado da Bahia, so~ 
licitando autorização do Senado Federal, para que o Es
tado da Bahia, possa alienar terras de sua propiedade, 
localizadas no J\.1upicípio de Iramaia, à sociedade "Fa
zendas Reunidas Santa Maria Ltda." Relator: Senador 
Guilherme Palmeira, Parecer: favorável, ao Projeto de 
Rt:<SolJ.lção da ComissãO de Legislação Social, na forma 
da emenda nQ 01-CCJ, que apresenta. Posto em discus
são o parecer, o Senador, José Fragelli solicita vista, que 
é concedida pela presidência. Item 2 Projeto de Resolução 
da..Comissão de Economia à Mensagem N9 252, de 1982 
(Mensagem nY 481/82, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede.. 
ral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
sejsa autorizado o Governo do Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 
747.290.786,00. Relator: Senador Caflos Chiarelli. Pare
cer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 3 Projeto de Re
solução da Comissão de Economia à MenSB.gem N9146, de 
1982 (Mensagem n9 278/82, na origem), 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 João Pi
nheiro (MO), a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 6.8.37.402,79. Relator: Senador Pedro Simon. Pa
recer: Fãvorãvel, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 4 Ofício N9 
13, de 1983 (Oficio n9 39-PMC/83, na origem), do Se
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encami
nhando ao Senado Federal, cópias das notas taquígráfi~ 
case do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fede.. 
ral nos autos do Recurso Extraordinário o n9 94.141~0, 
do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucio
nalidade da expressão "ou judicial" no artigo 90, § 39, da 
Lei n9 440, de 24 de setembro de 1974, daquele Estado. 
Relator: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorá
vel, na, forma do Projeto de_ Resolução que apresenta. 
Não havendo discussão, o Sr. presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 5 Pro
jeto de Lei da Câmara n9 124, de 1981 (Projeto de Lei n9 
3.437~B/80, na CD), que regula o exercício da profissão 
de Agente da Propriedade Industrial. Autor: Dep11tado 
C é li o Borja. Relator: Senador Aderbal J urema. Parecer: 
Favorâvel com as emendas de n9s, 1 a 9-CCJ, que apre
senta. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 6 Projeto de Lei da Câmara N9 96, de 1982 (Projeto 
de Lei n9 4.596-E/81, na CD), que dispõe sobre normas 
referentes aQs_ __ tabelionatos, e dá. outras providências. 
Autoi': Deputado Josias Leite. Relator: Senador Carlos 
Alberto. Parecer: Contrârio, por inconstitucional e in
jiirídico. Posto em discussão o parecer. O Sr. Senador 
Martins Filho solicita vista, que é deferido pela presidên
cia. Item 7 Projeto de Lei da Câmara N9 3,_de 1983 (Pro
jeto de Lei n9 3.419-B/80, na CD), que altera o artigo 408 
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do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal, relativo à sentença de pronúncia. 
Autor: Deputado Gomes da Silva. Relator: Senador 
Carlos Alberto. Parecer: Favorável, por constitucional e 
oportuno quanto a~ mérito. ~ão havendo discussão o 
Sr. Presidente-põe em votação o parecer, que é rejeitado. 
A Presidência designa o Senador Hélio Gueíros parare.. 
!atai o vencido. Item 8 Oficio "S" N9 28 de 1982 (Oficio 
n' 122-P jMC/82, na origem), do Senhor Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, cópias das notas taquigrãficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos a_utos do 
Recurso Extraordinário n9 93.850-8, do Estado de Minas 
Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade_d_o-artigo 
69 e seu parágrafo úniCo da Lei FedeÍ'al nQ 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972.. (Anexado: Oficio "S" n9 20, de 1982) 
-Oficio n9 34/P /MC/82, na or(~Cm). Relator: Senador 
Aderbal Jurema. Parecer: Favorável, na forma do Proje
to de Resolução que apresenta. Não havendo discussão, 
o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprova
do por unanimidade. Item 9 Ofício us" N9 1, de 1982 
(Ofício n9 87/iH-P/MC, na origem) do Senhor Presiden
te do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Se
nado Federal, cópias das notas taquigráficas e do acór
dão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos 
do Recurso Extraordinârio n9 93.838-9, do Estado de 
São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos 
artigos 34 e 38, da Lei n9 575, de 19-12-75, do Município 
de Sales Oliveira, daquele Estado. Relator: Senador 
Helvidio Nunes. Parecer: Favorável, na forma do Proje
to de Resolução que apresenta. Não havendo discussão, 
'?Sr. Presidente põem em votação o parecer, que é a pro~ 
vado por unanimidade. Item lO Projeto de Lei da Câma~ 
ra n' 129, de 1981 (Projeto de Lei n' 13-C/71, na CD), 
que altera os artigos 550 e 551 do Código Civil Brasiiei
ro, diminuindo os prazos de usucapião sobre bens imó
veis. Autor: Comissão de Constituição e Justiça da Câ
mara dos Deputados. Relator: Senador Pedro Simon. 
Parecer: Favorável. Não havendo discussão, o Sr. Presi~ 
deitte põe em votação o parecer, que ê aprovado por 
unanimidade. Item II Projeto de Lei da Câmara n9 01, de 
1983 (Projeto de Lei n9 3.027-P/80, na CD), que dispõe 
sobre a utilização do sistema de arbitramento na solução 
dos conflitos verificados na celebração de acordos ou 
convenções coletivas de trabalho. Autor: Deputado Car
los Chiarelli. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: 
Favorável, por oportuno e conveniente. Não havendo 
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que ê aprovado por unanimidade. Item 12 Projeto de Lei 
da Câmara n9 64, de 1981 (Projeto de Lei n9 _1.874-B/79, 
na CD), que dá nova redação ao § 19 do artigo 474 do 
Decreto~ lei ri9 3.689, de 03 de outubro de 1941-Código 
de Processo Civil. Autor: Deputado Marcelo Medeiros. 
Relator: Senador Odacir Soares. Parecer: Favorãvel, por 
constitucional e jufídico. Nilo havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item 15 Projeto de Lei do Senado n9 5, 
d_e 1983 - CoiiLplementar, que altera a redaçã.o do arti
go IS e revoga o artigo 29 da Lei Complementar n94l, de 
22 de dezembro de 1981. Autor: Senador Odacir Soares. 
Relator: Senador Carlos Alberto. Parecer: Favorãvel, 
por constitucinal e jurídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação o parece-r, que é aprovado 
por unanimidade. Item 16 Projeto de Lei do Senado n9 
118, de 1977, que uniformiza a legislação refernete ao 
cheque. Autor: Senador Jessé Freire. Relator: Senador 
Aderbal Jurema. Parecer: Favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discursão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, ~ue é aprovado por unanimidade. 
Item 17 Projeto de Lei do Senado n9 19, de 1983, quere,.. 
voga dispositivo do Decreto~Jei n9 3.688, de 03 de ou
tubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para o 
fim de excluir a contravenção da vadiagem. Autor: Sena
dor Henrique Santillo. Relator: Senador Carlos Alberto. 
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Parecer: Favorável, por constitucional e jUrídico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado, votando com restrições o Sena
dor Passos Pôrto e c_ontrário o Senador Helvídio Nunes. 
Item 18 Projeto de Lei do Senado n'i' 10~ de 1983, que mo~ 
difica a redação do artigo 61', caput da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966, elevando de 10_ pai-a 50 o perCen
tual nele previsto a referente à complementação do 
FGTS, a cargo da empresa, pela rescisão de contrato de 
trabalho sem justa causa. Autor: Senador Nelson Car
neiro. Relator: Senador Carlos Chiarem. Parecer: Favo.; 
râvel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente põe em votação _o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 19 Projeto de Lei do 
Senado'n9 320, de 1981, que declara nulos os atos que te~ 
nham por objetivo assegurar di~eitos _extraordinários ao_s -
acionistas minoritáriOs das sociedades de economia mis~ 
ta. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador 
Martins Filho. Parecer: Favorável, por constitucional e 
jurídico. Não havendo discussão,: o Sr. Presidente põe 
cm votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 20 Projeto de Lei do Senado nO? 310, de 1981, que 
prQrroga, por dez anos, o prazo assinado no artigo t 9 da 
Lei n9 5.755, de 03 de dezembro de 1971, que "isenta do 
pagl;lmento dos impostos predial e territorial urbano e de 
transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos por 
componentes da Força Expedicionária Brasileira". Au~ 
tor: Senador Raimundo Parente. Relator: Senador.Mar~ 
tins Filho. Parecer: Favorável, por ·constitucional e_jud~ 
dico. Não havendo d_iscu..ssão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
ltem21 Projeto de Lei do Senado nO? 95, de 1982, que veda 
a fabricação de veículos a.utomotores de passageiros, 
com potência superior -ã TSO HP, que não sejam para 
consumo a álcool, e dá outras providências. Autor: Se
nador Gastão Müller. Relator: Senador Alfredo Cam
pos. Parecer: Favorável, por constitucional e juridico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado, votando com restrições o Sr. 
Senador Helvídio Nunes e contráriO os Srs. Senadores 
Passos Pôrto, Aderbal Jurema e Marcondes Gadelba. 
Item 22 Projeto de Lei do Senado nO? 96, de 1981, que esta
belece vedação -ao _uso de marcas de produtos e serviços 
estrangeiros por empresas nacionais, e dá outras provi
dências. Autor: Senador Pedro Simon. Relator: Senador 
Helvfdio Nunes. Parecer: Co_n_trário, por inconstitUcio
nal. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que ê rejeitado. A presidência designa o 
Senador Marcondes Gadelha para relatar o vencido. 
Item 23 Projeto de Lei do Senado O? 115, de 1982, que ins
titui o seguro obrigatório para cobrir os riscos decorren
tes da atividade industrial poluente. Autor: Senador Ita
mar Franco. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: 
Favorável, por constitucional e jurídico, na forma da 
Emenda n9 1-CCJ substitutivo que Oferece. Não havendo 
discussão o-Sr. Presidente põe em votação o parecer, que 
ê aprovado por unanimidade. Item 24 Projeto de Lei do 
Senado nO? 41, de 1982, que acrescenta artigo ao Decreto
lei nt 594, de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria 
Esportiva Federal, e dá outras providências. Autora: Se-
nadora Laélia de Alcântara. Relator: Senador Helvídio 
Nunes. Parecer: Pela rejeição. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em Votação o parec_er, que é aprovado 
por unanimidade. Item 26 Projeto de Lei do Senado n9 
96, de 1983, que reajusta os atuais valores de vencimen
tos e proventos dos servidores ativos-e inativos do Sena
do Federal, e dá outras provdiências. Autor: Comissão 
Diretora. Relator: Senador Helvfdio Nunes. Parecer: Fa
vorável, por constitucinal e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê 
aprovado por unanimidade. Item 27 Projeto de Reso
lução da Comissão de Economia à Mensagem nO? 99, de 
1982 (Mensagem n9 207/82, na origem), do Senhor Pre:si_
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 

__ Federal, para que seja autorizado o Governo do Estado 
dO--Rio Grande d_o Norte, a contratar operação de cr~di
to no valor de CrS 34.279 .000,00. Relator: Senador Mar
tiiis Filha. Pareàr:-Favorâvel, por constitucional e jurí
dico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Prosseguindo o Sr. Presidente, Senador Murilo Badaró, 
passa a presidência ao Senador José Fragelli, para rela
tar os-seguintes itens. Item 13 Projeto de Lei da_ Câmara 
nO? 08, de 1981 (Projeto de_ Lei n9 254--C/79, na- CD), que_ 
acrescenta parágrafo ao artigo 8"11 do Código Civil. Au~ 
to r: Comissão de Constituição e Ju.stlça da_ Câmara dos 
Deputados. Relator: Senador M urilo Badaró. Parecer: 
Favorâvel, por constitucional e jurídico, na forma da 
Emenda n9 01-CCJ que apresenta. Não havendo discus
são, o Sr. Presidente em exercído, p-õe em votação o pa
recer, qUe é aprovado por unanimidade. Item 25 Projeto 
de Resolução n<:> 127, de 1982, que aprova as conclusões e 
recomendações do Relatório da Comissão Parlamentar 
de Inquérito instltuida pela Resolução n9 69, de 19;8, 

_Apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Relator: Senador Murito Badaró. Parecer: Favorável, 
por constitucional e jurídico ao Projeto e a Emenda n9. 01 
de plenário, com as submemendas n<?s I e 2-CCJ que ofe
rece. Não havendo discussão, o Sr. presidente em exercí
cio, põe em votação o parecer, que ê aprovado por una
iümidade.- - - -

Continuando o Sr. Presidente em exercício, o Sr. 
HeiVídio Nunes, passa a presidência ao Sr. Senador Mu
rilo Badaró. 

Por deliberação da presidência, são adiados, em face 
de ausência dos relatores, o PLS n9 244/81 e PLS nO? 
83/83. 

O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co
missão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se as
sim a apreCíaÇão do Item Único. Projeto de Decreto Le_
gislativo n9 06, de 1982 (n9ll6-BJ82, na CD), que apro
va o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecno
lógica entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República Socialista da Roménia, as
sinado em Brasília, a 12 de maio de 1981. Relator: Sena
dor Marco odes Gadelha. Parecer, Favorável ao Projeto, 
e contrário a Emenda n{> 01-CRE. Não havendo discus-_ 
são; O Sf._ Presidente põe em votação o parecei', que ê 
aprovado por unanimidade, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Sr. Presidente. 

14• Reunião realizada em JS de junho de 1983 

Às nove horas e trinta minutos d_o dia quinze de junho 
de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão; 
sob a Presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, P_resi
dente, reúne-se a Comissão de ConstituiçãO e Justiça 
com a presença dos Srs. Senadores Josê Ignãcio, Gui
lherme Palmeira, Martins Filho, Pedro Simon, João Cal
ffiOii, Severo -Gomes, Passos Pôrto, Cailos Chiarelli, 
Aderbal Jurema, Alfredo Campos, Benedito Canelas, 
Hêlio Gueii'os e Enéas Faria. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
senadores Helvidio Nunes, Carlos Alberto, Marcondes 
Gadelha, Amaral Furlan, Odacir Soares e José Fragelli. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
· abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu

nião anterior, que é dada como aprovada. 
A -segUir, "j:láSSã~se à apreciação das matérias constan

tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
Item 1. Projeto de Resolução wo 63, de 1983, que cria a ca
tegoria funcional de Adjunto Legislativo, e dá outras 
providências. Autora: Comissão Diretora. Relator: Se
nador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorável, por 
constitucional e jurídico com a Emenda nO? 1 de autoria 
do Senador Gastão MUller. A Presidência requer vistã. 
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do Projeto. Item ·2. Projeto de Lei do Senado n9 150, de 
1981, que diSpõe sobre a arrecadação de bens y:;~,gos, 
para os efeitos que especifica. Autor: Senador Jutahy 
MagaÍhães. Reià.tor: Senador Marcondes Gadelha. Pare
cer: Favorável, por constitucional e jurídico. Posto em 
discussão o parecer, o Sr. Senador Martins Filho solicita 
vista, que é deferido pela Presidência. Item 3. Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem 
nO? 143, de 1982(Mensagem n9 275/82, na origem), do Se
nhor Presidente_ da República, submetendo à aprovação_ 
do Senado Federal, propo-sta do Senhor Ministro da Fa

. zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de lguatemi (MS) a contratar operação de crédito no v,a
lor de Cr$ 132.784.000,00. Relator: Senador Benedito 
Canelas. Parecer: Favorâvel, por constitucional ejurídi~ 
co. Não_ haven,~o discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação Õ P:are~er, que é aprovãdo por unanimidade. Item 
4. Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Men
sagem n9 145, de 1982 (Mensagem nO? 277/82, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vaçãO-do Senado Federal, proposta dO Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Jateí (MS) a contratar operação de crédito no 
valor -de CrS 22.829.700,00. Relator: Senador Benedito 
Canelas. Parecer: Favorável, por constitucioilal e jurídi
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 
5. Projeto de Resolução n'i' 32, de 1983, que dá nova re
dação ao artigo 113 do Regimento Interno do Senado 
Federal, referente às atribuições da Comissão de Segu
rança Nacional. Autor: Senador Carlos Chiarelli. Pare
cer: contrário, por inconstitucional. Não havendo dis
cuSsão, õ Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 

__ aprovado por unaniniidade~ Item 6. Projeto de Lei da 
Cãmara n'? 22, de 1982 (Projeto de Lei nO? 3.012-B/76, na 
CD), que dá nova redação ao artigo 242 da Lei nO? 4.737, 
de 15 de julho de 1965, que "institui o Código Eleitoral". 
Autor: Deputado Lidovino Fanton. Relator: Senador 
Carlos Chiarelli. Parecer: Favorável, por constitucional 
e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Ltem ? .. Projeto de Lei da Câmara nO? 112, de 1983 (Projeto 
de Lei n'i' 1.329-B/79, na CD), que acrescenta dispositivo 
à Lei i1Y 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Na
cional de Trânsito, visando a coibir as depredações con
tra árvores e jardins, praticadas com vefculos. Autor: 
Deputado Horácio Ortíz .. Relator: Senador Guilherme 
Palmeira. Parecer: Contrário por injllridico. Não haven
do disçussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que~ aprovado por unanimidade. Item 10. Projeto de Lei 
da Câmara n9 25, de 1981 (Projeto de Lei n9 6-C/79, na 
CD), que introduz alterações na Lei nO? 5.869, de 19 deja~ 
neirO de 1973- Código de Processo Civil, no que sere
fere à arrematação de bens penhorados. Autor: Deputa~ 
dO )Õrge Arbage. Relator: Senador Hélio Gueiros. Pare
cer: Favorável. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. Item I 1. Projeto de Resolução W' 149, de 1980, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 344 do Regimento Inter
no. Autor: Senador Jutahy Magalhães. Relator: Senador 
Pedro Simon. Parecer: Contrário, por anti-regimental. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 12. 
Projeto de Lei do Senado n'i' 44, de 1983, que modifica a 
redação do§ 6<? do artigo 39 da Lei n9 5.890, de 8 de junho 
de 1973, visando possibilitar que o exercício de cargo ou 
função de confiança e de chefia, nas condições que espe
cifica, seja considerido na fixação do salário~de
beneficio do segurado que se aposentar por tempo de 
serviço. Autor: Senador Nelson Carneiro. Relator: Sena
dor Martins Filho. Parecer: Favorável, por constitucio
nal e jurídico, com a Emenda nO? 1-CCJ que apresenta. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 13. 
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Projeto de Lei do Senado n96S, de 1983, que introduzdis~ 
positivos na Lei n95,859, de 11 de dezembro de 1972, _que
disp-õe sobre a profissão de empreg3.d:O doméstico. Au
tor: Senador Nel.son Carneiro. Relator: Senador Pedro 
Simon. Parecer: Favorável, por constitucional e jurfdico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe ein votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 16 
Projeto de Lei do Senado nY 116, de 1982, que dispõe 
sobre a impressão da data de fabricação e do respectivo 
prazo de validade nas embalagens de produtos industria
lizados destinados à alimentação humària. Autor: Sena
dor Gastão MUller. Relator: Senador Martins Filho. Pa
recer. Favorável, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 19. Projeto 
de Lei do Senado n"' 339, de 1981- Complement8r, que 
acrescenta dispositivO à Lei Complementar n'l 26, de 11 
de setembro de 1975, que unificou o PISe-o PASEP.Au
tor: Senador Humberto Lucena. Relator: Senador Ader
bal Jurema. Parecer: Favorável,- por constitucional _e 
jurídico com a Emenda n9 I -CCJ que apresenta. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 22. Projeto 
de Lei da Câmara n" 133, de 1981 (Projeto de Lei n"' 
4.630-B/81, na CD), que estabefCCe, atendendo ao -dis
posto no art. 175 da Constituição Federal e na Emenda 
Constitucional n"' 12, de 1978, normaS de ampãro à pes
soa deficiente e determina outras pfOvidências. Autor: 
Deputado Thales Ramalho._ Relator: Senador Aderbal 
Jurema. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídí
co;na forma das Emendas de n"'s 1 a 4-CCJ que apresen
ta. Não havendo discussão, -o Sr. Presidente põe em vo
tação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
23 Projeto de Lei do Senado n"' 83, de 1983, que estende às 
pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o disposto no artigo 
39 da Lei n"' 6.321, de 14 de abríl de 1976. Autoi': Senador 
Raimundo Parente. Relator: Senador Guilherme Pal
meira. Parecer: Favorâvel, por constitucional e jurídiCO. 
Não havendo discussão, o- Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 24 
Projeto de Lei do Senado n~> 244, de 1981 - Complemen
tar acrescenta o parágrafo 4~> -ão artigo 2"' da Lei Comple
mentar n" 01, de 1967, que visa a reduzir, em casos que 
especifica, o limite mfnirno populacional de_ que trata o 
incis_o 1 do mesmo artigO. Autor: Senador Cunha -Lima. 
Relator: Senador João Ca.lrilon: Pirecer: Eavorãvel, à 
Emenda n" 1 de Plenário, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação 
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Continuari
do a Presidência adia, em face da ausência dos Relatores, 
o PLC n• 142/82, PLC n• 36/83, PLS n• 79/80, PLS no 
280/80, PLS no 59/83, ~PLS no 173/82, PLS no 01/83 e 
PLS n• 17/83. ~ 

Prosseguindo, o Sr. Presidente informa aos denlaiS 
membros da Comissão haver Sobre a mesa uma pauta 
extra. Passa-se assim a apreciação das matérias. Item I 
Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1982 (n"' 3.225-B/80, · 
na CD), que disciplina o exercício da profissão do enfer
meiro de nível superior. Relator: Senador Carlos Chia
relli. Parecer: Favorâvel ao substitutivo da Comissão de 
Legislação Social, por constitucional e jurídico, na· for
ma das Emendas n9s 1 e 2- CCJ que oferece. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer que é aprovado por unanimidade. Item 2 Projeto de 
Lei da Câmara n"' 08, de 1983 (n"' 1-A/83, na CD), que 
reajusta os valores de vencimentos, ·salários e proventos 
dos servidores da Câmara _dos Deputados e dã outras 
providências. Relator: Senador GUilherme Palmeira. Pa
recer: Favorâvel, por constitucional e jurídico. Não ha
vendo discussão; o Sr. Presidente põe em votação o J)are-
cer, que é aprovado pm unanimidade~ _ 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Murilo Bada
ró, passa a presidência ao Senador Aderbal Jurema para 
relatar o Item 3 Projeto de Lei da Câmara n"' 07, de 1983 
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(n"' 80-A/83, na CD), que altera a composição e a organi
zação interna dos Tribunais Regionais do Trabalho que· 
menciona, cria cargos, e dá oUtra providências. Relator: 
Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorável, por opor
tuno e conveniente com as Emedas n"'s l e 2- CCl _que 
oferece e pela rejeição das Emendas n'i's 1 a 5 CSPC -
aProvada parcialmente a idéia nelas contidas, e n"'s 6 e 8 
pela aprov~_ção,_ c:om a Subemenda da Emenda n"' 7: Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício põe em 
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 

-Continúando, o Sr. Presidente em exercício, Senador 
Aderbal Jurema, passa a presidência ao Senador Murilo 
Badaró. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que, lit_:!a e aproV-ada, serã as
sinada pelo Sr. Presidente. 

IS' Reunião realizada em 13 de junho de 1983 

Ãs nove hora e trinta minutos do dia quinze de junho 
de mil novecentos e oitefita e três, na Sala da Comissão, 
sob a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, Presi
dente, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça e 
Justiça com a pi-esença dos Srs. Senadores Aderbal Jure
ma, Carlos Alberto, Marcondes Gadelha~ Pedro Simon, 

- Hélio Gueiros, ·Alfredo Campos e Sçvero Gomes. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SrS. 

Senac!_ores. Helvídio Nunes, Guilherme Palmeira, Mar
tins Filho, Carlos Chiarelli, Amaral Furlan, Odacir Soa
re$, Passos Pôrto, Benedito Canelas, João Calmon, Oc~ 
távio Cardoso, José Fragelli, José Ignácio, Enéas Faria e 
Fernando Henrique Car_-doso. 

Havendo nú.merO regimental, o Sr. ·Presidente declara 
aberto os trabalhos e dispensa ~ leitura da Ata da Reu
nião anterio~, que é dado como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador M urilo Bada
ró, passa a presidência ao Sr. Sen;ador Ade_rbal Jpr_ema,__ 
-parã- i-eiatar o item __ únicO da Pauta. 

Õ Sr. Senador Aderbal Jurema torna a reunião em ca
ráter _secreto para apreciação da Mensagem n"' 119, de 
1983 (Mensagem n~> 211/83, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, o nome do General~de-EX.ército ~Heitor Luiz 
Golrles de Almeid~ para exerce~ o car8o de Ministro d() 
Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro General~de-Exército Dilermano 
Gomes Monteiro. Relator: Senador Mu_rilo Badaró. 
Torna~a Pública a reunião, o Sr. Presidente em exerci

do, Senã.dor Ã<!e~~al_ Jurema, passa a Presidência ao Sr. 
Senador Murilo Badaró. . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçal.ves, Assistente da 
Coffiissão, a presente Ata, que lida~ aProvada, será a_.s:si
nada pelo Sr. Presidente. 

16' Reunião realizada em 22 de junho de 1983 

Ãs nove, horas e trinta minutos do dia 22 de junho de 
mil novçcentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, sob 
a presidência do Sr. Senador Murilq Badaró, Presidente., 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça cOm apre
sença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes, Martins Filho, 
Marcondes Gadelha, João Calmon, José Ignácio, Passos 
Pôrto, Ç}uilharf11e Palmeira, Hélio Gueiros, José Fra
gelli, Fernançio Henrique Cardoso, Pedro Simon e Alfre
do Campos. 

DeiXam de comparecer por motivo justificado, os- Srs. 
Senadores Aderbal Jurema, Carlos Chiare11i, Carlos Al
berto, Amarai Furlan, Odacir Soares, Benedito Canelas, 
Oct~vio Card0$0, Enéas_Faria e Severp Gomes. 

Ifayend()~-ilúmero regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu
niãO anterior, que é dada como aprovada. 

A §~guir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
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Item I, Projeto de Resolução Q9 63, de 1983, que cria a ca
tegoria funcional de Adjunto Legislativo e dá outras pro
vidências. Autor: Comissão Diretcira. Relator: Senador 
Guilherme Palmeira. Parecer: Favorâvel, por constitu
cional e jurídico c_om a emenda n" 1 de autoria do Sena
dor Gastão Müller. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em. votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 2. Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia s_obre a MENSAGEM N"' 50, de 1983 
(Mensagem n9 71/83, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senador Fe
deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mundo 
Novo (MS), a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 108.118.851,47. Relator: Senador José Ignácio. Pa
recer: Favorável, por constitucional e jurfdico._Não ha
vendo. discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer, que é aprovado por unanimidade. Item 3 Oficio ••s" 
n"' 21, de 1982 (Oficio n9 57-PJMC/82, na origem) do Se
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encami
nhando _a_o Senado Federal, cópias das notas taquigráfi
cas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fede
ral nos autos do Recurso Extraordinário n"' 94.001-4, do 
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstituciona
lidade do inciso 1 do artigo 15 da Lei n9 6.989, de 
29/12/66, na _Iedação que lhe de. a Lei n"' 7.785, de 
20/09/72, do Município de São Paulo, Relator: Senador 
José_lgnãcio. Parecer: Favorável, na forma do Projeto de 
Resolução que-apresenta. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe _em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimídade. Item 4. Oficio "S" n"' 33, de 1982 (Ofi- _ 
cio n"' 139-PfMC/82, na origem), do Senhor Preside-nte 
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n"' 97.335-4, do Estado de São 
Pa_u!o, o _qual deçlarou a inconstitucionalidade_ do artigo 
211, da Lei n"' I .333, de 25 de dezembro de 1977, d_o Mu
nicípio de Sertãozinho (SP). Relator: Senador José lgná
cio. Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Reso
lução que apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 5. Ofício .. S" n"' 25, de 1982 (Oficio 
n"' ll 1 .P/MCf82, nã. origem), do Senhor Presidente do 
Supremo_ Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal, cópiã.s das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n~> 97.07~-8, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 
243 do Código Tributário do Município de Mariâpolis, 
Estado de São Paulo (Lei nt> 288, fr 18/10/67), com are
dação dada pela Lei n"' 520, de 24 de dezembro de 1978. 
Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: Favorâvel, na 
forma do Projeto de Resolução que apresenta. Não ha
vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare
cer que é aprovado por unanimidade. Item 6, Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia sobre a MENSA
GEM No 256, de 1982 (Mensagem n• 485/82, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizado o Hospital 
das Clfnicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 192.000.000,00. Relator: Senador Passos Pôrto. 
Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer que é aprovado por unanimidade. Itero 7. Proje
tO de Resolução da Comissão de Economia sobre a MEN
SAGEM N• 81, de 1983 (Mensagem n• 145(83, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo 
do Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valqr de Cr$ 44.689.491 ,02. Relator: Senador Guilherme 
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Palmeira. Parecer: Favorãvel, por constitucional e jurídi
co. Não havendo discussão~ o Sr. Presidente põe em vo
tação e parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 
8. Projeto de Lei da Câmara n~ 64, de 1982 (nll 2.452-
B/79, na CD), que altera o artigo 7'~ da Lei n'~ 6.649, de 
16 de maio de 1979- Lei do Inquilinato. Autor: Depu
tado José Frejat. Relator: Senador Guilherme Palmeira. 
Parecer: Favorãvel, por constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 11. Pro-
jeto de Lei da Câmara n"' 115 de 1982 (n9 2.751-C/80, na 
CD), que altera a redação do§ 3"' do artigo 527 da Lei n" 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo 
Civil Autor: Comissão de Constituição e Justiça da Câ
mara dos Deputados. Relator: Senador Guilherme Pal
meira. Parecer: Contrário quanto ao mérito. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 12. Projeto de Lei 
da Câmara n9 36, de 1983 (n<~3.776-Bf80, na CD), que al
tera o artigo 830 da ConsOlidação, das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n<~ 5.452, de 1'1 de maio de 
1943. Autor: Deputado Simão Sessim. Relator: Senador 
Helvídio Nunes. Parecer: Contrário quanto ao mérito, 
por inconstitucional. Posro em discussão o parecer, o Sr. 
Senador Martins Filho solicita viSta, que é deferido pela 
presidência. item 13. Projeto de Lei do Senado n9 294, de 
1980 que modifica depositivos da Lei n9 6.019, de 03 de 
janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temp_orário 
nas empresas urbanas. Autor: Senador Humberto Luce
na. Relator: Senador Ma_rtin_s Filh_o. Parecer: Favorável, 
por constitucional e juridico com as emendas n9s 1 e 2 -
CCJ que apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Presi
dente põe em votação o parecer, que é aprovado por 
unanimidade. Item 14 Projeto de Lei do Senador N9 79, 
de 1980, que dispõe sobre pagamento do repouso sema
nal remunerado ao empregado comissionista. Autor: Se
nador Henrique Santillo, Relator: SenadQr Martins Fi
lho. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico, 
com as emendas n9s I e 2 CCJ que apresenta. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que ê aprovado por unanimidade. Item 15. Projeto de 
Lei do Senado nço 133, de 1980, que regulamenta ó artigo 
80 da Constituição e dá outras providências. Autor: Se
nador Itamar Franco. Relator: Senador José Fragelli. 
Parecer. Favorável ao projeto com a emenda n'~ l-CCJ
Substitutivo, que apresenta. Posto em discussão o pare
cer, o Sr. Senador Guilhe_r_mç_Palmeira solicita vista, qliC: 
é deferida pela presidência. Projeto de Lei do Senado n<1 
32, de 1983. Retifica, sem ônus, a Lei n9 7 .084, de 06 de 
dezembro de 1982, que estiihãà Receita e fixa a despesa 
do Distrito Federal para o exercício Financeiro de 
1983". Autor: Comissão- do Distritp Federal. Relator: 
Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorável, por 
constitucional e jurídico. Não_ havendo discussão o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que ê aprovado 
por unanimidade. Item 23. Projeto de Lei do Senado n9 
280, de 1980. Determina que a Ord~m dos Advogados 
do Brasil opine sobre a escolha de magistrados que de
vam integrar Tribunais c-om juriscfição em todo o terri
tório nacional. Autor: Senador _Itamar Franco. Relator: 
Senador Helvfdio Nunes. Parecer: Contrário por inCons-
titucional. Não havendo_discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que ê aprovado, votando favorá
vel ao projeto o Senador José Ignácio. Continuando, a 
presidência adia em face da ausência dos relatores o PLC 
N'74/82, PLC N9 142/82, PLS N• 17/83, PL8 N• 01/83 
e PLS N9 173/82. Prosseguindo, o Sr. Presidente, Sena
dor Murilo Badaró, passa a presidência ao Sr. Senador 
José Fragelli p3.ra relatar o Item 16. Projeto de Lei do Se
nado n'l' 68, de 1983, que altera a redação do § 411 do artigo 
27, da Lei n9 2.004, de 03 de outubro de 1953. Autor: Se-
nador Roberto SatuminQ, Rela~r: Senador Murilo Ba
daró. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. 
Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício, 
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põe em votação o parecer, que ê aprovado por unanimi
dade. 

Continuando, o Sr: Presidente em exercício, Senador 
José Fragelli, passa a presidência ao Senador Murilo Ba
daró, que comunica aos demais membros da Comissão, 
haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se assim a 
apreciação das matérias. I tem I. Oficio "S" n'~ 06, de 
J980. (Ofício n9 32, de-18/03/80; na origem), do Senhor 
Governador do Estado da Bahia, solicitando autori
zação do Senado Federal, para que o Estado da Bahi4 
possa alienar terras de sua propriedade, localizadas no 
Município de Iremaia, à sociedade "Fazendas-Reunidas 
Santa Maria LTDA. Relator: senador Guilherme Pai· 
meira. Parecer: Favorável, n3. foi-ma da emenda n<1 01-
CCJ que oferece. Posto em discussão o parecer, o Sr. Se
nador Passos Pôrto solicita vista, que é deferida pela pre
sidência. Item 2. Projeto da Câmara N'~ 57, de 1983. (Pro
jeto de Lei n9 5.8~6-C, de 1981, na Câmara dos Deputa
dos), dispõe sobre o exerdcio da profissão de Economis
ta Doméstico e dá outras providências. Autor: Deputado 
Carlos Chiarelli. Relator: Senador Passos Pôrto. Pare
cer: Favorável, por constitucional e jurídico, na fortpa 
do substitutivo da Comissão de Economia da Câmara 
dos Deputados. Não havendo discussão, o Sr. Presidente 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Ronald Cavalcante GQnçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será as
sinada pelo presidente. 

17• Reunião, realizada em 29 de junho de 1983 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
jl!nho de mil novecentos e oitenta e três, na sala da Co
missão, sob a presidência doS~. Senador Murilo BadarÓ, 
Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e Jus
tiça com a pres_ença dos Srs. Senadores OCtãvio Cardoso, 
José Fragelli, Helvfdio Nunes, Odacir Soares, Martiris 
Filho, Hélio Gueii'os, Passos Pôrto, Alfredo Campos, 
Amaral Furlan, Aderbal Jurema, e Marcondes Gadelha. 

Deixam de c_omparecer, por motivo justificado, os Sr$. 
Senadores Guilherme Palmeira, Carlos Chiarem, Carlos 
Alberto, José lgnácio, Pedro Simon e Enéas Faria. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reu
nião--anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciaçãO das matérias constan
tes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente. 
Item 1. Oficio "S" n11 6, de 1980 (Ofício fi9 32/80, na ori
-gem), do Senhor Governador do Es_tado d~ Bahia, solici
tando autorização do Senado Federal para que o Estado 
da Bahia possa alienar teJTas de sua propriedade, locali
zadas no Município de Iramaia, à Sociedade "Fazendas 
Reunidas Santa Maria Ltda", Relator: Senador Guilher
me Palmeira. Parecer: favorãvel ao projeto de resolução 
da Comissão de Legislação Social, na forma da emenda 
que apresenta. A pedido do Sr. Senador Josê Fragelli, a 
presidência resolve baixar diligência ao Governo do Es-

- tad_o da Bahia, solicitando a Lei estadual que autoriza a 
alienação. Item 2. Projeto de Resolução da Comissilo de 
Economia à Mensagem n<1 47, de 1983 (Mensagem n'~ 
68/83, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Fed~al proposta 
do Senhor Minístr_o da Fazenda, para que- seja autoriza
do o Governo dó Estado do Rio Grafide do Norte a con~ 
tratar operação de crédito_ no valor de Cr$ 
422.669.868,02. Relator: Senador Carla$ Alberto. Pare
cer: favorãvel, por constitucional e jurídiço. Posto em 
discussão o parecer, o Sr. Senador Martins Filho solicita 
vista, que é deferida pela presidência. Item 3. Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'l' ISO, 
de 1982 (Mensagem n9 282/82; na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
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Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Rio Verde de Mato Grosso (MS) a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 20.000.000,00. Relator: Sena
dor José Fragelli. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não hàvendo discussão, o Sr. Presidente Põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade, 
Item 4. Projeto de Resolução n9 43, de 1983, que altera a 
reda:ção do inciso XI do artigo 239 do Regimento Inter
no. Autor: Senador Henrique Santillo. Relator: Senador 
Helvídio Nunes. Parecer: favorãvel, por constitucional e 
jurídico, Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que ê aprovado por unanimidade. 
Item 5. Projeto de Lei do Senado n9 158, de 1982- Com
plementar-, que veda a instituição ou majoração de tri
buto por Decreto-lei e dá outras providências. Autor: Se
nador Itamar Franco. Relator: Senador Carlos Chiarelli. 
Parecer: contrário, por inconstitucional. Não havendo 
discussão, ó Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 6. Projeto de Lei 
da Câmara n<1 24, de 1983 (n9 5.016·8/81, na CD), que in
troduz modificação na Lei n<~ 5.584, de 26 de junho de 
1970, cj_ue dispõe normas de direito processual do traba
lho e d_á outras providências. Autor: Deputado Pacheco 
Chaves. Relator: Senador Marcondes Gadelha. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Posto em discus
são o parecer, o Sr. Senador Helvfdio Nunes solícita vis
ta, que é deferida pela presidência. Item 10. Projeto de 
Lei do Senado n9 74, de 1982, que dispõe sobre a padroni
zação dos contratos relatjvos ao sistema de consórcio 
para aqUisição de bens e dá outras providências. Autor: 
Senador_Gastão MUller. Re_lator: Seg.ador Alfredo Cam
pos. Parecer: favorável, por constitucional e juridiço. 
Posto em discussão o parecer, o Sr. Senador Aderbal J u
rema sOlicita vista, que é deferida pela presidência. Item 
11. Projeto de Lei do Senàdo n9 84, de 1983, que dã nova 
redação ao artigo 39 da Lei nY 6.045, de 15 de maio de 
1974, e ao seu parágrafo 19. Autor: Senador Henrique 
Salltillo. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não havendo dis
cussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é 
aprovado por unanimidade. Item 12. Projeto de lei do 
Senado n9 30, de 1981, que regulamenta o exercício da 
profissão de Guarda-vigilante e dá outras providências. 
AutOr: SCiiãdor Henrique Santillo, Relator: Senad.or 
Martins Filho. Parecer. favorável ao projeto na forma 
das Emendas n'~ 1 a 3- CCJ, que oferece. Posto em dis~ 
cussão o parecer, o Sr, Senador Amaral Furlan solicita 
vista, que é deferida pela presidência. Item 15. Projeto de 
Lei do senado n9 247, de 1981, que assegura às pessoas 
carentes de recursos o direito de desconto que especifica 
na aquisição de alimentos. Autor: Senador Itamar Fran
cÕ. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável 
ao projeto na forma das Emendas n9 I e 2- CCJ, que 
apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe 
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. 
Item 16. Projeto de Lei do Senado n<1 184, de 1981 -
Complementar-, que dá nova redação aos dispositivos 
que menciona da Lei Complementar n9 05, de 29 de abril 
de 1970. Àutor: Senador Itamar Franco. Relator: Sena
dor Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. President~ 
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi
dade. 

Item 17. Projeto de Lei do Senado n9 213, de 1982, que 
dispõe sobre a comercialização do produtci indUstrial 
que contenha substância tóxica ou venenosa. Autor: Se
nador Gastão Müller .. Relator. Senador Aderbal Jure
ma. Parecer: favorável, por constltuciorial e juridico. 
Não havendo discussão~ o Sr, Presidente põe em votação 
o parecer, que ê aprovado por unanimidade. Item 18. 
Projeto de Lei do Senado n<1 173, de 1982, que altera dis
positivo da Lei n<1 6.515, de26dedezembro de 1977, pos-
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sibilitando o divórcio entre pessoa nunca antes divorcia
da e outra jâ divorciada anteriormente. Autor: Senador 
Moacir Duarte. Relator: Senador Odacir Soares. Pare
cer: favorável ao projeto na forma de emenda substituti
va que apresenta. O projeto é sobrestado pela presidên
ciana forma do artigo 253, alínea ••a", do Regimento In
terno. Item 19. Projeto de Lei do Senado q9 17 de 1983, 
que assegura aos empregados optantes pelo Fundo de 
Garantia o direito da adição de dez por cento nos ca;os 
de rescisão indireta do contrato de trabalho e dá outras 
providências. Autor: Senador Italnar Franco. -Relator: 
Senador Odacir Soares. Parecer: favorável, por constiiu::
cional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden~ 
te põe em votação o parecer, que é aprovado por unani
midade. Item 22. Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1983, 
que estabelece critérios e limites para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol. Autor: Senador 
Nelson Carneiro. Relator: Senadór Martins Filho. Pare
cer: contrário, ao projeto. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
com--voto contráriO quanto ao mérito dos SenhoriS-Se
nadores Passos Pôrto, Alfredo Campos, Hélio Gueiros, 
Marcondes Gadelha e Helvídio Nunes. Iteni 23~ Projeto 
de Lei do Senado n"' 345, de 1981 ~Complementar -, 
que isenta o prédio que seja próprio de sirldicato do iin
posto predial e territorial urbano. Autor: Senador-Ores
tes Quércia. Relator: Senador Martins Filho. Parecer: 
contrário, por inconstitucional. Não havendo discussão, 
o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprOva
do por unanimidade. Item 25.-Projeto de Resolução da 
Comissão de Economia à Mensagem nt' 84, de 1983 (Men
sagem n"' 148/83, na orig"eril), do Senhor Presidente da 
República submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Muriicipal de Campo Alegre 
(SC) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.536.627,00. Relator: -Senador Hélio Gueiros. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Não h-avendo 
discussão, o Sr. Presidente-põe em votação o pal-ecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 26. Projeto de 
Resolução n"' 47, de 1983, que dá nova redaçào ao item 
XI do artigo 16 e à alínea "J" do artigo 419 do Regimen
to Interno. Autor: Senador Henrique Santi1lo~ Relator: 
Senador Passos Põrto. Parecer: favorável, por constitu
cional ejurfdico. Não havendo discussão, o Sr. Presiden~ 
te põe em votação o parecer, que é aprovado por unani
midade. Jtem27. Projeto de Resolucào n"' 46 de 1983, que 
altera a r:edação da alínea ''a", item 1, do artigo 239 do 
Regimento Interno. Autor: Senador Hendque Santillo. 
Relator. Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o 
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por unanimidade. Item_28. Projeto de Lei do Senado n'~' 
58, de 1983, que dispõe sobre cobrança de multa pelas 
concessionáriaS de Serviço Público. Autor: Senador Mu
rilo Badar6. Relator: Senador Martins Filho. Parecer. 
favorável, por constitucional e jurídico. O projeto é 
sobrestado pela presidência na forma do artigo 253, ali~ 
nea «a" do Regimento Interno. Item 31. Projeto de Lei 
do Senado n"' 21, de 1983, que dispõe sobre a redução do 
preço do álcool para a venda a proprietários de veículos 
de aluguel empregados no transporte individual de pas
sageiros, mediante subSídio, nas condições que especifi
ca. Autor: Senador Henrique Santitlo. Relator: Senador 
Mar condes Gadelha. Parecer: contrário, por inconstitu
cional. Não havendo discuSsão, o Sr. Presidente põe em 
votação o parecer, que é aprovado. Vota contrârio ao 
parecer o Sr. Senador Hélio Gueiros, e somente pela in~ 
constitucionalidade o Sr. Senador Helvfdio Nunes. Item 
32. Projeto de Lei do Senado n"' 130 de 1982, que acres
centa parágrafo ao artigo 73 da Lei n"' 5.682, de julho de 
1971 (Lei Orgânica dos pã:rtidos políticos). AutOr: Sena
dor Jutahy Magalhães. Relator: Senador José Fragelli. 
P~ecer: favorável, por constitucional cOm o substitutivo 

- -co, que apresenta. Não havendo discussão, o Sr. 
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado 
por- unanimidade. 

Prosseguindo, o ~r. Presidente, SenadoJ;'_Murilo Bada
r6, passa a presidência ao Sr. Sena4_or Josê Fragelli, para 
relatar o Item 24. Projeto de Lei da Câmara n"' 84, de 
1983 (N9 5-B/83, na CD), que dispõe sobre a prova do~ 
cumental nos casos que_ indica e dá outras providências. 
Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Murilo Bada~ 
ró. Parecer: favorâvel, per constitucional e jurídico. Não 
havendo discussão, o Sr._ F_reside,nte em exercício põe em 
votação _o parecer, que ~.aprovado por unanimidade. 

-Continuando, o Sr. Presidente em exercício, Senador 
José Fragelli, passa a presidência ao Sr. Murilo Badar6. 

Por deliberação da presidência, são ãdiadOs, em face 
da ausência dos relatores, o PLC n"' 147/82, PLC n"' 
116(82, PLC n• 74/82, PLS n• 38/83, PLS n• 27/81, PLS 
n' 281/80, PLS n' 379/81, PLS n• 27/83, PLS n•l73(81, 
PLS n• 64/83, PLC n• 142/82 e PLC n' 10/83. 

O Sr. Presidente informa aos demais membros da Co
missão haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se as
sirii à apreciação do Item 1. PrOjeto de Resolução da Co-
missão de Econom_ia ã Mensagem n~' 184, de 1982 (Mensa
gem nl> 358/82, na orígem), do Senhor Presidente daRe
pública, Submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
45.079.012.27. Relator: Senador Amaral Furlan. Pare
cer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado por unanimidade. Item 2. Projeto de Re
solução da Comissão de Economia à Mensagem Q9 173, de 
1982 (Mensagem n"' 348/82, na origem), 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 Claro 
{SP);_ a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
33.283.700,00. Relator: Senador Am~~ai Furlan. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico. Não haven
do discussão o Sr. Presidente põe em votação o parecer 
que é ap-rovado por unanimidade. Item 3. Projeto de Re
solução da Comissão de Economia à M;ensagem Jl9 172, de 
I982 (MensagerJ:l n"' ;347/82, na origem), do Sr. PreSiden
te da-República, submetendo à. apro-vação do Senado Fe
deral proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Claro (SP) 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
31.756..191,64. Itelãtõr: Senador Amaial Furlan. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurfdico. Não haven
do discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, 
que é aprovado Por unanimidade. Item 4. Projeto de Lei 
do Senado n"' 188, de 1982, que altera a redação do artigo 
19 da Lei n~> 6.686, de 1979. Autor: Senador José Lins. 
Relator: Senador Marcondes Gadelha. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurfdico ã emenda substitutiva 
da .C~mara dos Deputados. Posto em discussão o pare
cer, o Sr. Senador Amarai Furlan solicita vista, que é de
ferida pela presidência. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la~ 
vrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, sera assi
nada pelo Sr. Presidente. 

SENADO FEDERAL 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~RITO, 
CRIADA ATRAV~S DA RESOLUÇÃO N• 13, DE 
1983, "DESTINADA A INVESTIGAR A PERSIST~N
CIADA POBREZA ABSOLUTA NO NORDESTE". 

3' Reunião, realizada cm 15 de junho de 1983. 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às quinze horas, na Sala de Reu-
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niões da Comissão de Rela9ães Exteriores, presente os 
Senhores Senadores Lourival Baptista, João Lobo, 
Virg;1io Távora, Jutahy Magalhães (Relator), Eunice 
Michiles, Marco Maciel, José Lins e Alberto Silva (Presi
dente), reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada através da Resolução n9 13, de_l983, destinada a 
investigar a persistência da pobreza absoluta do Nordes
te. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Se
nhores Senadores Alfredo Campos e Hêlio Gueiros. 

Havendo número regimental o Senhor Presidente Se
nador Alberto Silva, declara aberto os trabalhos dando a 
palavra ao Dr. Camillo Calazans de Magalhães, Presi
dente do Banco do N ardeste. 

Aç_iniciar seu depoimento, agradece aos Senhores Se
nadores Alberto Silva e Jutahy Magalhães o convite feito 
por_ ambos de comparecer a esta Comissão. 

D.1ndo prosseguimento o Dr. Camillo Calazans, aboi
da um todo, os aspectos mais importantes da razão da 
miséria do Nordeste, ela existe por deficiência estrutu
rais, existe também porque não foi ainda realizada um 
esforço no sentido de que fosse reduzida substancialmen
te. 

,Cita, também, a parte de assistência rural que devido 
ao projeto "PROTERRA" deu condições à lavoura de 
arroz, o plantio do cajú, as condições à introdução da la
voura cana vieira, nos costeiros de Alagoas que hoje é o 
maior produtor de açúcar, o plantio de laranjas e o infcio 
da cafeicultura na Bahia. 

Prosseguindo, passa-se a fase interpelatória quando 
usam da palavra os Senhores Senadores Lourival Baptis
ta, Virgílio Távora, João Lobo, Lomanto Júnior, José 
Lins, Jutahy Magalhães. 

Dando encerramento ao brilhante depoimento do Dr. 
Camillo Calazans, o Senhor Presidente Se_nador Alberto 
Silva, agradece em nome da Comissão a presença do 
ilustre __ d_epoente. 

Nada mais havendo. a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar eu, N adir da Rocha Gomes, Assistente da 
Coffiissão, -fa vfei a pfesente Ata que, lida e aprovada serâ 
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO, DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUlRITO. CRIA
DA ATRAVtS DA RESOLUÇÃO N•l3,DE 1983, 
DESTINADA A INVESTIGAR A PERS!STEN
CfA DA POBREZA ABSOLUTA DO NORDES
TE, DEST!NDADA A OUVIR O DEPOIMENTO 
DO DR. CAMILLO CALAZANS DE MAGA
LHÃES- PRESIDENTE DO BANCO DO NOR
DESTE. 

PRESIDENTE.· SENADOR ALBERTO SILVA 
RELATOR: SENADOR JUTAHY MAGA

LHÃES 
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU1-

GRÃF!CO DA REUNIÃO) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Declaro aber· 
ta a reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito 
que investiga a probreza do N ardeste. 

Quero, inicialmente, agradecer a presença dos Srs. De
putados que foram convidados para esta reunião. Vamos 
ouvir" a palavra de um .dos grandes auxiliares do Gover
no, na Presidência do Banco do Nordeste, o eminente 
Presidente Camillo Calazans, que atendendo ao nosso 
convite, estâ aqui com sua equipe e se propõe a fazer 
uma exposição dentro do tema "Nordeste- Desenvol
vimento - Pobreza", ele, que tern dado a este Banco 
uma nova dimensão e realizado um trabalho em favor do 
Nordeste, por todos nós conhecido. Sem querer me alon
gar mais e querendo dar oportunidade para que o seu 
tempo não se prenda muito nesta tarde, concedo a pala
vra ao Presidente do Banco do N ardeste, Camillo Cala
zans 
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O SR. CAMILLO CALAZANS - Em primeiro lu
gar, quero agradecer o convite que me foi feito atfaves 
dos nobres Srs. Senadores Alberto Silva e Jutahy Maga
lhães, de vir a esta Colriissão criada para investigar a per
sistência da pobreza do Nordeste. Apenas fiquei numa 
dúvida sobre o que deveria falar, se especificarilente 
sobre o Banco do _ _Nordeste ou sobre a economia nordes
tina, uma vez que- o tema ê muito abrangente. 

Preparei um pequeno trabalho, com a ajuda do noss-o 
Escritório de Estudos Econômicos, especilJC:imente para 
esta Comissão .. Vou en.tregá-lo ao Sr. Presidente para ser 
distribuído, mas não vou me cingir a ele. Vou fazer uma 
exposição com -base em alguns slides e um pouco mais 
improvisada, para que a espontaneidade possa aparecer 
melhor. Trago, também, algumas publicações que o 
Banco do Nordeste vem fazendo sobre a economia do 
Nordeste e que será distribuído aos membros destaCo
misSã,o. São publicações novas, que sairani agora, como 
o Relatório de _1982, a última revista econômica que o 
Banco do Nordeste edita trimestralmente e, também, o 
último trabalho de conjuntura industria], editado pelo 
Banco do N ardeste, que o faz periodicamente. 

Hã também um trabalho que considero de muita im
portância, feito -p-elo Bãnco do Nordeste- nijo na mi
nha administração, mas na administraçãQ do Dr. Solano 
-em 1979, sob a orientação do Dr. Osmundo Evange
lista Rebouças, que hoje ê Secretário de Planejarnento do 
Governo do Estado do Ceará, i_ntituladõ: "Desenvolvi
mento do N ardeste - Diagnóstlco e Sugestão dç Polfti
cas." Esse trabalho me parece muito inlportailte, não 
tanto pelas sugestões e pelos diagnósticos, mas mais pe
los dados que ele traz. ~ tudo que existe estatisticamente 
sobre o Nordeste naquela êpoca -1979- i:: tenho a im
pressão que para hoje não houve modifica-ção maior. En
tão, este é um trabalho que gostaria que fosSe colocado à 
disposição dos Srs. membros da Comissão. 

Queria falar sobre aspectos econômicos do N ardeste, 
em primeiro lugar. Trouxe algumas transparências que 
vou expor, e se houver interesse de se conceder dados es
pecíficos sobre o Banco do Nordeste, também trouxe 
uma bateria de slides que poderei utilizar. 

Nós sempre estamos presos por problemas conjuntu
rais em todos os Sentidos. Hoje, discutimos nas manche
tes, problemas relativos ao balanço de pagamentos, 
problemas relativos ao preço do petr61eo e ficamos sem
pre com a impressão de que esses problemas são decisi
vos, mas, na verdade, eles chegam a ser superados em 
tempo. Hoje, estamos sofre~do as 'crises decorrçntes, nq 
meu entender, muito mais do problema dos juros inter
nacionais do que propriamente do custo do petróleo. O 
custo de petróleo tem um efeito mais para o futuro: o pe
tróleo que iria- ser adquirido para a produção futura e 
que, portanto poderia ser planejado, digamos assim, o 
seu pagamento. 

Jã a evolução dos juros no mercaçi_o internacional teve 
um efeito perverso sobre o passado, porque os contratos 
hoje efetuãdos são feitos com taxa de juros flexíveis com 
base no prime rate de Londres ou no de Nova Iorque. 
ConseqUentemente, a elevação da taxa de juros elevou as 
responsabilidades dos países em desenvolvimento, não 
só para novos empréstlrilOs; com·o- p-ãra oS jã obtidos, 
emprésfilnos -de recursos jã utilizados e cujo pagamento 
estava planejado com os vencimentos que ele proviu. 

Creio Que este é o grande problema conjuntural do 
mundo hoje e se reflete, inclusive, nas taxas de juros ele
vadas que existem internamente, que se torna unfã das 
grandes molas da inflação e dos problemas nacionais, in
clusive desempregos. Mas, esses são os problemas con
junturais. 

Acho que o problema que se esquece em face dessa 
persistência do conjuntural sobre o estrutural é que, na 
verdade, o grande problema da humanidade - que até 
hoje não teve u.ma· solução adequada- é o das dispari
dades de renda entre países e entre pessoas, tambm. É 
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claro que ninguém pensa numa sociedade em que todo 
niundo ganha igualmente, pois seria uma utopia. Mas, 
não seria preciso que essa disparidade fosse tão grande e 
tão grave, Co:ril.o' se-observa hoje no mundo, mais grave 
áiiida quando se observa dentro de um mesmo país, regi
dos pelas mesmas leis e os mesmos costumes. 

Esses dados que estou expondo aqui, são da ONU, 
onde se verificam as disparidades mundiais. Verifica-se, 
por exemplo, a América do No r te com 6% f1% da popu
lação, com 26.5% da re_nda, contrapondo-se à Ásia -
excluindo-se, evidentemente, o Japão -com 53% da po
pulação mundial e com 8,6% da renda. Esse é que acho 
ser o grande problema da humanidade, pois que desafia 
a todos e consegUiu iainda ser atenuado, pelo menos nos 
desejos e aspiraÇões daquelas pessoas mais bem forma
das. Esse dado é grave em termos internacionais, eviden
temente, mas às vezes, pode ser até reduzido através do 
iSõlamento. Temos o caso da China, que se isolou das 
necessidades do consumo, e o consumo é uma coisa sem 
limites. Dizem que a necessidade de consumo do ser hu
mano ê tão ilimitada quanto a capacidade da inteligência 
humana. Se se iSola um determinado pais do consumo da 
aspiração mundial, ele pode chegar até a ter um grau de 
des.envolvimento adequado. Foi o que aconteceu com a 
China, que conseguiu, com esse isolacionismo, resolver 
em parte os seus problemas, principalmente o de alimen
tação. 

Agora, quando esses mesmos dados se refletem num 
mesmo país, a coisa me parece que se toma muito mais 
grave, ou seja, é muito mais dificil se conseguir que um 
país viva co-m tamanha disparidade dentro das mesmas 
lCis, dos mesmos costumes e das mesmas aspirações. Is
so, infelizmente ocorre ainda com o Brasil, que talvez se
ja, dos paises mundiais, aquele que tem os maiores 
problemas de disparidades de rendas regionais, dispari
da_des essas que se espelham no fato principalmente-da 
Região Nordestina ter 29.9% da população e apenas 
9.1% da renda. São dados de 1975, mas que se mantêm 
quase que inalteráveis. 

Isso nos leva a concluir que somos 30% da população e 
temos apenas 10% da renda nacional. Devemos nos fixar 
em 9.1% f 10% para efeito da análise que irei desenvol~ 
ven-do. Essa disparidade persiste na renda per capita du
railtet.Oãcf esse-(etnpo- de 1970 até hoje. É claro que es
tatística tem muito disso: olha-se em um determinado 
momento e pode-se ter uma conclusão diferente. Há trin
ta anOs, a rerióa do N ardeste era perto da renda nacio
nal, o que não quer significar que-estãvamos melhor do 
Cj_tre estamoS hoje. Pelo contrário, talvez naquela época o 
Pã.íS estivesse lodo pior e o Nordeste em si. Mas, de 1970 
para cã- como demonstra o quadro....:. verificamos-que
o distanciamento Nordeste/Brasil continua se manten
do, salvo em 1981 e 1982, principalmerite, mas por uma 
circunstância que nenhum de nós desejamos, que ocor
feU pOrque calU a evolução da renda -nãcional. É claro 
que ôeseja-rrios ·que o· Brasil progrida e que o Nordeste 
também. o prOgressO do Brasil é tambêm uma depen
-aêilCíá. do progresso do Nordeste. Esta queda verificada 
em 1981 I 1982, evidentemente não-e- salutar, mesmo por
que no própriO Nordeste houve também uma tendência 
de queda. 

Observando a evolução relativa do Produto Interno 
Bruto Brasil/Nordeste, digo evolução relativa, pÕr ser 
um percentual dos dois- verificamos, por esse gráfico, c 

que no' tempo de euforia, ou seja, quando há_u_m maiOr 
desenvolvimento nacional, o Nordeste não_acompanha o 
desenvolvimento brasileiro - aí, a linha azul, o Brasil 
em cima; na linha vermelha, Nordeste por baixo. 

Nos momentos de crise nacional, como estamos vendo 
aqui, não há um efeito imediato que arraste o N ardeste; 
ele cai também, mas mais suavemente. 

Se deixássemos que no momento melhor, que é aqui, a 
diferença de crescimento relativo persistiSse sempre, 
mesmo assim, tomando por base a diferença-base, o 

Setembro de 1983 

Nordeste só começaria a corrigir o seu desnível econômi
co depois do ano 2.000. 

Mas, haVeria uma pergunta, certamente: o_ Nordeste 
tem um desenvolvimento menor do que o Sul, a renda é 
ffial distribuída -em -te-rmos llad0n3.is. Mas seria ela, em 
termos pessoais, melhor distribuída no Nordeste? Se isso 
ocorresse, evidentemente estaria atenuado o problema 
de rendas inter-regionais, mas não ocorre. Ocorre exala
mente o contrãrio: na região do Nordeste, a distribuição 
de renda é ainda maiS perversa do que no Sul do País. 
Verificamos, por exemplo, que 54,19% da população 
economicamente ati v a do N ardeste ganha menos do que 
um salário mínimo, contra 16%- quer dizer, ganha um 
salârio mí.çimo ou menos - no Sul do País. E, se verifi
carmos aqueles que ganham mais de três salários míni
mos, que seria um salário adequado para uma vida pelo 
menos de sobrevivência decente, o N ardeste teria apenas 
9%, enquanto o Surdo Pais teria 32/33%. 

Então, verificamos que não só há uma profunda dis
paridade inter-regional, como no Nordeste, na região 
mais pobre, há uma profunda disparidade entre classes e 
entre pessoas. Isso acarreta a existência de um quadro 
Como esse, de dados novos, de 1980; relativamente novos 
em termos de estatística brasileira, em que se verifica que 
a força de trabalho do Nordeste, de 1 f milhões de pes· 
soas, 38%, ou seja, 4 milhões e 342 mil, estão subempre
gada_s. 

Através de, no linguajar do economês, através das es
tatísticas apuradas de deseffiPfCgo aberto, subemprego e 
vida invisível e mão-de-obra não remunerada, temos 1 
milhão e 300 mil nordestinos, população ativa - quer 
dizer, que ainda teria que ter os reflexos sobre os seus de
pendentes- que não tem nem remuneração de _trabalho 
em termos pecuniários, ou seja, trabalham apenas pela 
comida e pela dormida, certamente. 

Quase a metade, 40% dos nossos trabalhadores esta
riam praticamente desempregados. Para se ter uma idéia 
da importância desses 4 milhões e 300 mil, basta que se 
diga que, otimisticamente, ã SUDENE, que foi um dos 
instrumentos que mais empregos criou no Nordeste, 
deve ter dado emprego a 1 milhão de trabalhadores du
rante a sua existência. Ela não seria por si só suficiente 
nem mesmo para corrigir o que existe hoje e, muito me
nos, para corrigir a mão-de-obra nova que entra todo 
ano, por v9lta _de 300 a 400 rníl pessoas no Nordeste. 

Essa população nordestina, população economica
mente ativa, se localiza 50% no setor rural, vem caindo 
- iSso ai, a primeira vista, poderia ser atê bom, porque 
uma das observações mais sentidas no desenvolviment_o 
ê a queda do número de pessoas trabalhando no setor ru· 
rã!, Oü-seja, um país -quanto mais desenvolvido, propor
cionalmente tem menos pessoas trabalhando na agricul
tura, ou necessita de menos pessoas na agricultura para 
alimentar um número maior de trabalhadores urbanos. 
I:: um dado que poderia ser considerado favorável, mas, 
na verdade, nós sabemos que também não é bem assim, 
ilmá grande parte dessa população, na verdade, fugiu do 
interior, foi para as capitais, está lá marginalizada, sem 
conseguir um emprego. São eles os grandes componentes 
daqueles contingentes de desemprego disfarçado_ e su
bemprego que nós mencionamos anteriormente, enquan
to que a mão-de-obra não remunerada é basicamente 
aquela que ainda_ estã na agricultura. 

Houve um acréscimo, e ai vai o esforço evidentemente 
grande da SUDENE ~ da mão-de-obra do setor secun
dãrio. Não muito grande, 8, 7, 9 caiu para 0,80, de 1,50 
para 0,60 subiu um pouco de 0,60 para 0,7_0, para 10 e de 
0,70 para 0,80, teve um crescimento mai_or, de quase 
50%, subindo para r4,95. Verificamos um aumento mui
to ·grande no Setor ServiÇos.- Isso aí mostrado assim, não 
significa muito, porque o Setot Serviços ê muito hetero
gêneO. Num país ricO, Setor serviços são as profissões li
berais, são- os professores, enfim, são os cientistas, mas 
num país pobre, predomina a mão-de-o_bra improvisada, 
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o engraxate, o vendedor de loteria. Então, o crescimento 
desse Setor não significa forcosamente uma evoluÇão fa
vorável para o Nordeste. Significa, sim um processo 
muito grande de urbanização - pessoas saindo do setor 
rural para o setor urbano, mas não nos leva a afirmar 
que tenha havido uma melhoria de vida desses retirantes. 

Eu acho que aqui nós poderíamos abrir um parêntesis: 
às vezes, querem criar para o N orde"ste umas alternativas 
que eu creio que não são válidas. O que seria melhor 
para o Nordeste: o desenvolvimento industrial ou o de
senvolvimento agrícola? Eu assisti diversas vezes e-por 
pessoas altamente situadas; jã vi, inclusive, ser dito por 
pessoas que eu tenho a impressão que disseram sem ana
lisar, mas que colocaram na frente e foi lido, que o 
problema do Nordeste seria o desenvolvimento agrícola, 
como se o Nordeste tivesse de desistir do seu desenvofvi
mento industrial. 

Creio que esse é um erro muito profundo, porque na 
verdade não há essa alternativa, nós preciSamos do de
senvolvimento industrial e do agrícola. Vocação agrícola 
pura, nas condições naturais, quein tem é o Sul do País, 
que tem bom clima e bom solo. O Nordeste, nas con
dições naturais, não tem vocação agrícola, evidentemen
te. E é tão importante para ã. economia nordestina desen
volver a indústria nos gr.3.nde"s centros, onde existe uma 
população marginalizada, desempregada, como desen
volver a agricultura. 

Então, eu acho que o Nordeste não deve acéitar jamais 
essa tese que às vezes nos ê imposta: o problema do Nor
deste é porque a SUDENE errou, foi desenvolver a in
dústria, não desenvolveu a agricultura. Eu diria o con
trário: o problema é porque desenvolveu a indústria, sa
tisfatoriamente em alguns casos, mas que é necessârio 
desenvolver também a agricultura, mas não um substi
tuindo o outro. 

Em se falando do setor agrícola, nós vamos examinar 
as razões, que é uma das causas desta Comissão, eu 
creio, de porque não tem sido dado um desenvolvimento 
satisfatório. Acho que, em primeiro lugar, nós reconhe
cemos os grandes problemas que nós temos de clima e in
clusive de terras boas também; temos, evidentemente, 
manchas de terras e regiões que têm uma terra tão boa 
quanto o Sul do País, como é o caso de Irecê e algumas 
outras regiões. Mas, no seu todo, as terras agrícolas do 
Nordeste não são das melhores; um percentual muito 
grande é, inclusive, de cristalinos que até nem mesmo a 
irrigação _é adequada. São regiões que, no meu- entender, 
essas sim, o problema seria até tirar· gente e botar gado 
para uma atividade mais extensiva e levar e concelltrar 
gente nas terras melhores, para uma atividade mais de 
agricultura intensiva. 

Nós verificamos a evolução do que houve no Nordeste 
nesse período de 50 a 80; o que se verifica nesses -números 
é que houve um aumento muito grande da utilização de 
novas terras no Nordeste, uma vez que as terras impro
dutivas, que não estão sendo utilizadas para a agricultu
ra caíram de 35% do total, para 25% nesse período de 50 
a 80, nesses 30 anos. 

Isso nos leva a concluir que o aumento que houve na 
produção do Nordeste, que foi pequeno, não decorreU 
de aumento de produtividade, de melhoria das ativida
des. Isto não quer dizer que não tenha havido em muitos 
lugares, agricultura muito rentável, mas no todo, no glo
bal, o aumento verificado foi decorrente do aumento da 
área cultivada e não do aumento de produtividade, o que 
seria representativo do aumento de rerida e, conseq-uen
temente, de um aumento das condições sociais dõS PoVos 
que lá vivem.-- -

Esse dado aqui é conclusivo contra isso, iilclusive, ve
rificamos que as nossas reservas, pOucas que jà tinha
mos, de matas, foram reduzidas grandemente durante 
esse período. Houve, sim, um acréscimo múito grande de 
pastagens e também um acrésci:rriO na área de lavouras, 
tanto temporárias quanto permanentes, mais permanen
tes. Aí estão incluídas, inclusive, coisas boas, como o au-
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menJo da cultura do caju, da laranja em Sergipe, cafei
cUltura na Sabia, 

Mas, no global, a conclusão a que se chega é esta: que 
se aumentou a área, mas não se aumentou a produtivida
de do Nordeste, não se aperfeiçoou e não melhorou a ati
vidade agrfco~a no seu global. Isso não invalida as gran
des exceções que nós todos conhecemos. 

Outro fator que inibe a melhoria da produção agrícola 
do Nordeste é também o fator fundiárfo, a distribUição 
das terras no Nordeste, é inegável. Isso' também não leva 
a concluir que uma simples reforma agrária colocada 
numâ lei- que seria muito fácil-, amanhã estariam re
solvidos todos os problemas do Nordeste. h claro que 
essa seria uma conclusão primária. Mas tainbém não po
demos fugir à conclusão de que a divisão fundiária do 
Nordeste é um inibidor do seu progresso. Nós verifica
mos_ aqui, por exemplo, em 1980, que quase 70% das pro
priedades rurais possuíam apenas 5% da área agricuftá
vel, enquanto que as grandes propriedades de 1.000 a 
10.000 ha, representavam apenas 0,4, metade das pro
priedadeS, e desfrutavam de 23% da área agricultável. 

:t. evidente que as virtudes, no caso, não estariam nes
ses extremos; melhor seria se as propriedades m~lhores, 
entre lO e 100 ha, ou mesmo entre 10, 100 ou 1.000, tives
se um percentual bem mais elevado que os 23% ou _39% 
ali exposto. --

Sem _dúvida nenhuma, a agricultura do Nordeste só se
rá resolvida qom irrigação. É imPOrtante para o Nordes
te, por exemplo, os esforços que o Banco está fazendo no 
sentido de se difundir tipos de cultura mais adaptados às 
áreas áridaS. _O sorgo, por exemplo,- o seú ddo Vegetati
vo menor, é claro que se for difundido n-o Nordeste, vai 
dar mais condições de sobrevivência ao pequeno agricul
tor principalmente do que a cultura d_o milho. E outras 
coisas que o Banco faz: a algaroba, etc., tudo isso é vâlí
do, é importante. mas, no meu entender, não é decisivo. 
A única Coisa que seria decisiva para se resõlver o 
problema agrário do Nordeste seria, é claro, a irrigação. 

Nós iríamos aproveitar um grande fator que nós te
mos- esse aí ninguém pode alterar- que ê a insolação, 
que é bom para a agricu.ltura, procurar a.s te_rras de me
lhor solo, que t.erTios também, irrigar essas terras de me
lhores solos e tornar esses setores os grandes pólos de de
senvolvimento da agricultura nordestina no sentido de 
lavoura, ou então, mesmo a pecuária intensiva, a pe
cuária de leite em pequenas propriedades irrigadas. 

A indagação_ que se faz é o que já foi feito em irrigação 
no Nordeste? Fol feito um grande esforço no Brasil para 
isso e os números dizem taxativamente que não. Eu não 
sei se é pela circunstância do Brasil ser um Pais muito ri
co, co:m uma área têÍ'filorial muito grande, em que se 
olhando simpl~smente o custojbeneffcio, principalmente 
etn termos de prazo, é muito mais económico se derrubar 
uma terra no Paraná, se derrubar umas matas em Goiás 
ou no Pará e se !;)lantar do que se investir maciçamente 
.em irrigação,mesmo porque a irrigação, como é feita em 
todo o mundo, deve ser encarada como um investimento 
social. Ninguêm deve pensar que obra de irrigação pode 
ser paga pelo agricultor usuário; ela tem que ser paga 
pela sociedade, como é pago um porto, quando o Gover
no faz,_ como ê paga uma estrada de rodagem, como é 
paga u-mã obra de sanealnento. 

A preocupação económica que às vezes inibe a irri
gação do Nordeste- isso a gente verifica até mesmo em 
técnicos, aqui em Brasília, principalmente - no meu en
tender não é válida, e se qualquer país ~o mundo tivesse 
pensado nisso,Õão faria naàa. 

Os dados demonstram, em termos de irrigação, nesse 
quad~o ~qui expos~o. o que eu afirmei de que os números 
demonstram que _quase nada foi feito. Então, esse es
forço ainda não foi desenvolvido para a irrigação no 
Nordeste. 

Eu não quero nem comparar a irrigação do Nordeste 
com a China, que tem uma tradição milenar em irri
gação, numa irrigação intensiva, inanual quase, nem 
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mesmo com a lndia, onde temos 40 milhões de ha irriga
dos, nem com os Estados Unidos, pela sua riqueza, nen1 
com a União Soviética, mas pelo menos c_om os países 
que têm condições económicas semelhantes ao Brasil, 
como é o México, com 6 milhões, como a Argentina, 
como o Japão, que tem uma área teriitorial muito pe
quena. A irrigação intensiva no Japão, feita depois da 
guerra, fez com que ele de país importador, hoje seja: um 
país auto-abastecldo quase em produtos ãgrícolas de ali~ 
mentação. O Chile, com uma área territorial também 
niuito pequena, o Peru..:... o Brasil tem uma área irrigada 
muito pequena, 1 milhão de ha irrigados apenas, e o 
Nordeste apenas 100 mil ha. 

Eu não sei se são corretos, mas vi alguns dados que de-
vem estar aproximados, que somente o DNOCS com 
seus açudes, que devem ter - o Dr. José Lins estâ ai; 
agora eu vou começar a ter medo de citar dados, porque 
ele pode corrigir aqui- 15 milhões de m3 acumulados, 
não é? 

_OSR. JOSE UNS- (Fora do microfone)- De_ IS a 
20. 

O SR. CAMILLO CALAZANS- -18 a 20, não-é is
so? Isso daria tranquilamente para irrigar 300 mil ha. 
Não? Quantos tem? Eu acho que -tem 70, 60 ... 

O SR. JOSÉ LINS- Eu acho-que tem 40 de irrigação 
mesmo. 

.O SR. CAMILLO CALAZANS - Mesmo, não é? 
Então, eu acho que_ esse número dispensa qualquer outra 
coisa; aí estâ demonstrado que não foi feito. 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Mas se certos da· 
dos que o tiNOCS publica e a CODEVASF ... 

O SR. CAMILLO CALAZANS -Não, o Brasil tal
vez sinl, porqUe -tem o problema da irrigação de lavoura 
de ·arrOz no Rio Grande do Sul, que só aí dá bastante. );: 
um tipo de irrigação diferente, mas é irrigação, não te
nha dúvida. 

Então, o que se pode concluir, é que na verdade isso de 
que depende o desenvolvimento do Nordeste, basica
mente, não ~oi feito, que é o problema de Irrigação. 

Então, a agricultura do Nordeste não pode ser dita 
que é inviável, porque na verdade não _foi tentado nada 
em termos bastante-sérios, para se resolver esse proble
ma. 

Analisados esses dois aspectos -indústria e agricultu
ra, eu prosseguiria com os dados também que nós coleta
riloS lá no ETN, que é a conseqüência disso, ou aliás, 
pode ser que esses dados sejam conseqüência do atraso. 
Isso é um círculo vicioso, é como o nascimento d-a- galia 
nha e do ovo, a gente não sabe bem qual é o responsável. 
Mas além do fato de seirnos pobres em produção, nós 
também somos pobres em todo o resto de coisas, somos 
recordistas de dados negativos. 

Guardei aqui, por exemplo, uns dados sobre educação 
do Nordeste - alfabetização da população depoiS de 5 
anos: yerificam~s que no Nordeste, apenas 47% da popu
lação~ alfabetiZada, contra 80% no resto do País. Matrí
culas em ensino primário, entreianto, nos deixam a ilu
são de que as coisas estão ficando normais; no N ardeste 
34% dessa população infantil e, no Sul do País, 36%~ 
Quando partimos para ensino secundário, a coisa há 
q_rna"tri:msformãção total: é de 12 p·ara 26, a metade pra
ticamente, No en_sino universitário, é ainda mais grave: 
de6 para 16, querdiier, quase ú·ês vezes. Esse dado aqui 
é _que é 6starreccdor, no meu entender, pois é um dado 
que compara nUm ano, matrícula e conclusão pelo curso 
de 1'~ grau, 2'~ grau e-39 grau.~ evidente que isso não quer 
dizer que os mesinos que se matricularam naquele ano, 
concluíram no mesmo ano; os que concluíram, 
Iitã.tricularaiti-se em anos anteriores~ Mas a gente obser-
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va esse dado estarrecedor_; o verde é o número de matrí
culas, e olhem aqui o número dos que concluíram. 

Eu botei ano seguido para mostrar que isso se trans
forma, porque alguém podia dizer;., .. Não, esses que en
traram agora vão concluir mais tarde". Mas continuã a 
mesma coisa até durante três anos, quer dizer, esses de
veriam ter concluído aqui e não concluíram, concluíram 
esses. Isso quer dizer que a maioria daqueles que ·vão 
para a escola, são matriculados no primârio por· um ~esfe
ra imenso, vão mais pela merenda do que para receber 
ensinamentos e não Concluem seu curso, por imPoSições 
econômic"as ceriameilte, e não por falta de inteligênC:iB. 
ou de capacidade dos professores de ensinar. 

Seguindo nesse caminho, vamos comparar outras me
didas de desenvolvimento: domicflios particulares com 
iluminação elétrica; 42 contra 70- Nordeste e Sul; resi
dências com água encaO.ada; 30 coxltra 5 I; domicílios 
com instalações sanitâriãs; 45 contra 88, quase chegãDdo 
a um índice muito bom. 

Isso nos mostra que inclusive a situação urbana da po
pulação nordestina é bem pior do que a situação Urbana, 
no seu todo, nas populações do Sul do País. Isso não 
quer dizer que não haja miséria no Rio de Janeiro, às ve
zes é até pior visivelmente, porque no N ardeste a miséria 
é pelo menos seca, não tem aquele lamaçal que têm as fa
velas do Rio de Janeiro. 

A indagação que faríamos agora, que seria talvez a fi
nalidade desse inquéritO do Senado Federal, era se per
guntar por que a existência de tudo isso? Nós devemos 
reconhecer que a base é ruim, as condições naturais do 
Nordeste sào inferiores às do Sul do País, nós deveremos 
reconhecer. Mas isso não é importante, cofio não é im
portante no mundo. Dizem, hoje, que se colocasse um 
extra-terreno aqui no Brasil, tirassem toda a população e 
Deus deixasse ele fazer um grande estudo para ver onde 
ele se instalaria, o último lugar seria o Japão. E o Japão 
hoje tem uma situaÇão privilegiada, quer dizer, con
dições naturais são ini.portantes, mas não são decisiVas. 

Uma coisa correta, que ninguérit discute, é que só se 
consegue promover o desenvolvimento de regiões peri..: 
tericas, de regiões marginais ou regiões que têin menoS 
atrativos, se houver intervenção do Governo. Não há li
beralismo político que altere isso. O- Governo é ciue tCm 
que disciplinar, intervindo, estimulando para qUe 16ve a 
iniciativa priVada a fazer investimentos em regiões mais 
pobres. Esta é uma verdade, foi uma verdade nos Esta
dos Unidos, e por isso a razão da política de Roosevelt, 
do New Deal, e é verdade em todas as nações; foi uma 
verdade na Rússia, cOmO nS.ção sOCíãlíS-ta, pois se a Rús
sia não tivesse feito grandes investimentos atrás dos 
Urais e das zonas mais pobres da Ásia, certamente i Ale
manha a teria engolido. 

1:: necessário se perguntar: foi feito pelo Governo -
não estou me referindo ao Governo de hoje, nem ao de 
ontem, nem ao dos últimos anos, nem aos _de passado 
mais remoto, a indagação é genérica- houve por parte 
do Governo, esse esforço de investir m:aís nó Nordeste? 
Esses dados aqui talvez nos levem a concluir que não, Aí 
são expostos os gastos governamentais: União, Estados e 
Municípios, não só da União. Isso é importante somar, 
temos que somar tudo - feito nas diversas Regiões do 
País. Nós constatamos,comparandO 70 com 75 -- infi.: 
Iizmente, não temos dados ainda da contabilidade públi
ca e outros, para fazer um estudo mais recente; devere
mos ter dentro de pouco tempo, e o ETN está promoven
do isso mas não deve ter sido muito diferente, Pois não 
há nenhum indicador de que tenha se alterado substan
cialmente, melhorou um pouco mais mas não substan~ 
cialmente --que as aplicações governamentais nos úêS 
níveis do Governo, no Nordeste foram de 9,1%, Isso 
guarda uma coerênçia muito -grande c_om a nossa renda, 
ou seja, com a nossa misêria, e não com a nossa paruct-:: 
pação populacional, que seria 30%. 

Dizem os técnicoS -- e ê-vetdade - que apesar disso 
esses números demonstram que se investiu mais no Nor-
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deste, principalmente -pelo Governo Federal - é bom 
que se faça a ressalva- muito mais do que lá arrecadou 
pelo mecanismo de Fundo de PartiCipação e outros. É 
verdade, nós não devemos não reconhecer isso, pois é 
verdade: o Governo Federal investe no Nordeste bem 
mais do que aquilo que lá arrecada. Mas não o suficiente 
para, não digo corrigir esse desnível, que nunca será cor
rig;ído no seu todo, mas pelo menos, atenuar esse desníw 
vel e dar uni."â esPerança melhor para a Região n,ordesti
na. 

Vendo esses dados, isoladamente, aparecerá logo al
guém para· dizer::."Mas aí você está esquecendo dos 
subsídios da SUDENE, etc," Por isso nós fiZemOs um 
outro quadro que dá os montantes de subsídios e transfe
rêncías, incluídos também os subsídios de juros ban
cários, por exemplo, que é muito importante, e que se lo
caliza mais ilo-Sul do País, evidentemente, inclusive por
que a agricultura de lá demanda mais crédito. É claro 
que numa agricultura tecnificada, o cidadão vai no Ban
co do Brasil e pede financiamento para a compra de adu
bo, para a compra de defensivos, para a c_ompra de má
quinas, e isso é fi"nànCiáve]. E o nosso pequeno agricultor 
chega lá nã fazenda e diz: a única coisa que eu tenho ê o 
meu trabalho, o que nos deixa até em dificuldades para 
saber o que é que financia, ao fazer um orçamento. O 
Banco do N ardeste e o Banco do Brasil, na minha época 
- eu nie lembro muito bem -, financiavam a feira- do 
pequeno agricultor atê a sS:fra, para ele sobreviver. 

Não ê um propósitO do Governo, tirar recUrsoS, ê que 
a estrutura leva a que esses subsídios de juros de crédito 
vão -maiS para o Sul do País. Se somamos es~çs suhsídios 
tOdos, essas transferências todas, verificamos que tam·. 
bém o Nordeste leva apenas 11,3%, e foi reduzido nesse 
prazo de 70 para 75, para 9,4% das transferências de 
subsídios dadOs às diversas Regiões do País. Coinciden
temente, também -muito próximo da nossa misêria, ou 
seja, da nossa renda, que eu mostrei que era 9,8%. 

Eu creio que esses dois dados são suficie-i).tes- pa:fa -que 
Se tenhi unia resposta da razão da miséria do N ardeste, 
Ela existe por deficiências estruturais, mas existe tam-
6ém porque nàO foi ainda realizado um esforço no senti
áo -de que ela fosse reduzida substancialmente. 

No que diz -respeito a crédito, os dados são um pouco 
ffielhorcs. Não sei se algüém observou aí o crédito dado 
aO Sudeste, as transferências e iifveStimentOS governa
mentais no Súdeste. Comparando, vemos como aumen
tou n-o -Sudeste, quando se fala em crêdito: mais- de 15%; 
-si não me erigano- eram cinqUenta e poucos e agora são 
quase setenta, 

O SR. JOSÉ LINS - Saiu 3_0% para o Nordeste. 

O SR. CAMILLO CALAZANS - O Nordeste tem 
12%; o que ê um dado rn~!hor do que os outros. 

O SR, JOSb UNS -No seu tempo, o Banco do Bra
sil emprestava 18, 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Hoje, parece que é 
11. Mas, em compensação, o Banco do Nordeste que ti
nha 15% em 1979, dos financiamentos da região, está 
c-om ~0%.-Nós- procurarrlós ·cobfir~uffi- p~uquinh0, tUas 
mesmo assim, não foi suficiente. São 12,7% em teimas de 
crê-diú>~ o subsídio do crédito dos jurõs estava na oUti-a, 
junto cOin os subsídios, incentiVOs fiScais e COm Os ciU
trõS. Aqui é saldo de crédito, operações -concedÍdas.--

Só para terminar, as relações de trocas do Nordeste no 
comêrcio interno e·no cotnêrcio externo, no comércio ex
terno, altameilte faVoiiVeis para o Nordeste: temos ali 
uns 700/800 ffilihÕes de dólares favoráveis e, no comér
cio interno, altamente desfavoráveis, Isso me levou uma 
ve'z, eiti.Umã'i-eU:i1ião aqui em Brasíiiã, ouvir de um cida~ 
dão:. "Estã aí, caniilo, vocêS falam, mas se o Nordeste 
fosse uin país independente, devia ter uma díVida muito 
maior do que o Brasil. oorQue tem uma relação de troca 
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deficitária muito grande". Está lá o global das duas, e é 
verdade, _ 

O SR. CAMILLO CALAZANS- É verdade. Vende 
dois e paga três. 

Mas isso é um bruto castigo que o homem do Nordes
te feva, que não está dito naqueles quadros todos, que 
não é contabilizável. Porque cada coisa que nós vende
mos para o exterior, vendemos a preços nacionais, e tudo 
aquilo que nós compramos aqui é por preços mais caros 
do que compraríamos se importássemos. 

Os incentivos da SUDENE. por exemplo, creio que 
perto de 90% representou finalmente em equipamentos 
comprados no Sul do País. Isso quer dizer que os incenti
vos da SUDENE foram muito bons para o Nordeste- é 
evidente que foram, vamos pleitear que eles sejam maio
res, eu vou concluir aí- mas na verdade também foi um 
grande auxílio, talvez decisivo para a indústria principal
mente de máquinas do Sul do País, indústria essa que ga
nhou muito, porque vendeu para o Nordeste a preços 
mais elevados do que o mercado internacionaL Isso é 
algo muito importante para se examinar. Acho que, infe
liZmente, não está contabilizada af a exportação de gente 
que o Nordeste faz para o Sul, mas esta é também a ex
portação pior do mundo, porque o exportador não ga
nha nada; pelo contrário, só tem ónus. Todo nordestino 
que chega em São Paulo, custou a nós que lã fiCamo-s
precariamente, é evidente-, alimentar, dar uma edu
cação talvez ruim, mas Cr.ue deu gastos. E após todos os 
gastos, nós -o mãndamos lá para o Sul, que o recebeu de 
graça, Isto também não está contabilizado, Seria uma 
parcela de dívida social do Sul para o Nordeste. 

Verificamos, hoje- não sei se alguém leu- uma ca-i..: 
sa muito interessante na imigração de judeus russos para 
Israel: a Rússia permite que eles emigrem; não há dúvida 
nenhuma, podem emigrar, mas exige que o Governo de 
Israel pague os estudos que foi dado àquela pessoa, pa
gue a alimentação que ela teve com a pessoa, etc, Se nós 
pudéssemos fazer a mesma coisa com São Paulo, eviden
temente teríamos um balanço de pagamentos mais favo
râVéC Mas; ínfelizmentê,-'não foi Possível. 

No comércio externo, nós somos auto-suficientes em 
petróleo. O meu Estado de Serg'ipe é grande produtor de 
petróleo e tem algumas vantagens. A PETROBRÂS dei· 
xa algumas vantagens lá, mas muito pequenas. Ouvi um 
dado um dia deSses aí - não sei se é correto, mas deve 
ser, porque foi dado por uma autoridade que prezo mui
to - muito significativo: é de que o petróleo que fica em 
Sergipe representa- um dia de produção da PE
TitOBRÁS naquele Estado- só um dia. Quer dizer, o 
lUcrO -que -SeTgipe tem com a produção de petrófeo, a 
renda que ele tem, representa um dia da produção de pe
trOleo. Os outros 364 dias de produção não beneficia
Tiain o Estado se pudessem: Eu ã.chei um negócio muito 
sêriQ, tanto que i::stáu comentando -sob reserva, mas 
como no Nordeste, a gente vê muitas coisas que a gente 
pensa que não ê, vai ver e é mesmo, é que estou transmi
tindo- esse dado, 

Nós temos diversos instrumentos dentro-do Nordeste. 
Acho que criticar esses instrumentos é bobagem, nós de
vemos é procurar aprimorar, melhorar e pedir mais. Um 
dos maiores instrumentos dos que foram criados- creio 
que o Banco dó Nordeste ainda é um pOuco maior- fo
ram os incentivos fiscais que sem dúvida alguma, é um 
dos grandes instrumentos do Nordeste. Ele era grande 
n~= sua iCiéi:i origíhal de que seria um privilégio,_ porque 
iÕ.centivos fisCais só são importantes quando se consti· 
tuem em privilégio para determinada região. Quando ge
neraliza, perde sua importância. 

Lembro-me que em um certo momento, a Bancada de 
GOiás queria estender o paralelo da SUDAM para de
pois de Brasilia, o que arrasaria o N~?rdeste:. Não esta
mos prejUdicando nada, é só mesmo dinheiro, ê só botar 
para cá, mas na Verdade, daria tanto estímulo para seca
naliÚ!.r para essa região, que pouco sobraria para lá, En~ 
tão, aquilo que era um privilégio do Nordeste, com a 
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criação do inceritivo ao turismo, do inceritivo à -pesca, ao 
reflorestamento- que ê o mais fáCil de ser desviado, se é 
que desviam; não sei- e- cOm a retirada do PIN/PRO
TERRA, dois incentivos fiscais. Eu não sou contra O 
PIN/PROTERRA mas, pelo contrârio, acho foi uma 
grande idéia que se teve. Eu sou contra ao fato de que no 
momento em que o PROTERRA deixou de ser um re-. 
curso acrescido para o N ardeste, como era incialmente, 
ele p~~sou a ser retirado dos incentivos fiscais. 

O PROTERRA, principalmente a parte de assistência 
rural, deixou muita coisa rio Nordeste; deu condições à 
lavoura de arroz no Maranhão, que hoje é a base daque
le Estado; deu condições ao plantio do caju no Ceará, no 
Rio Grande do Norte, no Piauí- hoje, é a maior parce
la de exportação do Estado -; deu condições à intro
dução da lavoura canavieira nos tab.uleiros costeiros de 
Alagoas - foi o PROTERRA que deu, com financia
mento a prazo adequado e a juros compatíveis com a ne
cessidade do Nordeste. Hoje, Alagoas é o maior produ
tor de açúcar-; deu condições ao plantio de laranjas em 
Sergipe; ajudou muito o início da cafeicultura na Bahia; 
ajudou muito a criação do pólo de produção de grãos de 
lrecê. Quer dizer, deixou muita CõiSa. Mas, ele seria mui
to mais importante se tivesse continuado como original
mente, ou seja, recursos novos que o Banco do Brasil ca
nalizava para região, e não retirados dos incentivos fis
cais. 

O resultado disso é_q.ue- os incéntivos fiscais que erri. 
1962, eram todos para o Nordeste, em 1982jâ foi até me
nos; nesses últimos anos começou a subir um pouco; essa 
linha azul mostra que ele começou a crescer, representa 
21%, 23%. Bom, em tecnicolor, é isso. Agora, vamos veT 
em números, o que quer dizer isto. Isto quer dizer o que 
está aqui: qUe os- incentivos fiscais totais no período de 
62 a 82, poderiam ter rendido em valores reais, quatro 
trilhões para SUDENE. E, na verdade, só entraram na 
Região do Nordeste, um trilhão e duzentos e dezesseis 
milhões. 

Verifica-se uma coisa interessante com os números: se 
a gente multiplicasse iss-o Por três, era exatamente aquele 
gap que a gente obteria em aplicações no Nordeste, ou 
seja, o Nordeste em lugar de ter 10% das aplicações do 
País,- teria 30%, próximo à nossa população. E se tomas
se apenas os incentivos fisCais cOmo ·estavam no original, 
teria alcançado os seus objetivos plenamente. Foi a dís
tribuíção, o parcelamento, a disseminação dos incentivos 
fiscais que, não digo que acarretou prejuízo, pórque na 
verdade nós ganhamos ainda um bilhão; não é por isso 
que se vai acabar com os incentivos fiscais, que se vai di
zer que os incentivos fiscais São ruins, mas o que foi ruim 
foi disseminar por outras áreas e principalmente por ou
tros setores. 

Apenas por curiosidade, o que ocorreria, por exemplo, 
com o Banco do Nordeste se continuasse recebendo o 
Fundo das Secas, que deixou de receber em 1977, quan
do foi feita nova Constituição? CinqUenta bilhões. 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Sim, uma parte 
foi. Mas o PROTERRA, quando foi criado eram recur
sos novos. 

O SR. JOSÉ LINS - Não pode ser feita uma ava
liação dos recursos totais'? 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Pode, é fãcil fazer. 
Eu posso mandar elaborar e entregar. Há, mais ou me
nos, um percentual. 

O Fundo das Secas nos teria dado cinqUenta bilhões a 
mais. Hã quem diga -que issO-:nao--é muito importarite·, 
porque o Banco do No r deste, hoje, estâ com 800 bilhões 
aplicados. Mas cinqUenta bilhões é bom dinheiro. :S ver
dade que eu não quero substituir a liberdade que tem o 
Banco do Nordeste para mobilizar recursos por esses in
centivos, porque eu consegui, os que me antecederam 
conseguiram alguma coisa, enfim, O Banco do N ardeste 
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conseguiu UIT' valor de 800 milhões de crUzeiros, mUito 
superior a CinqUenta. Para substituir, não é vantagem, 
ritas nã. Vf:ràli.de, isso noS fÕi sonegado, nos falta isso. 
JSto âêvia tst1i"r--acresCido ao que tem. Ano a ano é soma
do, é acumulado. 

Bom, aqui também exiStem dados referentes ao IOF 
que foi dado em substitUiçãO. Em 1975, devido a um es
forço muito grande do nosso Senador Virgílio Távora
eu conheço o trabalho de S. Ex~ a eSse i-espeito _:_-Sedes
tifloil 8% do IOF ao Banco do Noraeste. se-issO fosse 
Concluído integralmente, nós teríamos recebido 76 bi
lhões; recebemos apenas 16 bilhões- 22% do que seria. 

Bem, isso era· o que eu tifiha a dizer so.bre dados da 
ec_onomia do Nordeste. São esses dados que estão ií. 

Quero Voltar ao início para responder a pergunta que 
acho que o Senado ia me fazer, que é esta: qual a razão'? 
A razão é esta: o Nordeste não teve poder político du~ 
rante esse tempo todo, para convencer a sociedade brasi
leira que era prioritário e que teria que resolvei' os seus 
problemas com a canalização de recursos para a Região. 
Se em Iugãr de onze, eStivesse ali pelo menos trinta, evi

_rlenlemente a situação seria outra. besta a exposição que 
queria fazer com relação a economia do Nordeste. 

Tenho alguns dados também sobre o Banco -do N-or
deste que, se houvesse interesse, poderia expor, mas creio 
qtie foge um pouco à finalidade desta Comissão e Prefe
riria parar aqui. 

O SR.-PRÉSIDENTE (Alberto Silva) - Creio que o 
nOssO Conferencista Camillõ Calazàns quis dizer é que 
uma vez que ele tem aqui os dados do Banco, evidente
mente ele os poderia passar à Comissão, mas tenho a im
pressãó de que a e gostai-ia é de' responder às perguntas 
que -núiitOs jã se inscreveram para fazê-las. 
- OQUe estou -querendo dizer é que os investimentos do 
BancO dO -NordeSte, o Dr. Cãiazans os tem todos aqui e 
pode cedê-los à Comissão, p-ara serem estudados. ~claro 
que ele p-oderia fazer um resumo aqui, se assim o enten
desse, mas ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Pois não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Solicitaria a V. 
Ex• que pedisse ao Dr. Camillo para fornecer esses qua
dros que foram expostos, para que constasse da nossa 
Comissão. 

Ó SR: PRESIDENTE (Alberto Silva)- Claro. A!iãs, 
desde o início S. Ex• os ofereceu. 

O SR. CAMJI,LO CALLAZANS- Trouxe aqui al
guns dados, que são algumas análises dos quadros; ape
nas não posso deixar os originais, mas posso tirar cópias. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)~ Na verdade, 
os quadros que foram exibidoS falam por Si e, para a nos
sa ComissãO, são imPortantes. Então, pediria que o Dr. 
Calazans nos fornecesse esses quadros, porque tiraría
JlJO~ ç_6pias e distribuiríamos à ComissãO: Dr. Calazans, 
V. Ex• pode ter a certeza de que estão aqui não só os re
presentantes da Comissão para·a qual V. Ex• fez essa ex
posição, mas tambf:m Deputados e Senadores que deixa
ram os seus afazeres para ouvir a sua palestra, das mais 
importap.tes, po~que suscínta, objetiv:a e Concreta. 

Nós queremos cumprimentar o Sr. PreSidente Camillo 
Calazans- para nós não é surpresa, pois já ·a Conhece
mos desde o Banco do Brasil e, como bem disse ali o nos
so representante, vestiu a camisa do Nordeste e deu 
aquele empurrão que o Banco estava precisado; basta 
ver o investimento de 800 bilhões, que já representa o 
~rabalho realizado pela administração do Presidente Ca
lazans. 

Queremos, como Presidente desta Comissão,- agrade
cer ao nobre conferencista a sua presença e dizer que to-
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dos os que estão aqui, q!le se inscreveram, desejariam na
turalmente colocar uma pergunta sobre esta brilhante 
expõsi_ção que V. Ex• acabou de fazer. 

Eu pediria, como há muitos inscritos, que fossem bre
ves nas suas perguntas, porque uma pergunta dessas esti
ca e o tempo-vai passando, e assim daríamos uma opor
tunidade a todos para que pudessem fazer perguntas ao 
~ss-o conferencista de hoje. 

Assim, concederia, logo de início, a palavra ao Sr. Se
nador Lourival Baptista, como primeiro inscrito. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA --_Sr. Presidente Ca-
millo Calazans: 

Ouvimos com muita atenção a sua exposição. De
monstrou conhecimento das coisas do Nordeste. O Ban
co do Nordeste integra-se no conjunto das instituições 
_criadas com a finalidade básica de promover e acelerar o 
progresso, o processo de desenvolvimeto_ global da Re
gião. Transformou-~e ele, no de.correr de sua trajetória, 
desde o seu advento há pouco mais de 30 anos, num efi-

-- - ciente instrumento de fortalecimento das estruturas eco
nômicas e sociais, através da_criteriosa aplicação dos re
cursos de que dispõem os seus múltiplos programas de fi
nanciamento das atividades agropecuárias, comerciais e 
industriais dos Estados nordestinos. 

Por outro lado, o Baq.co do Nordeste sempre teve o 
privilégio de ser eficientemente dirigido, tendo tido bons 
presidemes e: diretores capazes. Na sua fecunda gestão, 
Dr. Camillo Cala~ans,._o Banco do Nordeste, além de 
multiplicar o volume de seus investimentos na Região, 

-aperfeiçoou suas técnicas e métodos de trabalho e am
pliou o número das agências da sua rede, a fim de facili
tar o crédito __ à_!l empresas e sobretudo aos pequenos pro
dutores. Seria desnecessário alongar-me, para enaltecer a 
sua atuação como consagrado economista e administra
dor, pelos excepcionais resultados de sua gestão em be
neficio do Nordeste, resultados, aliás, sobejamente reco
nhecidos pelas suas dimensões e profundo alcance. 

Desejada formular apenas uma pergunta de natureza 
abrangente, que lhe possibilitasse condensar, em suares
posta, os resultados fundamentais de sua brilhante 
atuaçào: 

Dr. CamiÚo Calazans, qual o volume global dos inves
timentos efetuados pelo Banco do Nordeste durante a 
sua adrriiiiistração, através ae recursos seioriãimente 
aplícados, no tocante à industrialização regional e ao in
cremento da produção agropecuária nos diversos Esta
do_§ nordestinos? Acredita que o volume desses investi
mentos é suficieDte para assegurar o processo do desen
volvimento econômico auto-sustentado do Nordeste, si
multan~ente com.~ correção das disparidades inter
reiionais e das distorÇões que se verificam na Região? 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Muito be.;,, Sr. 
Senador. Agradeço a V. Ex•, suas palavras e acho que 
em boa parte elas vão de coração, da amizade e da admi
ração que nos liga desde há muito tempo. 

Trouxe muitos números sobre o Banco do Nordeste, 
mas não me preocupei em trazer dados específicos sobre 
a minha administração. Tenho dados sobre anos segui
dos, mas não específicos sobre a minha administração. O 
que eu poderia lhe dizer é que em 1980, o Banco do Nor
deste teve o seu maior incremento de aplicação -foi um 
incremento real de 27%, maior do que o incremento do 
Banco nos 10 anos anteriores, em termos acumulados. 
~aquele ano, o Banco do Nordeste chegou a um saldo 
de aplicações de 260 bilhões de cruzeiros. Em 1982, o 
Banco do Nordeste terminou o ano com aplicações de 
564 bilhões, um incremento real de 8.6. Não foi tão gran
de quanto o anterior, mas como a base era muito mais 
elevada e era impossível se conseguir todo ano incremen
to tão grande, mesmo assim foi um dos maiores dos ban
cos brasileiros. 

Basta que se diga _que, ttO de 1982, o Banco do Brasil 
tev:e um decremento real de 15%. AI, Sr. Senador, cu 
queria abrir um parêntese e manifestar a minha preocu-
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pação: acho que o combate da inflação às custas do Ban
co do Brasil é uma tragédia nacional, porque o Banco do 
Brasil assiste preponderantemente à pequena, à média e 
quase exclusivamente à indústria n"acional, e ele é maiS 
importante nas regiões mais pobres, como o Nordeste, 
que apresenta 60%, do que em São Paulo, com 39%. Se 
combater a inflação, usando como meio de pagamento 
só ou preponderantemente o Banco do Brasil, significa 
dizer que está se penalizando demasiadamente a pequena 
e a média empresa agrícola nacional. 

Mas isso é apenas a. "vírgula inglesa"~ O Banco do 
Brasil caiu 14.5%, os bancos comerciais tiveram um in
cremento de 2.9 e o Banco do Nordeste 8.5. Chegamos, 
então, em outubro e dezembro, a 564 bilhões de cruzei
ros: Em abril, nós estávamos com 783 bilhões de cruzei
ros aplicados; devemos estar hoje com- mais -de 800 bi
lhões e chegaremos ao final do ano·com mais-de 1 trilhão 
de cruzeiros aplicados, quer dizer, o Banco do~Nordeste 
cresceu muito nesse perfodo, sem dúvida nenhuma, cres
ceu em todas as suas linhas de crédito: crédito industrial, 
crédito para infra-eStrutura, ci:êdito rural, crédito geral e 
câmbio. Inclusive, é um dado que é bom que se diga por
que, às vezes, a gente verifica as afirmações errôneas: "O 
Banco do Nordeste cresceu mais no setor de financia
mentos a longo prazo, de investfulC:iitoS de infra
estrutura, do que mesmo no setor comercial. Nós t_ive
mos, em 1982, um crescim.enro·ao Banco do Nordeste 
como banco de desenvolvimento, 16.1% em termos reais 
- vamos tirar a inflação disso - e, como banco comer
cial, apenas 7%, ou seja fõi -o dobro como banco de in
vestimento, 73% de suas operações são de banco de in
vestimentos. Ele continua, portanto, fiel à sua origem de 
banco de investimento, embora o fato de ser banco co
mercial também seja riluito bom. 

Acho que foram duas felicidades que os criadores do 
Banco do Nordeste tiveram: primeiro, só admitir funcio
nãrios mediante concurso público, evitando o empre
guismo e podendo ter um pouco de têcniCOs selecionados 
e, segundo, criando o Banco do Nordeste como um ban
co misto, porque quando se financia Um irivestiniCnto, 
evidentemente se tem que dar condições de se pagar esse 
investimento, e é através do -financiamento (?)_que se 
consegue; Os bancos de investinientos puros quase em 
todos os lugares estão em crise e, não só no Brasil, por
que não têm maleabilidade para Poder ôar assistência 
conseqüente para o cumprimento de suas obrigações. 

O nosso Senador perguntou por Estado. Tenho dados 
de abril: nossas maiores aplicações estão no Estado da 
Bahia, com 140 milhões, houve um aumento de- 45%, 
mas o incremento maior de aplicações foi no Estado do 
Ceará, que está com 110 bilhões de cruzeiros aplicados 
em incrementos de 53% ocorridos nesses 4 meses. O meU 
Estado de Sergipe é o terceíro, mas nós chegamos lã Se-
nador; se eles deixarem, nóS Chegamos lá. O Estado de 
Pernambuco é o quarto em aplicação, com 92.4 bilhões ... 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Isso se o Cearli 
deixar, porque a Bahia já nem Se fala, não é? 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Nós estamOs um 
pouco longe, com 35 bilhões, mas chegaremos lã. V. Ex• 
me perguntou se isso tinha sido suficiente. Eu acho qUe 
não foi suficiente, precisaríamos de muito mais; fOiTm~ 
portante, conseguiu transformar o Banco do NordeSte 
no terceiro banco do País em termos de aplicações, con~ 
seguiu elevar a participação do Banco do N ardeste no 
sistema bancário da Região de 15 para 30%, mas não doí 
suficiente, mesmo porque é uma circunstância muito in~ 
teressante: toda região em desenvolvimento, quando se 
aplica, essa aplicação faz coin que demande-Inaior-crédi~ 
to; então, a Região em desenvolvimento nunca tem cré
dito suficiente. Quando se encontrar uma região" qUe diz 
que o _crêdito é suficiente, que está bom, ê poriJ.ue a re~ 
gião está ruim, estâ eStagnada. Não sei se respondi, maS 
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esses são os dados que tenho no momento. Mui to grato a 
v. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com a pala
vra o Senador Virgílio Tãvora. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Sr. Presidetne, Srs. 
Parlamentares, Dr. Camillo Calazanas, incialmente as 
palavras a proferir são aquelas de aplauso a tudo o que 
V. Ex• aqui disse ao apresentar a sua exposição como 
aquela que, em poucas palavras, mas cheias de "números, 
dá, às pessoas que estão assistindo, a noção que desejam 
ter do retrato que se traçou. Então, nossas felicitações. 

____ Sin(eticani."entf:, vamos lhe fazer pergunta em relaÇão a 
essa tese que V. Ex• defende que em nome dos governa
dores do Nordeste~ época, perante o Presidente da Re
pública, tanto defendemos, isto é: os dispêndios do Go
verno no Nórdeste serem, quer no campo social- inves
timentos a fundo perdido -, quer no campo da infra~ 
estrutura econômica - investimento das estatais e dos 
órgãos autárquicos do Govern-o Federal -, proporcio
nal em montante à relação entre a Região e o Pais, ou se
ja, ordem de grandeza de 30%. Como V. Ex• vê a facili
dade disso ser atingido num prazo de cinco a dez anos? 
Esta: era- a primf:íra pergunta. 

O SR. CAMJLLO CALAZANS - Desculpe, Sena
dor, mas ... 

O SR. VIRGtLIO TÁVORA- Vamos repetir para 
não termos teias de aranha na _cabeça. 

Estamos de acordo com a tese esposada por V. Ex• -
vamos repetir - a mesma que fizemos perante o Senhor 
Presidente da República, em nome dos Governadores do 
Nordeste, que nos assegurou a justa e certa, isto é, re
lação de investimentos totais do País em vencimentos da 
Região, na mesma proporção que temos de densidade 
demográfica, oU irielhof, de pqpulação. Propusemos que 
isso fosse executado de 5 a 10 anos, porque ex-abrupto 
não se podia fazer. Qual a factíbilidade que V. Ex• vê, 
com a experiência qtie tem de Presidente do Banco do 
NrHdeste, de tal ser cumprido? 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Acho que essa di
ferança é exatamente a medida da divida social do País 
para com o Nordeste. Acho que aí se pergunta sempre o 
quanto. Está ai, o quanto é este. Agora, acho que é per
feitamente factível, pois já existem os instrUmentos para 
isto. Demonstrei, por exemplo, que os incentivos fiscais, 
se não fosse aquela discdiliinilção, ele teria cumprido 
essa ffieta em termos de incentivos fiscais, ou seja, teria 
investido no N ardeste três vezes mais do que investiu ho
je. Só aí teria atendido em termos de investimento, de in
centivos fiscais. 

Agora, quanto aos investimentos sociais, ê uin Proble
ma só de ajustar os orçamentos dos órgãos oficiais fede
r::iis--e também de uma reforma tributária que desse 
~aior renda para o~ municípios e Estados nordestinos. t 
claro que a gente deve olhar uma reforma tributária com 
muito cUidado, porque ela pode ser uma faca de dois gu
mes. Eles fizeram uma reforma tributária linear, dividin
do igualmente para os municípios, e é aí que nós vcimos 
nos arrebentar, porque acaba com aquela redistribuição 
do fundo de participação; temos que ter muito cuidado 
com isso. Também estou completamente de acordo com 
V. Ex•. Isso __ não_ê coisa para se fazer amanhã, mas, pelo 
~enos, pode ser num período governamental, e se o 

-NOrdeste tiver condições, como tenho certeza que terá, 
de ter uma influência maior na sucessão presidencial, o 
próximo tp_andato presidencial poderá ser suficiente-pal-a 
que essa correção seja feita no seu fiiial, ou seja, terminar 
um período governamental no Brasil, estando o N ardes
te com 30% das traQsferências de subsídios e aplicações 
governamentais. Se isso não der certo, ai é que podemos 

Setembro de 1983 

dar crédito àqueles que dizem que o Nordeste é inviável, 
mas até que seja feito, essa afirmação não ê válida. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- A segunda pergunta, 
mais sintética ainda, é a seguinte: tendo em vista esse dé
flct imenso do setor público que nós temos, coberto ora 
por lançamentos das ORTN, parte por emissão de moe
das e sendo a transferência do orçamento fiscal para o 
orçamento monetário mais do que insuficiente para 
cobri-lo, como se pode pensar em reforma tributária reti~ 
rando parte dos tributos da União para os Estados? Qual 
a sua opinião, e damo~nos por satisfeitos, porque essa re
forma viria principalmente em beneficio do N ardeste, se 
factível também? 

O SR. CAMILLO CALAZANS - O défict das con
tas públicas, no total, acho que não é tanto em decorrên
cia do défict dos orçamentos das empresas, acho que é 
também uma ótica diferente. Às vezes, a gente ouve di~ 
zer: destruam-se as estatais, como se isso ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Perdão, não afirmei 
que fosse. 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Sei que não afir
mou, estou apenas querendo argumentar, chegar ao meu 
final. 

O grande défict é justamente das operações financeiras 
do Governo que ele faz para cobrir, que eram pequenos 
déficits, mas- se tofnam grandes no momento em que o 
Estado paga correção cambial sobre os títulos que ele 
absorve. Então, desde o momento em que seja pelo me
nos disciplinado esse setor, acho que o défict do Gover
no recuará bastante; acho que aí é que está a luta. Aliãs, 
recentemente eu ouvi uma declaração do ex-Ministro 
Bulhões que me pareceu muito lúcida - não estou di
zendo novidade, porque ele também repetiu a mesma 
coisa - que nós estamos, às vezes, muito preocupados 
com os investimentos estatais que são os que geram em
pregos, que geram compras, muitas vezes em apoio atê à 
empresa privada, quando o verdadeiro monstro está nes
ses custos que o Governo paga para mobilizar recursos 
para cobrir os seus déficits que eram bem menores. Isto 
tornou-se uma bola de neve que, aí sim, precisa, precisa 
de um tratamento heróico. :t: possível, tenho essa impres
são, pelo menos. 

Feito isso, evidentemente mais fácil seria depois se fa
zer a melhor distribuição desses gastos, beneficiando a 
Região Nordeste. Agora, é claro que essa seria o primei-

- ro passo. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao Senador João Lobo. 

O -sR. JOÁO LOBO- Presidente Calazans, acompa
nhei Com muit.i ãte-nCão essãs exposições e os pontos de 
vista que V. EX~' comentava-se de vez em quando, sobre 
os quadros. De um modo geral, sabíamos que essas cai~ 
sas todas estavam se passando, e se passaram no Nordes
te, exatamente porque não foram cump-ridos aqueles per
centuais. A dívida social, que é o termo que gostam de 
usar, do Brasil para com o Nordeste, persistiu ao longo 
de todos esses ano.;;, Não era possível que uma região que 
te:rn 1/3 da população do País tivesse em quase todos os 
seus Ministérios, mesmo nas ãreas dos Ministérios so
ciais, apenas l 0% da aplicação dos seus recursos. 

Estou de acordo em que o Nordeste não apresenta 
propriamente a melhor base para um desenvolvimento 
propício, para melhores condições de vida, de agricultu~ 
ra, de pecuária, etc., mas acho que é principalmente por
que nunca se tentou realmente nada de decisivo, nada de 
sério no Nordeste. 

Há poucos dias, o Diretor-Geral do DNOCS, depon~ 
do nesta Comissão, afirmou que, em 73 anos de gastos 
do Gllverno Federal no Nordeste, apenas se dispendcu 
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cerca de um bilhão e duzentos e vinte milhões de dólares, 
menos de 10% do que o País gastou com a construção de 
Itaipu até agora. Além disso, haviam-intermitências de 
recursos: os piques dessas aplicações eram apenas duran
te os períodos críticos, os períodos da seca, evidentemen
te quando a eficiência da aplicação desses recursos era 
mais baixa. O Nordeste ficou sempre quase que ao sabol' 
das graves crises da seca durante todos esses anos. 

Também acho que O flm da exposição de V. Ex• diz 
perfeitamente a raZão disso tudo: o Nordeste precisa ter 
mais força e mais influência política; porquC o seu desen- -
volvimento tem que ser baseado em decisões nitidamente 
políticas, visando principalmente o social, a dívida social 
que esta Nação tem para com o Nordeste, para que não 
se tenha uma descontinuidade no Território ncicional, 
para que esta Nação seja chamada também- a -paiar pelo 
preço do Nordeste, como o Brasil inteiro foi chamado 
para pagar pelos grandes projetas nacionais, inclusive o 
Nordeste, porque não temos, evidentemente,- V. Ex• 
sabe, - nenhuma culpa dessa inflação, dessa angústia 
social, dessa enorme divida externa e interna. Nós não 
somos responsáveis por isso. 

Mas as aplicações que com-eçaram a se:r feitas no Nor
deste, foram evidentemente diminuindo- aquele gráfi
co colorido mostra insofismavelmente o que aconteceu 
com os incentivos fiscais. Todos nós sabemos que o de
senvolvimento em regiões inóspitas, ein regiões ingratas,
em regiões pouco propícias a esse desenvolvimento, além 
de estimulado, tem que ter subsídios elevados, porque se
não não se faz; ninguém vai montar fábrica no N ardeste, 
como não viriam montar fábricaS de au-tomóveis no Bra
sil, se não tivessem o dólar subsidiado~ favores ftscais, 
para que essas firmas viessem plantar suas indústrias em 
São Paulo. 

O Nordeste tinha direito_ à manutenção dos seus incen
tivos iniciais, e nós estamos vendo que-isso não está sen
do religiosamente cumprido. Eu gostaria de citar um 
dado que V. Ex• presenciou na SUDENE; o Banco do 
Brasil baixou de 18% para 12%; de 1979 para 1982 -
caiu 6%. E esses 6%, diz um exerdcio simples de matemá
tica, foi superior a tudO o-que se gastOu no N ardeste nes
ses quatro anos de seca. 

O próprio Banco do Nordeste mostra, no seu relatório 
de 1982, que nos empréstimos rurais, nos programas es
peciais, há uma diminuição quantitativa ·e percentual 
exata das suas aplicações de 81 para 82. Em 1981, foram 
aplicados no Nordeste, nos programas especiais -
PROÃLCOOL, PROVÁRZEAS, PROF!R, POLO
NORDESTE- cerca de dezoito bilhões, cento e trinta e 
quatro milhões; e em 1982, quase no pique da angústia 
da nossa seca, o Banco do Nordeste teve esses recursos 
reduzidos apenas para dezoito bilhões e noventa e nove 
milhões, com uma perda de cerca de trinta e quatro mi
lhões. É pouco, Sr. PresideD.te, m-as nós ctevíã.mos cres
cer, levando em conta essa inflação que corroeu todos es
ses recursos e aplicações. 

Há, realmente, sentido em se dizer que o que o Gover~ 
no Central gastou com o Plano de Emergência no N orM -
deste, no ano de 1982, foram exatamente os recursos reti
rados dos programas especiais do Banco do Nordeste. 
Então, o Governo está dando por um lado e tirando pelo 
outro. 

Gostaria apenas de uma confirmação; de se essas coi
sas vão continuar a acontecer, se vão continuar a dimi
nuir as aplicações do Banco do Nordeste, porque parece 
que com o Banco do Brasil não haverã mais incentivoS; 
há um movimento bastante preciso e difinido para trans
formar o Banco do Brasil exclusiVamente em banco co
mercial. Não sei como ê que as coisas "vãQ.. se passar. 

A minha preocupação de brasileiro, de nordestino 
principalmente, é de que o Nordeste deve fazer valer a 
sua força política, sem tentar marginalizar, nem agredir 
ninguém; apenas fazer a sua angústia, a sua necessidade, 
para que as coisas comecem a acontecer com justiça na 
Região. 

O SR. CAMILLO CALAZANS -' Muito obrigado, 
Senador João Lobo, pela sua indagação. Acho que uma 
das melhores formas de colaborar, ê dizer a verdade -
ocultar o que é verdadeiro, não leva a nada, só traz enga
nos. A afirmativa de V. Exf- é verdadeira, e foi até obser
vado na reunião da SUDENE pelo Sr. Governador de 
Pernambuc_o. 

VerificaD.do-se os dados de recursos do Banco do Bra
sil cantata-se que eles cresceram de forma até satísfatória 
no seu total: í'%; mas cresceram porque o Banc_o do Nor
deste foi buscar recursos, que foram bons. As suas agên
cias regionais funcionam em sentido 'Contrário das outras 
agências bancárias: fomos buscar recursos em São Pau
lo, no Rio de Janeiro, e aqui mesmo em Brasília, recur
sos até mesmo de instituições, como fundações e asso
ciações do Exército, do Banco do Brasil, etc. Por isso, ti
vemos um aumento em termos reais de 16% nesses recur
sos; Tivemos também uin aumento em termos reais de 
~25% nos nossos recursos próprios, na noss·a caPitali
-zaçãO. Deixamos de distribuir dividendos e preferimos 
ficar com os nossos lucros para serem reaplicados. 

Mas, na verdade, tivemos uma queda nos recursos ofi
ciais de 18,5% em termos reais. Os repasses do Banco 
Central para o Banco- ·do Nordeste caíram 22,2%, que 
são óS repasses para financiamentos especiais. Coinci
dentemente -isso o Governador de Pernambuco obser
vou, ·e é correto -, o total em termos reais de recursos 
oficiais que deíxaiam de ser encaminhados para o Banco 
do Nordeste, coincidem com o que foi aplicado em be
nefício dos flagelados. Pode-se então concluir que houve, 
também, uma transposição de recursos, ou seja, que nós 
mesmos pagamos os nossos gastos. Disse S. Ex• uma coi
sa que acho muito importante e muito incisiva: o que é 
preciso é o Nordeste estar presente nos órgãos que deci-
1iem, que distribuem recursos; achà que é isso que o Nor
deste precisa efetivainente. 

Certa_ ucasião; rium Seminário realizado no Ceará, vi 
·uma fntervenção do ex-Senadof Marcos Freire - ierihO 
-muito respeito por ele - que não me pareceu a lógica; 
ele propunha que se criasse um ministério do Nordeste. 
Acho que seria um ministério a mais. O que o Nordeste 
precisa ê estar presente nos centros nacionais de decisão 
que distribuem recursos. Não precisamos de mais um ór
gão nordestino; precisamos ter, naquele que diz que tan
to vai para isso e tanta vai para aquilo, pessoas, lideres 
políticos vinculados ao NQ.t:deste e que tenham que res
pond.er ao Nordeste pela Sua atuação. 

O SR. PRESIDENTE ( Afberto Silva) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Quero cumprimentar 
o Sr. Camillo Calazans pela brilhante e didática palestra 
e pelas informações que nos foram dadas com absoluta 
clareza. Sabemos o esforço que ele vem fazendo no setor 
sob sua responsabilidade, o Banco do Nordeste, que é o 
setor -de crédito. Sabemos as dificuldades que ele vem en
contrando para, cu diria mesmo, até substituir o Banco 
do Brasil. Ultimamente, ouvimos numa reunião em que 
estávamos que a tendência do Banco do Brasil é se trans
formar em um banco particular. Ora, o Banco do Brasil 
sempre foi o agente financeiro do País e, para o Nordes
te, no meu entender, ele não pode Ser substitufdo, ele não 
-POde se transformar; será inclusive uma felonia para a 
nossa- região, se isto ocorrer. 

O Presidente Camillo disse uma -coisa muito certa aí: 
que nós precisamos ter gente influente, por exemplo, no 
Ministério do Planejamento que, para na hora da distri-
6uição do bolo, nós possamos ter voz no sentido de dar 
maiores recursos ao Nordeste. Estou com um projeto 
pronto e vou lançá-lo. Sem nenhuma característica de:
ma~ógfca, -eu_ fii: u_m estudo-:-- "a~iás, esses subsídios aqui 
me ajuáirão riluito -, e vou complementá-lo, porque 
pretenâ.o api""esentá-Io em Fortaleza, onde fui convidado 
pata ir" à Assembléia Legislativa fazer uma palestra no 
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próximo dia 22, nesse dia vou apresentar um projeto de 
reforma constitucional fazendo com que o Governo des~ 
tine 30% de sua renda a partir de 1985 ao Nordeste, du
rante o prazo de 30 anos. 

Se não houver uma decisão política dessa ordem, não 
adiantará jamais esses recursos, como disse bem o Presi~ 
dente Camillo; não adiantará nada a verba de emergên
cia, socorros episódicos, pois isto nos distancia cada vez 
mais - a verdade é esta. Nós melhoramos muito, nin~ 
guêm pode negar. Houve uma melhoria, houve cons
trução no setor industrial, o Nordeste cresceu, mas se 
nós compararmos com o crescimento nacional, o fosso 
continua aumentando, a defasagem vem se tornando 
maior. Então, disse bem o Presidente CamiJlo, ê uma de
_cisão política: ou se toma uma decisão política - e nós 
devemos congregar esforços, no sentido de influir decisi
vamente para que essa decisão se faça- ou não adianta
rá nada. 

A minha contribuição vai ser esta: vou apresentar um 
projeto e vou percorrer, se necessário for, o Brasil intei
ro, no sentido de que a União destine 30% de sua renda 
tributária à nossa região. Já que o Nordeste é 30% da sua 
população, é 30% da sua área, não é possível que aquela 
região continue c_om bolsões de pobreza, de miséria- a 
expressão ê esta- e, Por incrível que pareça, nós conti
nuamos a financiar o Sul. Estive observando aí na sua 
palestra que nós continuamos exportando, dando a nos
sa contribuição, e a nossa capacidade de importação ex~ 
terna, em dólar, é muito menor. Então, nós continuamos 
a financiar o desenvoiVimento do Pais. Não tenho quase 
receio de dizer - não estou pensando em sucessão -
que a minha impressão é que as coisas continuam de tal 
maneira, Sr. Presidente, que poderá se chegar a pensar 
nisso, uma vez que todo brasileiro tem um sentido de 
união nacional. 

Portanto, eu não tenho pergunta nenhuma a lhe fazer, 
mas iipenas uma obsirYaÇãO: -acha V. Ex• que esse per
centual de 30%, cujo projeto vou lançar na próxima se
mana, em Fortaleza, é justo para atender ao Nordeste no 
que tange à sua população, no que tange à sua área e, 
sobretudo, no que tange à sua carência? É preciso que 
nós venhamos a investir recursos maciços porque, senão, 
o fosso continuará maior, a defasagem continuará cada 
vez mais, e a cada ano que passa nós estaremos mais 
pobres em relação ao restante do País. 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Muito obrigado, 
~nado r. Eu acho que, na verdade, esse seu percentual é 
a medida - como eu disse ao Senador Virgnio Távora 
-certa. Apenas eu queria talvez ser um pouco mais rea
lista,_ pois acho que não seria viável fazer de pronto. Mas 
num período de Governo de 6 anos, eu acho que seria 
perfeitamente factfvel, quer dizer, durante um período se 
iría corrígindo as aplicações orçamentárias do Governo 
e os incentivos de transferência, de modo que no final do 
período chegasse a esse 30%. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
palavra ao Senador José Lins. 

O SR. JOSÉ LINS- Meu caro C3.millo Calazans, V. 
Ex' é hOje talvez um dos homens que mais çompreendem 
e maiS-a&rãilgf!In -o -problema do Nordeste. Profunda
mente dedicado à análise das nossas condições sociais e 
económicas, com uma larga vivência de todos esses 
problemas e, ainda mais, tendo ocupado cargos de rele
Vância, inclusive agora na direção do Banco do Nordes
te, V. Ex• tem se aprimorado, se aprofundado e, pela ex
posição que fez, demonstra que realmente domina plena
mente as noss~ condições, sendo talvez um daqueles que 
mais podem contribuir para ajudar a região. 

Não vou fazer muitas perguntas, mas uma só: V .. Ex• 
moStrou esse quadro daS despesas do setor público na re
gião, ou a distribuição do _setor público pelas regiões e, 
por qualquer ângulo que se analise o problema, a conclu-
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sã.o ê que o que comanda a distribuição desse dinheiro é 
a própria capacidade atual de produção da região, quer 
dizer, ao inVés de nós recebermos de acordo com a nossa 
população, que é 1/3 da do País, recebemos de acordo 
com a nossa participação na economia, que é daquela or
dem de lO%. Nessa relação, verificamos o seguinte: o es
forço do Poder Público é mais ou menos de um no Nor
deste, três nas outras regiões e seis no Sudeste - aproxi
madamente, a comparação é esta. Mas a conclusão da 
sua exposição foi bastante clara: é que o Nordeste é 
pobre e uma das razões é exatamente esse pequeno es
forço que o País tem feito em termos de investimentos 
públicos ou de direcionamento do esforço.Pe d~envolvi
mento. Posto o problema nesse ponto, a coisa parecia 
bastãnte simples, ou seja, o nosso problema é conseguir 
mais dinheiro do Governo FederaL 

Sou daqueles que acredita que sem esforço ninguém 
faz nada, claro. A poupança ou é colhida na região, ou 
terá que vir de fora. E como n6s_não temos nenhuma ca
pacidade de poupança, evidentemente recursos haverão 
de seguir para o Nordeste vindos de fora, para poder so
mar esforços no sentido de um impacto maior. Nesse 
sentido, parece que o problema do Nordeste é um 
problema político, de direcionamento de recursos _exter
nos à região, para investir no processo de desenvolvi
mento. 

Ora, haveriam duas coisas ainda a pensar: primeiro: 
avaliar o volume desses recursos para se ter um impacto 
- um exercício qt..ie eu tenho feitO 8.Igumas vezes e até 
apresentado ao Governo Federal; segundo: decidir estra
tegicamente onde aplicar esses recursos. A minha per
gunta é exatamente essa: Se V. Ex' dispusesse desses re
cursos, onde estrategicamente os aplicariã., ou Por ónde 
começaria, para conseguir um caminho de menor resis
tência? Quais são os pontos cruciais, no seu enterider? 

O SR. CA.MILLO CALAZANS - ~evidente que os 
recursos são apenas um pré-requisito. Sem eles, não pre
cisa se discutir mais nada, porque não se faZ nada, mas 
eles desperdiçados, também não seria uma solução ade
quada, pois sempre ficaria um--resíduo. Âs vezes, até di
zemos: Bom, estã desperdiçando em outro lugar, que 
desperdice lã. Mas a alocação dos recursos seria um fa
tor muito importante, não há dúvida nenhuma; seria um 
fator de grande importância. Teríamos que fazer não 
apenas pensando no se_tor, não aceitar aquela coisa de di
zer que o Nordeste é somente beneficiar o setor rural, 
porque não estamos em condições de ter desenvolvimen
to industrial, isso é balela. Eu aplicaria uma boa parte no 
estimulo à indústria de exportação para dar mão-de-
obra e conquistar o mercado externo, porque nós temos 
condições locacionais melhores do que o Sul do Pais, in
clusive, temos uma mão-de-obra que é mais acessíVel e 
talvez mais habilidosa; procuraremos localizar em ter
mos de investimentos que usasse rnão~de--obra intensiva 
no início, e claro, mas não sempre, porque não havere-
mos de ter sempre mão-de-obra mais barata, mas para 
começar, teria que ser feitõ-isSinl: -

Finalmente, procuraríamos sobre todos os aspectos
aí já teríamos que fazer outra palestra- uma inventiva, 
para que esses recursos tivessem uma rentabilidade 
maior, bem como estabelecer barreiras para que não re
fluíssem novamente para o Sul. Quando não se fai-iSso, 
não se consegue ... ~ claro que só recursos não é suficien
te. 

Recentemente, o Minístio Roberto Campos demons
trou, em conferência em salvador, que o que se aplicou 
em empréstimos ultimãmente nas Regiões pobres - e 
esta é a razão dos grandes débitos dos países pobres - · 
foi muito mais, mesmo excluindo os juros, que é uma 
parcela imensa e injusta, que foi o que desequilibrou a 
coisa, é bem maiOr, por exemplo, do que o que foi utili
zado no plano Max para o desenvolvimento da Alema
nha. S evidente, pois a Alemanha tinha um lastro cultu
ral muito grande. Se, se aplica recursos junto ao homem 
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de nível universitário, técnicos, jâ existentes, jã M uma 
rentabilidade muito mais rápida, isso é lógico e evidente. 
fj_ claro que aqui se precisaria formar essa base. cultural 
de técriica que o Nordeste ainda não tem. Mas tem que 
ser feito, tem que ser iniciado. 

· O SR. JOS~ UNS- Aqui ainda está tudo por fazer! 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Exato. E ninguém 
eSpera conseguir a melhoria social, que é o fim, sem o 
meio, que é o econômico. Então, eu prefiriria investir 
maciçamente no económico, porque ele refletiria no so
cial de forrila -permanente. É aquela velha história bíbli
ca, que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. 

Não sei se consegui responder, mas a pergunta tam
bém foi bastante típica. 

O SR. JOSt LINS - Eu fiz essa pergunta porque 
acho que nós gastamos nesses dois anos mais de t bilhão 
de dólares só na seca, quer dizer, muito mais, se somar
mos o que gastamos com a sec_a, com o prejuízo que a 
seca causou, já seria comparável com aqueles números 
que a gente poderia ter conseguido. Na minha opinião, 
como nós ainda temos 63% do povo vivendo disso, aque
le quadro da irrigação que V. Ex• mosttou, prova que se 
não houver uma solução para o problema agrícola, difi
cilmente nós teremos uma solução para o resto. 

O SR, PRESIDENTE (Alberto Silva) - Conceclo a 
palavrã. ao nobre Sena~ár Passos PôrtO. 

O SR. PASSOS PORTO - Sr. Presidente da CPI, 
Presidente Camillo Calazans: 

Inic::ialmente, eu gostaria de destacar o orgulho que to
dos nós sergipanos temos, em ter como Presidente do 
Banco do Nordeste, essa figura nacional que ê o Dr. Ca
millo Calazans. Ele é um dos poucos sobreviventes do 
nosso Estado que ainda participa do-Poder, porque de 
três nossos que estão ai, dois estão bombardeados pela 
imprensa, uns saindo, outros perto de sair. De modo que 
o Dr. Camillo Calazans é realmente a última personali
dade saída do nosso Estado, que tem honrado, tanto 
pela sua capacidade de trabalho, como pela sua dignida
de pessoal pelo seu esforço e, sobretudo, pelo seu amor 
ao Nordeste. Em todos os seus cargos~ o Banco do Bra
sil, IBC - até no IBC, ele trouxe a cafeicultura, que foi 
uma cultura tradicional do Nordeste; ele devolveu ao 
Nordeste a cafeicultura, o que é um aspecto positivo. En~ 
quanto a cafeicultura se contigenciou lá no Sül do País 
com õs fenômenos de geada, etc., ele conseguiu implan~ 
tar, inclusive aprOveitaiJ.do o problema da geada e da 
destruição dos velhos cafezais, a cafeicultura na Bahia, 
que foi um Estado tradicionalmente cafeicultor, e outros 
grandes Estados do Nordeste. 

Mas, Sr. Presidente Camillo Calazans, ouvf a expo~ 
sição de V. Ex•, como sempre carregada daquela drama
ticidade com que nós ouvimos ·os problemas da nossa 
Região. Realmente, é de impressionar o quadro crítico a 
que chegamos. Ouvi de V. Ex~ as causas, talvez até remo~ 
tas - é a impressão que eu tenho - desse atraso secular 
de uma Região que foi liderança ziacional e que tem par
ticipado de todos os eventos políticos, cívicos e sociais 
do Brasil ao longo do tempo, e que não sei porque, em 
que pese toda essa retórica que nós _temos feito _ao longo 
dos anos, atê hoje o Nordeste, ao invés de melhorar, tem 
piorado. Tem piorado porque ele cresce, ele incha, ele 
exporta QS seus melhores braços, que descem para sus
tentar a economia do Sul e nós ficamos com os velhos, as 
crianças e os remanescentes e não resolvemos. Por quê? 
Esta é a grande pergunta. 

V. Ex• chegou até a ajuizar de que gostariam de dar 
maior peso à agricultura como fator de desenvolvimento 
do Nordeste, em detrimento do _setor secundário, do se
tor industrial. No setor industrial, por exemplo, eu tenho 
as minhas decepções com o plano da SUDENE, porque 
muitas indústriaS foraril instaladas na nossa Região, sem 
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os insumos indispensáveis à sua localização. Elas me pa
reçiam mais- u!Tla- indústria de captação de recursoS, dC 
facilidade de conseguir recursos, do que mesmo com o 
objetivo de resolver em definitivo o problema do empre
go tro problema da mão-de-obra na nossa Região. En
tão; o que ocorre? Várias dessas indústrias fecharam o ci
clo financeiro e e_stão hoje paralisadas por falta de mer
cado, por falta de insumos, muitos deles são importados 
até do exterior. 

A agricultura, eu acredito que seja- em que pese a di
vergência de V. Ex' - básica no desenvolvimento da 
nossa Região. O que tem ocorrido com a agricultura -
um dos fatores, V. Ex~ chegou a falar, é a falta de irri
gação. Há um projeto lançado agora na S_UDENE, de 
transferência de recursos hídricos do São Francisco, que 
eu tive oportunidade até de discutir no Plenátio do Sena
do. Mas, como sempre acontece com as coisas no Brasil, 
apareceram os opositores e foi difícil entender o que é 
que o Nordeste gostaria que se fizesse. Mas a irriga-ção 
-V. Ex' disse_muito bem- é fundamental e tem que 
ser feita, não s6 com os recursos hídricos do São Francis
co, mas com captação de águas da chuva, com o lençol 
freático que tem na Região, em Estados como o do 
Piauí, que tem um lençol freático que dá condições de 
transferir e aplicar na agricultura. 

Acho, nobre Presidente, que o que está faltando não~ 
tanto nem a cpnsciência política nacional, mas consciên
cia política regional. Nós nordestinos, não nos capacitaM 
mos ao longo desses anos, para resolver nossos proble
mas. Vivemos sempre numa posição reivindicante. Sem
pre se pensa no Nordeste vir ao Centro, buscar recursos 
para investir -na Região, quando os governos dos Esta
dos, _com as honrosas exceçôes de muitos, que tem o 
maior interesse em trabalhar na Região, mas talvez por 
formação cultural, foram agentes de desperdícios de 
aplicações de recursos públicos. Ao invés de se destinar 
desde o início da nossa formação histórica, aplicação nos 
problemas bâsicos da nossa Região, sobretudo porque 
eles poderiam resolver, não naquela hora, mas a médio 
prazo, os problemas regionais, nós destinamos os recur
sos recebidos dp País para fazer penitenciária bonita, 
para fazer palácio bonito, para calçar ruas, para obras de 
ostentação, para obras que não têm fins reprOdutivos e o 
resultado ê_ que nós temos hoje - tudo isso é que com
põe a crise brasileira - a falta de interesse, de convicção 
da sua liderança política em resolver os problemas do 
País. 

Aliás, outro dia eu via o Dr. Ermfrio de Moraes dizer 
uma coisa que eu guardei, pois considero fundamental: a 
diferença que há entre o Brasil e a India, que são dois 
países do mesmo niv_el de pobreza, é que enquanto oBra
sil tem um povo muito inteligente e capaz, mas tem uma 
liderança que não presta, a India tem um povo que só 
vive envolvido com crenças, mas tem uma liderança 
competente. E essa liderança competente da lndia é que 
faz com que ela apareça no concerto das nações, como 
uma nação em desenvolvimento promissor. 

Ouvindo o seu depoimento cheguei até a pensar que o 
nosso Nordeste é inviável. Mas não o é; tanto não o é, 
que se um extraterreno descesse aqui num mundo diziM 
mado, não iria ficar rio Japão, mas no Nordeste, teiia 
condições. Acho que nós temos condições de fazer uma 
agricultura permanente na nossa região úmida, que é a 
melhor do Brasil. A faixa litorânea da mata atlântica do 
Nordeste ê a região agrfcola do País. Temos, na Bahia, 
melhor massapé do mundo, melhor do que as terras pre
tas da União Soviética, situada na região de Santo Ama
ro das Brotas, no Recôncavo Baiano. 

Pernambuco tem uma área verde, que _é do litoral, área 
cana vieira, muito boa. Mas, af, se esbarra no problema 
fundiário que nós somos obrigados a reconhecer que é 
uma ârea crítica, o -problema fundiário do Nordeste 6 
crítico. Não ê que ele, resolvido como problema social, 
vá dar uma solução definitiva, mas ajudaria e deveria se 
fazer através de processos pacíficos. 
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Acho que até hoje, não fize-mOs uma agi-ícul(ura para a 
região do semi-árído. Vê V. Ex• que o algodão, que é 
uma cultura tradicional da região seca, que ê uma cultu
ra básica no Nordeste, está desaparecendo. Nós temos o 
melhor algodão do mundo que é o algodão do serídó, e é 
uma cultUra permanente, ou seja, uma cultura que resiste 
à seca. Mas não há- istõ sim- inCentivo de preço~ dC 
comercialização, ou desses fatores (iue -faZem com que se 
estimule a vocação agrícola. 

Eu gostaria de dar esse depoimento não para pergun
tar, mas como nós somos aqui um Plenário de Líderes 
nordestinos, a primeira condição seria a d.C que nós t6!ía
mos que educar o prefeito. O Nordeste começa a sedes
graçar do prefeito eleito, que só pensa em fazer praça 
com jardim rococó, sem aplicar um centavo na área ru
ral. o dinheiro ê pouco mas ere devia aplicar o pouco, 
mas não aplica; alguns deles desviam atê para o próprio 
bolso. Eu considero a sitUação do Nord.C:ste muitO mais 
um problema de natureza cultural, muito mais um 
problema nordestino, do que um problema brasileiro. 

Era este o depoimento que eu queria dar nessa tarde, 
mais para congratular-me com v. Ex• Pela- sua presença 
nesta Casa, e para lhC reafirmar o orgulho que todo~ nós, 
sergipanos, temos tê-lo oomO Presidente do BancO do 
Nordeste. 

O SR. CAMILLO CAlAZANS - Quero agradecer 
as palavras do meu eminente amigo, Senador Passo Pôr
to, e apenas fazer um esclarecimento: concordo com 
tudo o que foi dito, evidentemente, só não c_Oncordo 
quando diz que nós discordamos no setor rural. -Eu àcho 
que o setor rural é importante para o Nordeste, que de
veria ser desenvolvido. Não -aceíto -ê qUando, no Sul do 
País, ouço dizer que não se deve industrializar o Nordes
te, porque é uma etapa superior, que nós devemos pensar 
primeiro apenas no setor rural etc. Então, se propõem 
medidas pequenas, mesquinhas para o setor rural. Acho 
que o setor rural tem que ser desenvolvido, tem que se fa
zer um grande esforço nele, bem como no industrial. t=: 
tão importante resolver O -problema do setor rural, quan
to o problema das populações desempregadas das cida
des, que também depende de que se resolvam os proble
mas do setor rural. Não é possível hoje, por exemplo, 
num supermercado de Recife, ou de Salvador, 80/90% 
dos gêneros serem comprados no Sul do País. 

Quero apenas declarar- que atê nísSo; -"nós coriéorda..: 
mos, Ou seja, em tudo. 

O SR. PASSOS PORTO- Essa drenagein de recur
sos é decorrente porque nós não nos preocupamos em fa
zer industrialização com os insumos locais.. H-á uffi-distri
to industrial ern Feira de Santana, que tem atê uma 
fábrica de pneus, onde todo insumo vem, ou da Amazó
nia, ou importado. 

O SR. PASSOS PORTO-:_ -Afg"Uinã coisa do Sul. Mas 
eu acho que a industrialização no Nordeste tem que se 
fazer baseada nos seus recursos naturaiS. E lutar pela 
agricultura pennanente, tanto do semi-árido, como da 
região úmida. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) Concedo a pala
vra ao Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Dr. Camillo C~
lazans, eu acredito que não seja importante a lninha opi
nião, no momento. O meu papel aqui ê saber a opinião 
de V. Ex•. A minha opinião será dada no final de nossos 
trabalhos, quando tivermos que fazer os relatórios. 

Por isso, estou aqui ouvindo as opiniões dos colegas e, 
principalmente, buscando as opiniões daqueles depoen
tes que vêm a esta Comissã'"o. Por essa razãq, Pr. Ca
millo, é que começo logo as minhas indagações: 

Na expo~ção de V. Ex,, um dos quadros tratava do 
problema de população: relação de população, percen
tual de populações das diversas Regiões, com a popu
lação do País. Vimos que a população do Sudoeste de
çresceu entre 1970 e 1975,- não me recordo os anos que 
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foram apresentados af, -enquanto que o percentual da 
população nordestina aumentou. 

Minha primeira indagação seria: qual a importância 
de uma política de planejamento familiar, de uma politi
ca demográfica, para evitar esse empobrecimento cons
tante do Nordeste? 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Muito bem. Re
centemente, houve uma conferência em Salvador, muito 
ímPOrtalité, -mUltO erudita; mas quarido se perguntou 
qual seria a solução para o Nordeste, a resposta foi a de 
que seria o coÍltrole da natalidade. Acho que ê uma das 
soluções. Deve ser feita, porque controle da natualidade 
é até um fator de civilização, é um fator de engrandeci
mento da mulher, inclusive, no meu entender, porque 
amesquinha-se a mulher, deixando-a teC 12 13 filhos, 
envelhece-a e deixa-a sem condições sociais para manter 
aquela prole grande. Eu sou favorável ao controle da na
talidade. 

Agora, o controle da natalidade vai ter um efeito visí
vel em 70 anos, em duas gerações, talvez; nesse meio ter
mo, nós temos_um descompasso ainda para ser corrigi
do. 

Ouvi uma afinilação certa vez, qUe assusta, mas hâ 
quem diga que a solução seria não se d~r muita ênfase ao 
Noi-de51:e, às medias que eVitassem a mOrtalidade inflin
til, que era para poder reduzir a população. Acho que 
isso __ é tão_ primário e desumano, que não é conversa que 
se.lenha . .Respondefido especificamente, acho que o con
trole _da natalidade deve ser feito. E, aí, eu atê discordo, 
algumas vezes, das minhas próprias convicções, não con
vicções religiosas em si, mas daqueles que pregam a mi
nha linha religiosa, porque considero uma atitude até 
cristã se fazer o controle da natalidade, levando-o, evi
dentemente, de modo pacífico - nada de forma atrabi· 
liâria, naaa de TOrma compulsiva- mas deve ser feito o 
controle. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Entre os quadros 
- ·- tarribém apresentados por V. Ex•, há o problema da edu

cação. Foi mostrada a grande defasagem entre aqueles 
que entram no 1 '?Grau e os que chegam ao final do pró
prio )'?_Grau. 

Acredito que V. Ex~ considere que esse problema de 
Educação seja também uma das razões do empobreci
mento do Nordeste - a falta de uma educação. Minha 
indagação seria a respeito da educação profissionalizan
te, do ensino profissional para o Nordeste. Qual a im
portância que V. Ex• daria para o incremento do ensino 
profisSiqnãl p3ra poder haver um maior desenvolvimen
tO da Região? 

O SR. CAMILLO ÇALAZANS - Senador, sem dú
. -vida alguma, é importante. O que -a gente verifica é que 
-há um desejo de estudar, tanto que se matricula no Pri
mário, m.ãs falta uma consistência econômica para ser 
mantida na própria escola. S claro que com os recursos 
escassos que são destinados ao Nordeste para cada setor, 
deve-se também pensar em uma melhor aplicação, e a 
EducaÇão ê um dos itens. Acho, por exemplo, que sedes
curou muito no Nordeste- e isso é importante-, d_o 
nível médio no setor rural. 
- Nós, nordestinos, somos acusados de não sermos agri

cultores, somos trabalhadores rurais - agricultor é o 
descendente do alemão, do italiano de Santa Catarina, 
do Paraná, do Rio Grande do Sul. Isso decorre porque, 
na verdade, nos falta uma grande tradição agrícola. As 
nossas raÇás formadoras- não nos trouxeram a_quela tec
nologia agrícola daqueles que imigraram para O Sul do 
País. E a forma de corrigir isso, no meu entender, ê atra
vés do ensino, pi-incipalmente do ensino de nível médio. 
Existe multo pouca coisa feita no Nordeste. Um dos 
bons exemplos é a Escola de Uruçuca na Bahia. Se aqui
lo pudesse se multiplicar centenas ou milhares de vezes, 
nós teríamos um agricultor nordestino de fato. Não um 
agricultor soflSticadõ - não quero chegar a tanto, a di-
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zer que seria um bom agrônomo. precisamos dele, mas 
não em tão grande número - precisamos mais d_o pe
queno agricultor com conhecime~ntos de nfvel médio. Se 
dependesse de mim a distribuição de verbas de Educação 
no Nordeste, a prioridade número um, no meu entender, 
seria essa:.. a educação de riível mêdio para o setor rural, 
para que se formasse lá o agricultor nordestino que nós 
ainda carecemos. em substituição ao simples trabalha
dor, ao simples cortador de cana, o que executa um tra
balho apenas automático, sem ter aquela agricultura ár
tica necessária. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Muito obrigado pela 
citação da Escola da Bahia. 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Outro ponto abor
dável da exposição de V. Ex.f, foi a questão da política 
fundiária, quando apreSentou o quadro a -respeito das 
áreas e diversos níveis do censo - parece-me que de-
1975 atê 1978, não me recordo bem as datas,- e os qua
dros demonstram que o número de propriedades de 10 
mil hectares é sempre 0,0. Mas o percentual aumenta de 
5,7% para 9,3%. Então, está havendo uma condensação 
das áreas de fazendas e propriedades com mais de lO mil 
hectares, enquanto que não aumenta o número dessas 
propriedades. Então, um proprietário deve estar cada 
vez mais aumentando a sua área - está havendo, por
tanto, uma ampliação de latifúndio. 

Qual a influência que V. ex• considera que haja nesta 
má distribuição de terras -do Nordeste para o etDpobreci
rnento da Região'? 

Esse problema também é muito importante, mas isso 
não se resolve apenas criando uma lei, dizendo .. pronto, 
está cumprida; toma a terra de um, dá a terra ao outro." 
Acho que essa não ê solução adequada, mesmo porque 
existem alguns tipos de atividades que têm que ser em 
áreas grandes por exemplo, hã algumas áreas de cristali
no no Nordeste, onde agricultura é inviável. Então são 
áreas propícias para uma pecuária extensiva - tem que 
ser áreas grandes . .Se, amanhã, uma lei dividisse isso, se 
multiplicaria a miséria. 

Agora, o que o Governo deve fazer? No meu entender, 
toda obra de irrigação deve ser precedida de uma refor
ma agrária; se se faz uma obra de irrigação, deve-se re
distribuir a terra, como um requisito preliminar, deve-se 
procurar dar terra em tamanhos adequados. Eu não sou 
tanto daqueles que dizem que a posse da terra é decisivo, 
acho que decisivo, para o homem, é a renda; se ele puder 
ter uma renda grande, trabalhando numa propriedade 
com um bom administradOr, um bom proprietário, para 
ele é melhor do que ser proprietário de uma pequena ter
ra e não ter a renda nessa terra. Então, o que se deve 
preocupar ê com a água, qual a economia de escala ade
quada, e distribuir dentro dessa economia de escala, evi. 
tando que o Governo invista grandes recursos em irri
gação e vá apenas transformar aquelas terras num bom 
negócio imobiliário. Há uma obrigação social na distri
buição da terra. Assim, a esse problema de distribuição 
de terra, devem ser dados essas cautelas, quer dizer, um 
investiniento governamental implica numa redistri
buição das terras em termos de irrigação, e devemos or~ 
ganizar riossa vida rural de modo que tenha agricultura 
intesiva nas terias maiS férteis e que sejam elas irrigadas. 

Se em lrecê houvesse uma irrigação - e o São Fran
cisco não está muito longe, --_como há na Califórnia, 
por exemplo, acho que talvez fosse atê mais importante 
do que a própria transferência do Rio São- Francisco 
para o Nordeste. É viável isso tambêm tecnicamente, 
deve ser buscado e estudado, e não desprezado, mas, 
mais imediato era se colocar irrigação em Irecê. Irec! 
tem hoje 8 safras mais ou menos- vamos dizer 4 safras, 
mais ou menos, porque a chuva foi mais ou menos, e 
duas perdidas, porque não houve a chuva e o sol é bom. 
se houvesse irrigação, teríamos·ali todas as 8 safras mui
to boas. Agora, para fazer isso, teríamos também que di-
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mensionar o tamanho da área de cada propriedade rural, 
de modo que ela tivesse o tamanho eficiente, preocUpado 
de que esse tamanho eficiente gerasse renda boa para os 
que dela vivessem - proprietários e trabalhadores. Isso 
que eu acho importante. Não sei se fiz alguma confusão? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, inclusive V. 
Ex• apresentou o ponto de vista que existe, por exemplo 
no Vale do Columbía, nos Estados Unidos, um trabalho 
iniciado pelo Presidente Roosevelt, no New D~al, quan.:
do fez a irrigação exatamente para pequenas proprieda
des e áreas de propriedades familiares. 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Exato. Neste pon
to, não se deve dizer que Pequena é ineficiente,-pOrque 
no Hemisfério Norte ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- As pequenas têm 
a maior produtividade do_ Pafs; 360 ~cres. 

Mas nós estamos falando de irrigação, e a pergunta é a 
seguinte: quais os incentivos possíveis para aumentar a 
participação dos particulares do setor da irrigação? 

O SR. CAM;ILLO CALAZANS- Eu acho que a irri
gação tem duas responsabilidades: uma, que é do Gover
no, no meu entender, que é uma responsabTiidade social 
- são as grandes obras de acumulação e captação da á
gua. Cabe ao Governo- como eu Vi nO México, na Es
panha, em Israel, embora Israel seja um exemplo um 
pouco diferente, p-Orque é um país -súbSidiãdo, embora 
esteja com uma inflação de 130% também; tem um 
problema econômico hoje grande - acumular e distrí..:
buir a âgua, colocar água na propriedade rural - daí 
para diante, seria obrigação da iniciativa priVada receber 
essa água como insumo: ele teria que pagar por esta água 
e pela energia elétrica. 

Então, jã vem o condicionante: para que isso seja viá
vel, a primeira coisa em- que· deve pensar seria uma taxa 
barata de energia elétrica para exploração r_ural, o Brasil 
não tem isso ainda, quer dizer, a taxa de energia e tétrica 
para a irrigação deve ser no mfnimo 1/3 ou 20% da taxa 
normal, utilizando inclusive as horas que não são de pi
ques, pelas usinas hidrelétricas. Esse é um fator que hoje 
inibe principalmente a pequena irrigação: é o alto custo 
do óleo diesel, ou a não existência de uma taxa privile
giada adequada para a utilização de energia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Outro problema 
que nos aflige tanto no Nordeste como no País inteiro 
nesse período é a questão de emprego, mas nós estamos 
aqui examinando apenas a questão nordestina. Então, a 
minha indagação seria~ no entender de V. Ex•, qual a me
lhor politiCa para se fazer um aumento do número de 
empregos para o N ardeste? 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Seria o _aumento 
da produção agrícola, pois a agricultura é um grande 
empregador. Não _vamos evitar - porque isso é uma 
conseqUência históríCa do mundo mod~rno; vamos con
seguir de qualquer jeito que haja uma transferência para 
diminuir o pessoal da agricultura para o centro urbano 
- a criação de indústrias que absorvam intensamente 
mão-de~obra ou elaborem produto agrícola. 

O Banco ·do Nordeste tem um programa de agroindús
tria, que eu acho que é o melhor que existe, melhor do_ 
que qualquer incentivo fiscal Infelizmente, nós não po
demos torná-lo maior ainda, somente por falta de recur
sos, que é o programa de agroindústrias, pequenas e mé~ 
dias indústrias no meio rural que absorvam exclusiva
mente produtos agrícolas. Esse programa, sob o ponto 
de vista de aplicação, é um sucesso, pois já iriauguranioS 
diversas fábricas, diversos empreendimentos em diversos 
Estados do Nordeste, e tem uma capacidade muito gran
de de ser ampliado, São empréstimos que cobravam ju
ros apenas de 45% e que são feitos com recursos do Ban
co do Nordeste e a participação do Governo, através da 
SUDENE. Mas é urna luta medonha se co_nseguir esses 
recursos. Bastaria que se ampliasse essa linha de crédito, 
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não seria preciso se regulamentar mais nada, pois acho 
que no Nordeste já existem muitas siglas; nós precisamos 
é de mais recursos e menos siglas ou, pelo menos, não 
aumentarem as siglas e dêem mais recursos. Mas conse
guimos fazer _muita coisa através desse Projeto- de 
Agroindústria, e gostaria de acrescentar que nesse proje
to o custo por emprego e como 15% do que se fosse nas 
indústrias sofisticadas, quer dizer, com valor igual a 15% 
nós empregamos, e se fosse em uma indústria sofisticada, 
esse valor seria multiplicado por 5, por emprego. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Antes de fazer 
mais perguntas, quero dar uma explicação principalmen
te aos Srs. Deputados. Eu faço muitas perguntas porque 
sou o Relator da Comissão, e tenho que procurar trazer 
o máximo do depoente, Nós falamos muito de que para 
o Nordeste são necessárias medidas polfticas. Isso faz 
parte dos discUrsos de quase todos nós, nordestinos. Mas 
essa indagação será feita a V. Ex!-, que é um administra
dor, com experiência de muitos anos de administração. 
Seria um·a colaboração de V. Ext para conosco, Se pudes
se expor as suas idéias de quais as medidas legislativas 
mais importantes para permitir um maior desenvolvi
mento da região? 

O SR. CAMILLO CALAZANS - e uma pergunta 
muito importante, e demanda a gente pensar nela. Ape
nas legislativas? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quais as leis. que 
nos permitiria -determinar uma obrigatoriedade, por 
exemplo, de aplicaçõeS de niaíores recursos? _ 

O SR. CAMILLO CALAZANS- A lei tem a_ grand~_ 
virtude de evitar o arbítrio. Desde que esteja na letra da 
lei uma Óbrigatoriedade, ela Ç executada. Então, toda lei 
que deterinine a utilização de recursos ~pecificos para o 
Nordeste, é melhor do que se deixar a cargo de circuns
tâncias conJunturais e não em caminhar esses recursos 
para a Região. Então, eu diria que uma reforma tribu
tária, mas com esta visão, porque uma reforma tribu
tária que- fosse linear, dividir tanto para o municfpio, 
tanto para o Estado e tanto para o Governo Federal, cer
tamente prejudicada até o que hã hoje no Nordeste, por
que os municfpios-e os Estados do Sul são muito mais 
pujantes; eles-poderiam tem um aumento de percentual 
igual, mas isso representaria muito mais dinheiro para 
eles. Então, uma lei que dê privilégio ao Nordeste -
acho que privilégiO ãí ê Uma palavra bem empregada e 
não tem nada nocivo, n6s precisamos mesmo é de privi
légios, e O mundo todo entende que para se corrigir as 
forças de mercado, tem que haver priviléS;ios mesmo; 
privilég"ios legais e privilégios em medidas do Govr!rnq. 
Cteio que seria um campo muito fertil para o legislador 
estudar. 

Outro campo que eu também acho muito importante, 
seria o do disciplinamento do sistema bancário. Nós sa- _ 
bcmos que o concessão do sistema bancârio é uma con
cessãO governamental: as cartas patentes valem muito. E 
é perfeitamente viável, através de leis, fixar condições 
para que s_e: dê essa carta patente. Uma delas seria que 
um percentual dos recursos dos bancos fossem forsosa
mente aplicados no Nordeste, ou de ele disesse que não 
tinha condições, por técnicas, esses recursos seriatn reco
lhidos-a:O-Governo Federal e reQistribuídos ao Nordeste 
para obras sociais, ou para o que fosse- tambêm seria 
um _caminho. 

Finalmente, acho que a gente poderia pensar em m-ui
tos outros, mas não quero me aventurar~lhl:lito nisso, 
Pofque, na verdade, creio que Os Srs_, Legisladores têm 
mais condições e muito mais vivências d9 que eu- su~_ 
gestões minhas, nesse caso, poderiam até pareCer despro
positadas. 

- O SR. JUTAHY MAGALHÃES- M-uito p_elo con
trário, pois V. Ex• tem a vivência dos casos concretos e 
teria condições de. dar exemplos de leis que se fazem· rie-
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cessáriaS, incluSive para facilitar o administrador que se 
interesse pelo Nordeste. 

Q_ SR. .. CAMJL_LO CALAZANS - Eu acho que nós 
nunca alcançaríamos. Sou daqueles que acreditam que é 
'condição importante para o progresso do Nordeste, o 
progresso do Brasil, mas não seria tão distante essa dis
paridade que hoje existe. Acho que isso aplicado durante 
um determinado período -- e um período de 30 anos é 
razoável,_ -::- colocaria pelo menos o Nordeste em si
tuação_ mais confortáVel, em situação não de miséria ab
soluta, como temos hoje. 

O SR. JUTAHY_ MAGALHÃES_- Com sua expe
riência de Presidente do Banco do Nordeste, V, Ex• po
deria Informar se esse Banco está enfraquecido politica
mente, como alguns afirmam? 

O SR. CAMl_LLO CALAZANS- Et.i diiia- que não. 
Deinonstrei aqui vagamente, mas pelos dados, o Banc:o 
tem pr08:redld0 m-t.iiio e, inclusive, conseguido manter o 
seu objetivó maior de banco de desenvolvimento. Agora, 
na verdade, falta ao Banco do Nordeste um acesso me
lhor, principalmente perante as autoridades financeiras. 
Eu acho que haveríamos de encontrar um modo de que o
Nordeste, o Banco do Nordeste pudesse influenciar 
mais nas decisões de »rasilia, porque muitas vezes as coi
sas não acontecem, não por querer se prejudicar o Nor
deste ou o Banc_o do No r deste, mas por desconhecimen· 
to. Coisas simples, pequenas às vezes. Recentemente saiu 
uma instrução em que o Governo destinava 4 bilhões de 
-cruzeiros para a compra de ração para a pecuária leiteira 
do Nord~_ste, e colocaram lá: .. Agentes financeiros: Ban
co do Brasil e Banco Nacional de Crédito Cooperativo", 
porque o voto era assinado pelo Ministro da Fazenda, 
que pensou em Banco do Brasil, e pelo Ministro da Agri~ 
cultura, que pensou no Banco dele, mas esqueceu, por 
exemplo, que as cooperativas de pecuária leiteira são 
clientes do Banco do Nordeste e na sua predominância 
- Pernambuco, por exemplo, é quase total; a CIPE vive 
no Banco do N ardeste - e que não tendo Banco do 
N ardeste nós não podíamos nem ter esse finaciamento 
porque estava tudo hipotecado ao Banco do Nordeste, 
os outros bancos não podiam financiar.~ isso que eu di
go, falta é a presença aqui; o que o Nordeste precisa é ter 
presença no centido de diciSão. 
~ importante ser membro do Conselho Monetário 

Nacional? 

O SR. CAivilLLO CALAZANS--.h, e é importante, 
país o Conselho Monetário decide muito, mas muita coi
sa já vem ad referendum. Talvez até seja uma presença 
não tãO grande, porque o Conselho Monetário já é no fi. 
nal de medidas que, na reunião do próprio Conselho, 
não têm muita condição de serem alteradas, porque jâ 
vêm com o consenso do Governo. Eu digo mais em nível 
ministerial. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O Dr. Teófilo 
Azevedo Santos certa feita declarou que o sistema ban
cário drena recursos de regiões, sem exceção de uma se
quer, para o Nordeste. Esta informação é correta? 

O SR. CAMILLO CALAZANS ~Eu estranho muito 
e gostaria de ver esses números. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ele dã alguns nú
meros: em 1981, o sistema aplicou 467 bilhões, excluída a 
atuação do Banco do Brasil, diz ele. 

O SR; CA:MILJ_.O CALAZANS -Sem excluir? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Excluída. São 
467 bilhões, havendo 252 bilhões na Região. 

-0-SR~ CAMllLO CALAZANS - Quanto a esses 
câlculos, a gente deve verificar a sua correção total, por
que se ele pego~ só os bancos comerciais, ... 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Diz ele que são 
os bancos comerciais. 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Então, isso aí 
pode s.er verdadeiro, porque um banco -comercial numa 
cidade pequena, também é agente da sua financeira. A-í 
são os depósitos à vista, mais se ele pegar os depósitos de 
caderneta, de tudo o que o conglomerado bancârio faz, 
acho que esses números são corretos; mas tCnho con
dição de chegar isso. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu gostaria. Se
ria uma informação ínteiessante, porque hã um decla
ração de que eles estão ajudando o Nordeste, quando as 
informações· que nós temos são corripletamente diferen~ 
tes. 

O SR. CAMILLO CALAZANS - Temos que pegar 
o total do SIStema fínanceíro:- ---

O SR.JUTAHY MAGALHÃES -lO um jogo de nú
meros. O Banco do Nordeste aplicou 356 milhões ã. fun
do perdido no setor de pesquisa. 

Eu perguntaria a V. Ex~ quais são os principaiS pro
gramas e projetas que atualmente estão sendo desenvol
vidos na ârea de pesquisa tecnológica, e se tem havido re
torno ou há perspectiva disso em termos de aproveita
mento prático da tecnologia pesquisada e de resposta a 
investimentos no setor? -

O SR. CAMILLO CALAZANS- O Banco do Nor
deste tradicionalmente aplicava a fundo perdido, através 
de um fundo específico (FUNDESE). Ultimamente, nós 
aumentamos muito, tirando dos nossos lucros: nós te
mos um fundo, este ano, de 400 milhões de cruzeiros, 
como também criamos um fundo para aplicações sociais 
de 200 milhões, e estamos fazendo em termos doações 
para invesúmentos em- instituições de assistência social, 
inclusive à irmã Dulce, pois destinamos 50 milhões de 
cruzeiros ao hospital lá de Aracaju. 

Em pesquisa, jã temos uma tradição maior: eSses re
cursos são repassados geralmente para universidade, 
porque nós estamos convencidos de que o melhor pes
quisador que existe é o professor universitário e o aluno 
da universidade- ele é o mais barato e o mais interessa
do. É melhor do que contratar empresas que fazem um 
negócio grandão, cheio de grá]icos e~c., e na verd<ide, -
sem maior sentido prãtico. Então, grande parte dos nos
s-os recursos são destinados à universidades e uma parte 
às empresas especializadas do sistema EMBRATER. 

O maior desses estudos, de que temos já algumas con
clusões muito válidas, são oS de procurã -de Culturas me
lhor adaptação ao semi-ãrido como é o caso do sorgo, 
por exemplo; milheto, em grau muito menor; cunhã; al
guns melhoramentos da caprinocultura. Os resultados 
são animadores; são lentos, como o são todas as pesqui
sas no campo agrícola, mas elas têm que ser feitas por
que a agricultura tem um prisma diferente. Na indústria, 
nós podemos comprar tecnologia, se no local; a tecnolo
gia de uma região não serve na outra, ela tem que ser fei
ta no local. Por isso é que quase todas as nossas verbas 
são dedicadas à pesquisa agrícola é complementando 
essa pesquisa, estamos agora financiarido, já em carãter 
de propriedade rural, os resultados dessa pesquisa, Te
mos um programa para o qual destinamos 4 bilhões de 
cruzeiros o ano passado, e financiamentos a juros de 12% 
para esse tipo de exploração agrícola. Tem havido uma 
demanda de soja tropical, principalmente, no Estado do 
Piauí, no Estado Maranhão; tambêm a soja tem dl,ldo 
uma resposta muito boa. Esse recursos de 4 bilhões de 
cruzeiros tem uma característica interessante: foi dinhei
ro que nós ganhamos no Sul do País, com operações que 
nós fiZemos, como por eXemplo, ltaipu, em que somos 
agent~ financeiro do FINAME, quer dizer, o recurso era 
totalmente do FINAME, apenas o BNDE, em lugar de 
repassar através do Banco do Estado São Paulo ou outro 
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Banco qualquer, repassou pelo Banco do Nordeste e nós 
gã.nhamos 4% na operação. Esses recursos que nós ga
nhamos, praticamente de graça, porque não houve au
mento de funcionãrios para fazer isso, nós os estamos 
aplicando em empréstimos altamente subsidiados, muito 
embora o Banco Central não queira que a gente financie 
com juros subsidiados, nem mesmo com nossos recursos. 

Nós tivemos dificuldades, inclusive, de instituir esse 
programa, mas estamos agindo assíí:n: são operações- de 
crédito agrícola a juros de 12% unicamente, com esses re
cursos que nós ganhamos. • 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Como última in
dagação, pretendo voltar um pouco as vistas para ~o pas
sado, e solicitar a opinião de V. Ex-' sobre as razoes do 
passado qUe fizeram com que o Nordeste chegasse a es
ses estado de pobreza absoluta. 

O SR. CAMJ LLO CALAZANS - Acho que as ra
zões_do passado se assemelham muito com as razões do 
presente: ê exatamente falta de poder político para que_ o 
Nordeste tivesse maior influência nas decisões federais. 
Nós verificamos o estudo histórico, por exemplo, que 
quando nós tínhamos mais força económica no tempo 
da lavoura açucareira, nós tínhamos uma influência 
maior no momento em que o carro forte da economia 
brasileira passou a ser a cult_ura cafeeira no Sul do Pais, 
livre- porque quando acabou~ escravidão, era o traba
lho liVre-dOs emigrantes italianos,-;_ desse momento em 
d-ialíte, nossa influênCia política caiu e, conseqOentemen

- té', a nossa partilha ~o bo~~ dos recursos ~acionai~ foi 
cada vez menor, foi m-inguando. Acho que Jsso func1ona 
com um bumerangue, vai e volta ou seja, o pas~ado ê um 
espelho ~o qUe ~o-presente. " 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. 
Ex• as informações que nos trouxe, que foram muito elu~ 
cidatÍvas e importantes para o trabalho desta Comissão, 

O _SR. CAMILLO CALAZANS- Gostaria, apenas 
para mostrar a força política- vamos usar uma-palavra 
que, às vezes, é pejorativa, mas que tem sentido no mun
do inteiro, que é o Iobbing: existia no Nordeste uma li
nha de repasse_ oficial de recursos para comercialização 
dos produtos agrícolas a juros reduzidos- era uma van
tagem de produtos agrícolas e penhor mercantil de ma
mona, de café, inclusive, de caju, de algodão etc. Era 
uma linha tradicional que _existia, e existia a mesma linha 

~ para a cafeicultura no Sul do País. Pois bem! Em deter
minado momento, simplesmente cancelaram essa linha 
do N ardeste, mas não çanGelaram a do café_, que é exata
mente a mesma coisa. Então, foi falta de quê? Foi falt:i
de poder; não da política só, mas também dos níveis em
presariais. Por quê? Porque o café, quando ia diminuir, 
eles vieram aqui e quiseram acampar. Por isso, digo que 
o que falta mesmo é esse poder de reivindicar e de não 
aceitar e de pedir mais. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E de um entrosa
mento_ maior dos líderes empresariais com os líderes 
políticOs e outras lideranças locais. 

0 SR. CAMILLO CALAZANS - Aí também os 
líd~es ~mpresariais. Nesse caso aí, eu comuniquei o ca
so, até meio escondido, para todas ã.s federações de in
dústrias, pedi ajuda, etc., e eles acharam que passar um 
telegrama era o suficiente, e acabou-se. A linha de crédi
to acabou-se, não houve financiamento, e ocorreu uma 
coisa interessante: é que naquele ano, no primeiro ano 
e_m que ocorreu isso- 1981- hoUVe uma boa colheita 
de mamona no Norte do País, ruim no Sul, os empre
sãrios do Sul tinham o financiamento e foram lã cOm
prar as indústrias, para acabar com as ociosas do Nor
deste, que não tinham dinheiro para comprar na safra. 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Continuan· 
do, comcedo a palavra ao Deputado Osvaldo Cury. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Maciel. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não está presente, 
Concedo a palavra ao Sr. Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA- Sr. Presidente Camillo 
Calazans, quero congratular-me com V. Ex•, pela manei
ra autêntica e descontraída com que V. Ex• trata os 
problemas do Nordeste. Tenho duas perguntas a forrou~ 
lar, que me angustiam profundamente; a primeira é que 
acho que o empobrecimento do Nordeste vem da modifi· 
cação do Jnodelo tributário. O Governo, a partir de 
65/66, modificou a filosofia tributária, e impôs a uma 
agriçulttua incipiente, muito mais a uma agricultura de 
produtos gravosos, como o algodão fibroso, o sisai, a 
mamona, uma incidência fiscal onerosíssima. No meu 
entendimento, nós não temos rentabilidade no Nordeste 
-trabalhando nesse tipo de cultura, e não ter outra cul
tura-para trabalhar- para responder hoje por uma taxa 
tributária e de encargos sociais, que vai a 18,5%: incidên
cia fiscal a 16% e o encargo social a 2,5%, conseqUente
mente a agriCUltura responde por 18,5%, a incidência 
tem sido no produto bruto nas mãos do homem do cam
po. Eu acho que a modificação da filosofia tributária 
criou para o Nordeste uma situação realmente terrível, 
porque tendo em vista o tipo de cultura que nós produzi
mos naquela área, nós não temos, com esse tipo de cultu
ra, feniabilidade para- responder por essa obrigação tri
butária. Segundo, ê o outro modelo, o modelo económi
co, ê o modelo que penaliza o setor de produção e privi~ 
legia o setor financeiro. Enquanto, no meu entendimen
to não se modificar a filosofia tributária e o modelo eco
nÔmko, o Nordeste coritinuará a empobrecer. E não sei 
ãié quando o agricultor daquela área - o pequeno e o 
ritédío, que já estão proletarizando~se- pode realmente 
sustentar aquela agricultura cada dia mais deficitária. 

Agora, minha indagação a V. Ex' é a seguinte: se o 
Governo da União considera o pacote, aliãs, o modelo 
económico, intocável, um modelo que sobrepõe o finan
ceiro acima da economia- eu disse hã poucas semanas, 
na Câmara, que se eu pegar uma das minhas vacas, 
sacrificá~la no açougue, pegar dinheiro e jogar na pou
pança, em vez de um bezerro sujeito à seca e à cobr_a, eu 
vou ter quatro bezerros garantidos pelo Governo. E um 
modelo tão infernal, que nós estamos comendo o nosso 
património vivo. Na minha área, conheço vãrios pecua
ristas e agricultores que já venderam as vacarias para co
locar o dinheiro na poupança, desemprega o povo, e es~ 
tão lá rindo de mim, que não quis vender ainda uma va
ça, Mas, confesso a V, Ex~ que tenho um capital semiflxo 
aplicado em vacaria, tratares, camionetes, etc.; sem con· 
siderar -o capital fixo da fazenda, de 53 milhões, estou 
perdendo atualmente uma média de 30 mil cruzeiros por 
semana para manter esse gado, porque a energia subiu 
escandalosamente, a torta de algodão subiu escandalosa
mente, e nós não temos condições de, trabalhando com o 
leite mais barato do que água- porque na realidade o 
leite é mais barato do que água, e eu não conheço, neste 
País, nenhum ingrediente de garrafa que seja mais barato 
do que leite -,:,- ter rentabilidade trabalhando nessas con
dições. Portanto, a minha indagação a V. Ex~. que é ho
mem do Nordeste, com quem realmente eu me congratu
lo pela maneira como vem se conduzindo no Banco do 
Nordeste, como é que nós podemos resolver esse impas
se, sem primeiro ir de encontro às causas que estão ge
rando essa situação? Com essas indaji!;ações. fico muito 
feliz em aguardar o que V, Ex' pensa a respeito do mode
lo económico, do modelo tributãrio e da situação do 
Nordeste. 

Esclareço a V. Ex' que quando cheguei no Senado, em 
15, -apresentei um projeto defendendo legislações dife-
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renciadas, pois não entendo nós ficarmos Ob-rigados a 
uma só legislação; quando o Governo fixa os direitos_. 
nós somos diferentes; qUando fixa as obrigações, nos 
iguala. O N ardeste sempre tem um salário menor do que 
o Sul, o Sudeste, a Capital da República, etc., mas na 
hora em que o Governo fixa a taXa rodoviá:ria, nOs iguã-_ 
la. Por que é que somos diferentes na hora do direito e 
iguais na hora da obrigação? Daí por que eu defendo 
para o Nordeste uma legislação específica. 

Muito obrigado a V. Ex'-

0 SR. CAMILLQ CALAZANS- O siStema que dã 
um predomínio do financeiro sobre o econômico é alta~ 
mente perverso, é o sistema mundial. Disse, no inicio da 
minha palestra, de que se pensa muito, hoje, no aumento 
dos preços do petróleo como _l"C:$ponsável pelos proble
mas mundiais._Acho isso relativo, porque esse aumento 
do petróleo_ foi apenas para o pefi6leo que se ia comprar 
para o futuro; poderia, então, ser projetado à economia. 
O grande problema que houve na economia mundial foi 
o aumento das taxas de juros. Os finanCiamentos dos 
países eram obtidos a taxas de juros flexíveis, contra o 
que ocorria a 10, 12 anos. Então eram taxas dejuros. ba
seadas no Prime ou no Labor de Londres, e sobre elas é 
que se cobravam as taxas. Se eles variavam, a taxa de ju
ros aumentava. Como essas bases eram controladas pe
los credores, evidentemente que no momento em que au
mentaram essas bases, aumentaram os custos do dinhei
ro internacional. Então, o efeito desse aumento foi re
troativo, foi -Sobre os financiamentos jã concedidos, já 
gastos os dinh~i_ros; fez com que, no Brasil, aumentassem 
as nossas despesas em serviço da dívida, de 4, 5 vezes em 
um ano. Nossa dívida, digamos assim, arredondando_-:.a, 
é de 100 bilhões de dólares, mas a metade disso é de ju
ros, não consumimos isso. 

Então, esse sistema de Pred_omínio do financeiro-Sobre 
o econômico, um sistema perverso mundial, é o respon
sável pela grande crise hoje, que é um verdadeiro nó que 
ninguém pode pagar. Não podemos pagar uma dívida 
em que nós, na melhor das hipóteses, podemos ter um 
superávit na balança comercial de 100 bilhões de dólares, 
e o juro dessa dívida é _12. É uma impossibilidade- não 
é matemática, já é aritmética. 

Esse sistema, implantado também nacionalmente, 
pode levar ao desastre. Não tenho nenhum receio de afir
mar isso. Esse sistema ''quebrou" a Argentina, primeiro 
as empresas, depois os bancos. Os bancos pensam que 
por que têm um ativo bom, estão em boa situação, e se 
esquecem que o seu ativo é o passivo das empresas. En
tão, no dia em que elas "quebrarem", elas os "arrasta
rão". E "arrastou" na Argentina- inclusive, o sistema 
bancário argentinO .. quebrou=-se" por causa disso. Esse 
sistema, inclusive, levou até o sujeito a desviar os seus re
cursos, quer dizer, o pafs está empobrecido, e se vê natu
rais do país gastando dólares lã fora, porque aqui não 
dâ, a não ser aplicando-os no financeiro. Esta distorção 
que V. Ex~ mostrou com muita singeleza é um espelho: o 
exemplo da vaca que, vendida, o dinheiro aplicado daria, 
teoricamente, mais bezerros e mais leite do que se tivesse 
a vaca viva. Não é preciso ser muito inteligente para se 
ver. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Outro dia, ouvi unia 
exposição dizendo que dos 85 bilhões de dólares que 
devíamos até aquela data, 35_ bilhões eram juros. 

O SR. AGENOR MARTA~ Sr. Presidente, a ques
tão da legislação específica ... 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Somente o aumen
to da taxa, Senador LoiD_::wtº Júnior, que era cçi~a por 
volta de 6, e chegou a 21, representou para o Brasil algo 
como 15/20 bilhões de dólares. 

Foram eles que nos disseram;. "Vocês estão nos deven
do isso agora, porque queremos, porque controlamos:'' 
Quem contrOla a Labor, a Prime é ex.atamente o credor. 
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Basta ele oferecer mais dinheiro, que a Prime cai. Se ete 
quer que-ela suba, basta fazer o que fizeram conosco, 
"puxa o tapete"· "Não lhe empresto mais hoje, para re
novar as coisas". Então a Prime sobe, os juros sobem e 
dá este.. "nó". Só que acho que esse negócio foi tão dado 
que eles acabarão caindo da escada, porque não só o 
Brasil, como ninguém, vai poder pagar. 

O SR. AGENOR MARIA - Sobre uma legislação 
específica para o NÕrdeste, Dr. Calazans? 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Não tenha dúvida, 
está naquele contexto de que hã que se fazer, conforme a 
pergunta dõ Seiiadõr Jutahy Magalhães, sobre quais me
didas legislativas, aquelas primordiais, legislativas da lei, 
porque a lei não deixa o arbítrio. Se impõe na lei, ela tem 
que ser cUmprida --pelo rifenõs, a niaiõria -é cUmptida; 
então, ela passa a ser um direito. Se deixar ao arbítrio do 
a_dminíst,t'a_dor, ele pode até querer fazê-la, mas hâ uma 

- cirCUnstância conjuntural, uma pressão, e ele acaba -por 
não fazê-la, e isso prejudica. E, _a lei, ele é obrigado_ .a 
faz~la. - . 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Com a pala
vra o DePu-tãdo Aloísio Campos. 

O SR. ALOISIO CAMPOS- Sr. Presidente, estamos 
realmente num momento em que todos se c_onscientizam 
da absoluta necessidade de uma harmonia entre os nor
destinos, para a adoção de decisões polítiCas relaciona
das com o desenvolvimento regional. Acho que todos de
vemos agora exercitar um esforço no sentido de indicar 
quais são realmente os objetivos mais prioritárioS para a 
retomada do desenvolvimento regional, que tem sido 
episódio e por curto prazo em alguns momentos da his
tófia nofdestina. 'E bom lembiar q-ue quãndo O Bãncõ-do 
Nordeste foi instituído nós que participávamO:s daquela 
equipe que trabalhou na sua instituição, c: depois na sua 
implantação, tivemos a preocupação de vincular à insti
tuição, recursos que assegurassem o atendimento de seus 
fins eConômicos e até sociais. Criou-se um órgão, que era 
o ETN, para fazer os primeiros estudos e diagnósticos da 
~co_nomia regional e além da criação do ETN, o Banco, 
ãfravéS de sua lei"ifistituitivã:, aProPriava-se- de -l% da 
renda tributáiia federal. Esse depósito era anuãlmente 
feito pelo Governo e não poderia ser sacado. Os seus di
videndos só poderiam ser convertidos em aumento de ca
pital, e isso era uma segurança do crescimento da organi
zação bancária. Antes do Banco do Nordeste, existiam 
dois instrumentos de ação regional, que eram a Comís
são do Vale do São Francisco e a CHESF, também -insti
tuídas para dar a sua contribuição em setores fundamen
tais ao -desenvolvimento. CHESF conduziu-se razoavel
mente, de aco_rdo com as disponibilidades financeiras 
que foi obtendo ao longo do seu funcionamento, mas a 
Comissão dO Vale do São Francisco, ínfelizmente não Se 
cõmportou--cOm a mesma efidência, e· iSSo-, pãradoxal
mente, porque era aquele órgão federal organizado exa
tamente para a tua r onde os recursos de água não eram 
problema, pois ela trabalha na Bacia do Rio São Fran
cisco. 
---Sempre disse, em ocasiões anteriores, que no começo 
teria havido um erro de perspectiva da política desenvol-

- vimentista, desde a implantação da Inspetoria Federal de 
Obras contra as Secas, porque hoUve a preocupação de 
Sé -mveslir redusOs federais na iegião semi-át-ida, ao i o
vês de se aproveitar anteriormente as àreas onde os re

·cursos naturais eram mais favoráveis: na zona Iitorâilea, 
na região do agreSte, naquelas ilhas econômicas, que po
dem ser representadas por ~lguns sistemas orográficos, 
como as Serras de lbiapaba e do Araripe, que têm algu
mas pequenas regiões férteis dentro do N ardeste, e assim 
por diante. 

Mas, o fato é que houve um esforço polítíco logo após 
a criação do Banco do Nordeste, e isso ocorreu exata
mente quando no GoVerno do Presidente Juscelino Ku-

Setémbro de 1983 

bitschek, foi constituído o Conselho de Desenvolvimen
to Econômico. As metas do Governo Kubitschek visa
ram naturalmente o Brasil como um todo, e o Nordeste 
desaparecia em função do estabelecimento daquelas me
tas. Foi isso que nos compeliu no Banco do Nordeste, de 
cuja Diretoria eu participava, a procurarmos logo conse
guir uma fórmula de não se pretender inserir o desenvol
vimento do Nordeste dentro do desenvolvimento nacio
nal. Então, procurei os dirigentes do Conselho de Desen
volvimento Econômico, que eram então o atual Senador 
'Roberto Campos e o br. Hugo Lucas Lopes, assessora
dos por outros eminentes brasileiros como o Dr. Glaicon 
de Paiva, etc., e sugeri a criação de um grupo de traba
lho, que foi afinal efetuado, o GTDN -Grupo de Tra
balho para o Desenvolvimento do Nordeste que fosse: 
cuidar exatamente dos problemas do N ardeste como um 
todo. Foi desse grupo que nasceu o primeiro diagnóstico 
regional da economia, com aquele trabalho do Celso 
Furtado sobre uma nova politica para o Nordeste e, de
pois~ a implantação do CODENE e, conseqüentemente, 
da SUO EN E. 

Mas o que eu quero dizer é que passaram-se vinte anos 
e nós" -estamos, hoje, em condições de fazer uma análise, 
não só dos êxitos, mas fundamentalmente dos erros e dos 
equívocos cometidos nesse espaço de tempo. Estâ c:xata
mente dentro dessa crise, na crista desta crise, quando 
n_ós podemos naturalmente repensar um novo planeja
mento para a Região. 

Para mim, parece-me: fundamental um esforço super
partidário de todos nós dentro da Região, para haver 
uma união política de todos os partidos, visando a inse
rir no texto constitucional uma percentagem de recursos 
aplicáveis no Nordeste durante um período que possa ser 
me§ll;l.q arbitrariamente previsto, embora se prevendo 
também que esses recursos irão diminuindo à medida em 
que for crescendo o PIB regional, mesmo depois da SU
DENE, nós chegamos durante seis anos, num certo 
período, a alcançar um PIB regional mais ou menos 
equivalente ao PIB do Brasil, ao PIB nacional. Isso bai
xou e hoje o do Nordeste representa, infelizmente, ape
nas cinqUenta por cento do Produto Interno Bruto do 
País. 

Então, eu acho, Sr. Presidente, que esses recursos são 
imprescindíveis. Fala-se muito em reforma tributária, 
mas além de não podermos esperar por uma reforma tri
butária, há em função dela, muitas implicações, inclusive 
devemos reconhecer a nossa própria incompetência para 
funcionar eficazmente como um instrumento de arreca
dação~ Será que se nós fizéssemos uma reforma tribu
tária ateridendo a transferir para os estados e munic(
pios, aqueles reCursos arrecadados em função de uma 
modificação legislativa, nôs teríamos condições de arre
cadar melhor do que os órgãos federais, na maioria dos 
Estados nordestinos? 

Era possível que nós tivessemos condições de fazê-lo 
em alguns Estados, como Pernambuco já faz, como o 
Ceará, como provavelmente a Bahia, e os Estados maio
res. Mas na nossa Paraíba, no Piau"í, no Maranhão, nos 
outros Estados, onde nós sabemos que a mentalidade 
polftica local ê muito corrompida pelos interesses parti
dários e os prefeitos municipais dos pequenos munic(
pios, em regra não têm a menor força política para esti
mular uma cobrança eficaz dos impostos pertencentes 
aos municípios, qual seriam esses impostos, de transmis
são de imóveis, predial, de serviço, era possível que até a 
força financeira conseqüente a uma reforma tributária, 
passasse a ser menor do que uma reforma que possibili· 
tasse ainda transferências de arrecadações feitas no pla
no federal. 

Ê por isso que me parece fundamental essas vincu
lações de recursos. Se nós vinculássemos I 0% o_u 20% da 
renda tributária federal, nós teríamos condições de ime
_diatamente Cuidar de um repianejamento regiOnal, afim 
de distribuir esses recursos da maneira mais eficaz ein 
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face das nossas próprias prioridades. Essa ê uma postuR 
lação que me parece da maior importância. 

A outra seria do zoneamento agrícola, dentro de defí
nição como_de explorar a parte agrícola d~ a~;:ordo com a 
fertilidade peQueníssima das áreas que podem ser agri
cultáveis na Região. Além da falta desses zoneamentos, 
existem programas como o proâlcool, que invadem o 
plantio de cana-de-acúcar, âreas que até pouco tempo 
eram também destinadas à agricultura de subsistência. 
Então, esse seria um problema de pensarmos nele com 
muita seriedade, porque nós não podemos conseguir uti
lizar a força de trabalho regional, sem ampliarmos, natu
ralmente, as sua áreas de produção e a permanência dos 
que precisam de trabalho, dentro da Região. É preciso 
que sejam criadas condições "que justifiquem a subsistên
cia. 

Há muitas distorções por· falta de zoneamento. Eu 
mesmo sou um pequeno proprietário no Maranhão~ e 
vejo com muita tristeza que a agricultura do arroz e de 
cereais está sendo expulsa pelo casco do boi. É quase 
tudo capim hoje, numa zona excelente para a produção 
de alimentos. 

De maneira que essas questões todas que nos inquie~ 
tam devem surgir como conseqaência da ação política 
fundamental que, a meu ver, deve começar pela inserção 
na Constituição, seja ela qual for, na Carta c_onstitucio
nal atualmente outorgada, enquanto nós não fazemos 
um Constituição plenameõ:te democrátiCa, mas com in
serção de recursos vinculados ao desenvolvimento. Se 
nós não dispusermos de um quantitativo, de um volume 
de recursos por um prazo longo, para aplicar na região, 
jamais nós a tiraremos dÕ seu Subdesenvolvimento. Esta, 
a meu ver, ê a questão fundamental. Quanto às outras, a 
polítíca _ _de crédito, por eXemplo, ê perversa. Por que está 
havendo o remendamento da propriedade na região? 
porque a política de crêdito atualmente existente, só 
pode ser utilizável pelos proPrietários maioreS; os peque
nos proprietárioS que corisi!guem obter crédito, termi
nam perdendo as suas pequenas áreas, porque eles não 
têm condições de, aos juros, aos custos finãnceífos 
atuais, cumprir Sú-ãs-OCrlg-áÇêres- fiiiãílceii::M;- S6US ·com~ 
promissos. 

Então, Sr~ Presidente, atendendo ao seu aceno, o 
problema tem um encanto todo especial, eu vou concluir 
fazendo apenas uma pergunta para satisfazer, talvez, a 
curiosidade de outros aqui presentes, ao Presidente Cala
zans: falou-se aí em irrigação, em investimentos em irri
gação: Como andam os custos atuaiS da iriigãção em re
lação ao valor dos produtos resultantes da agricultura ir
rigada? Vale a pena investir muito? Ter-se-à segurança 
de que o produto, a colheita resultante, compense os cus
tos de irrigação? E, nessa hipótese, quais seriam? Já se fa
lou ai que uma parte da irrigação dCve ser feita através 
de subsídios governamentais, que o Governo tem que ar
car com as obras de infra-estrutura. Mas, mesmo os cus
tos de energia, de bombeamento, etc., como é que se 
pode pensar para o Nordeste imediatamente em agricul
tura irrígada? 

Confesso a V. Ex' que eu sou mais partidário atual
mente de começarmos pelo desenvolvimento nas regiões 
semi-áridas, das xerôfilas, do algodão mocó, que estâ 
ameaçado nacionalmente pelo bicudo. Eu pedi a influên
cia do Presidente Calazans para entrar em entendimento 
com as autoridades da EMBRAPA de São Paulo, etc, 
porque se o bicudo chegar ao Nordeste, nós vamos ter 
um drama ainda maior com relação ao algodão existen
te. 

Encerrando deixo formulada apenas esta pergunta. 

O SR. CAMILLO CALAZANS - O Deputado 
Aloysio C_amp_os é um patrimônio do BariCO do N ardes
te, tambêm. Nós, do Banco do Nordeste, o temos nesta 
conta, porque ele foi um dos nossos fundadores. 

Quanto as questões dos recursos para o Banco do 
Nordeste, eu sempre tenho dito que os criadores do Ban-
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·co do Nordeste foram muito inspirados principalmente 
por três medidas sem ordem de grandeza, pois são iguais: 
primeiro, quando instituíU que só pode se ingressar no 
Banco do Nordeste através da forma democrática de 
co)lcurs_o póblico. Com isso, acabamos com o empre
guismo, que é uma- praga que ataca muito amiúde a nos
sa Região nordestina;- segundo, quando instituiu o Ban
co do Nordeste como um banco misto, que pode ter faci
lidades operacionais, inclusive para suprir o Governo 
quando ele não remete recursos, que o Banco de que cap
tar em outras áreas; terceiro, quando insituiu na Consti
tuição, um recurso específico ao Banco do Nordeste, que 
vinha não de forma de arbítrio de um administrador, 
mas como Uma impoSiÇão. legal. Esses recursos que eram 
de 0,8% da Receita Tributária da União, deixaram de vir 
desde 1977, quando foi promulgada aquela que talvez te
nha sido a última Constituição. A soma desses recursos 
,----.._eu_ ~eo_ho aquj os dados -, em valores de hoje, ano 
por ano, teria carreado para o Banco do Nordeste e, con
seqüentemente, para a Região, 386 bilhões de cruzeiros, 
gratuitamente. 

Isso poderia ser emprestado a custo bem mais barato 
do que se empresta hoje o que tenho que pagar aos inves
tidores de São Paulo. Se somados às nossas aplicações de 
hoje de 574 bilhões, que era em dezembro, certamente a 
situação seria muito melhor. 

Quanto ao zoneamento, também acho que é um fator 
importante. No caso específico de cana-de-açúcar, acho 
que só tem sentido a produção de álcool no Brasil quan
do ela representa uma riqueza nova a ser agregada à eco
nomia da região, ou seja, em regiões novas. O Banco do 
Nordeste procura isso, porque quando se produz álcool, 
substituindo zonas que produzem alimento, acho que 
não há sentido, pois precisamos tanto de energia para a 
máquina quanto para o corpo. Colocar álcool numa 
zona em que o pequeno produtor está produzindo feijão, 
não é solução mas, ao contrário, vai gerar mais probiC-
mas. Quando se implanta álcool em uma região que não 
6stá produzindo nada, aí sim, é uma grande virtude. 
T<!mbém sou c:ontra o bicudo. 

- O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Estavam en~ 
~cerradas as inscrições, mas os Deputados Elquisson Soa
res e Etelvir Dantas pediram para participar t8tiÍbém 
deste debate. Apenas pediria ao nobre Deputado Elquis
son Sóares, primeiro inscrito, que deVido ao adiantado 
da hora, fizesse um resumo da sua participação, para que 
pudéssemos encerrar, uma vez que o nosso confeiencista 
tem também outros compromissos. 

Concedo a pa13.vra ao nobre Deputado Elquisson Soa
res. 

O SR. ELQUISSON SOARES -Inicialmente, agra
deço a esta Comissão do Senado pela oportunidade. Na 
verdade, a minha presença aqui ê' muito mais para cum
primentar o Presidente do Banco do Nordeste, em cuja 
figura sempre vi um dos advogados mais vigorosos dos 
interesses da Região. 

O SR. PRESIDENTE {Alberto Silv~)- NaturaiJ!len
te: 

O SR. ELQUISSON SOARES - O Banco do Nor
deste, portanto, de minha parte, merece apenas aplausos 
e a minha preocupação aqui é exatamente de_ não permi
tir que o Banco-do Nordeste possa sofrer, digamos, uma 
diminuição ou um ataque qualquer em dado instante, 
talvez pÕr um descuido, por ur_na inadvertência~ 

Por esta razãO, a-minha pergunta é sucinta e rápída, 
porquanto saiba há muito que o nosso Camillo Calazans 
prestará â esta Comissão um depoimento sério e de gran
de importância, nos termos em que jâ vem fazeºdo_há 
-inuito tempO cm--defesa do fortalecimento da Região, 
onde ele identifica que a sua fraqueza é em razão-da falta 
de poder político que ele acaba de reafirmar, com o que 
concordamos em gênero, número e grau. 

Mas, gostaria de dizer ao Presidente do Banco do 
Nordeste que na minha região que ele tão bem conhece e 
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cuja riqueza nfaíOr foi conseqüência de um trabalho de 
S. Ex• enquanto estava à frente do IBC, temos agora urn 
problema realmente sério que envolVe o Banco do Nor
deste. 

Estamos em uma fase de retenção, de pre comerciali
zação do principal produto da Região, que é o café e, 
coincidentemente, há posições <intagônicas entre a rede 
bancária particular e o Banco do Nordeste. 

Vim de lá anteontem e a nossa cooperativa estava com 
o seguinte drama: o Banco Itaú oferece à Região, para 
retençãO de -cafê, recursos a 35% de juros ao ano e, se
B:undo as info-rmações que temos, o Banco do Nordeste 
estaria ímpossibilitado de fazer essas operações com essa 
mesrõ.a taxa de juros. 

Gostaria de ter do Banco do Nordeste, durante sua 
presidência, uma informação do porquê, quais as dificul
dâdes reais pãra esse atendimento? 

0 SR. CAMILLO CALAZANS - Deputado, esta 
pergunta o Senador Jutahy Magalhães, ao se retirar, dei~ 
xou aqui comigo por escrito. S. Ex' pediu que o fizesse, e 
estava até me armando aqui para poder responder. 

O problema é o seguinte: o Banco central exige que os 
bancos apliquem 35% dos seus depósitos em financia
mentos conceituados como financiameritos agrícolas, a 
juros de 35% ao ano. Conceituam~se como financiamen
tos agrícolas, os financiarllentos de investimentos rurais 
a prazo longo, o financiamento de custeio agrícola e o fi
nanciamento de comercilização de produtos agrícolas. 
Quer dizer, o Banco pode escolher onde aplicar. 

O Banco do Nordeste aplica, com seus recursos, oito 
vezes o que o Banco Ceritral obriga que seja aplicado em 
operações agrícolas. 

É o maior índice, não hã nenhum outro banco que lhe 
se aproxime. O Banco do Brasil, que é o que se aproxi
maria mais, são quatro vezes, enquanto o Banco do Nor
deste aplica Oito vezes. Aplica -conlo? DOs noventa e cin
co bilhões que tínhamos aplicado em dezembro do ano 
passado, 69 bilhões foram aplicados em operações de in
vestimentos ã lon~_o_pr~zo -~- 25 biihõ~ __ e _79<_}_~ilh9_~ 
aptii::idOS- em--CUSteio ãgriCola.- - -

Assim, o Banco do Nordeste, ciente das suas obri
gações sociais, cumpre essa obrigação do Banco Central, 
aplicando em custeio agrícola e investimento. Há bancos 
- não estou dizendo que seja o _Banco Itaú- que, como 
têm essa faculdade, que acho absurda em certo ponto, 
não aplica em investimento, porque não quer imobilizar 
Os seus reCursos durante oito anos e, muito menos, no 
Nordeste. Não aplica em custeio, porque custeio agríco
la no Nordeste tem um risco grande, mesmo com o 
PROAGRO. Por isso, ele prefere aplicar em comerciali
zação, porque o prazo é menor, principalmente de um 
produto valioso como o café. 

Por isso é que ele oferta e eu não posso ofertar nessas 
condições, porque todo o meu capital está aplicado em 
investimentos de custeio. 

Agora, existe um repasse do Banco Central para co
mercialização do café, a juro de 35%, a que, inexplicada
mente, a Bahia não tem acesso; eles não deixam a Bahia 
exportar cafê, porque dão quota, que não existiam. 

Então, eu não posso, por exemplo -e tenho até essa 
linha de crédito - aplicar na Bahia esse financiamento. 
Aplico no Rio, mas não posso aplicar na Bahia, e não há 
quem convença que isso está errado. 

Assim, estou impedido. No caso esp_ecífico da coope
ratiVa, coloquei à disposição da mesma um valor alta
mente substancioso; um bilhão de cruzeiros. Para o Ban~ 

co do Nordeste, um bilhão de cruzeiros para um cliente, 
ê um valor· muito grande para comercialização, só que 
não Posso, não devo enqu&drá-lo como financiamentos 
agrícolas, porque já estou oito vezes .financiado. 

Então, proponho que, esgotado o recurso· do Banco 
ltaú que ela tem, a Cooperativa utilize o crédíto que es
tou colocando à sua disposição, mas como crédito co
mercial, porque se destina à comercialização. E, vamos 
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fazer um esforço no sentido de obrigar o Banco Central a 
repassar para a Bahia, o mesmo financiamento que ele 
repassa para o caie no Paraná, para São Paulo e para o 
Rio de Janeiro, que a Sabia não tem, porque é incom
patível com a taxa de exportação. E o café baian_o, sem 
nenhuma explicação, em vez de ser exportado por expor
tadores baianos, tem que ser atravês das portas dos ex
portadores do Sul do País. É uma distorção profunda
mente lamentável. 

O SR. ELQUISSON SOARES - Presidente, só para 
complementar: em verdade, os Srs. Senadores tomaram 
conhecimento dessa denúncia que é grave para o Nor
deste, e não é a primeira vez que o Presidente Camillo 
Calazans a faz. Já vínhamos nos batendo por isso hã al
gum tempo. 

Mas o que é fundamental ê afirmar que quem compra 
café e quem exporta café neste País são as empresas do 
Sul do País. Não temos, na verdade, exportadores no 
nosso Estado. E na medida que não temos condições 
nem recursos para reter o produto nessa fase de colheita, 
até que ele tenha um preço melhor de mercado, então, 
equivale exatamente a uma válvula de escape de recursos 
do Nordeste porquanto isso vai empobrecendo o produ
to nordestino. Vale a denúncia •. 

O SR. CAMILLO CALAZANS- Incentivo da ex
portação. A Bahia não exporta, porque nãó pode, por
que senão exportaria .. 

O SR. ELQU!SSON SOARES - Pois é. Gostaria 
apenas que o Banco do Nordeste fizesse um esforço no 
sentido de complementar os recursos do Banco ltaú, 
porque eles não têm, na verdade, uma faixa larga de 
atendimento, pois o empréstimo de 8%, maiS correção 
monetáría, como o Banco do Nordeste colocou, é· inviá
vel. Na verdade, seria empobrecer mais ainda o produtor 
nordestino. 

O SR. CAMILLO CALAZANS- O problema é que 
com esses recursos, estou ganhando 3%, porque são re
cursos que mobilizei em outras áreas, coloqUei" o depósi
to a prazo. Foram os mais baratos que tinha conseguido, 
que destinei para lá esse milhão. 

Não posso finaricíar em créditQ agrícola, pois confor
me lhe disse, já estou 8 Vezes estourado, financiando cus
teio, correndo o risco em inVestimentos. Os bancos -pri
vados como dão a ele a liberdade de financiar o ·custeio, 
ou inVestim-ento, ou cOmercialização de café na Bahia, é 
claro que ele não vai firiariciã.i o custeio do algodão lá no 
Rio Grande do Norte, que tem um bruto risco, nem vai 
financiar um estábulo_l_á_e_m_.Alagoas, que também leva 
oito anos para pagar. Ele prefere financiar unl. COmerCíal, 
que é um ano. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Etelvir Oantas. 

O SR. ETEL VIR OANTAS-:..... Seniidor Alberto Silva, 
primeiro agrãdeço o convite que recebi. Infelizmente, 
por motivos de outros compromissos, não pude estar 
aqui para ouvir o depoimento do meu particular amigo e 
ilustre brasileiro nordestino, Camillo Calazans_. 

Sou um parlamentar da região do São Francisco e ve
nho aqui para vender o meu peixe, defender o N ardeste. 
Nós não podemos, numa platéia seleta como essa, deixar 
também de trazer o nosso depoimento, a nossa palavra. 
Sei que ê difícil, o que nos falta é lobby. Temos que fazer 
o nosso Iobby do Nordeste, custe o que custar. Temos 
que estar unidos. Muitas vezes a· gente se desencanta de 
ver que, atendendo ao convite do Senador do Ceará, Jo
sé Lins, fomos para o auditório do Senado e tinham ape
nas 6 ou 7 pessoas. Aqui estão presentes dois Senadores 
apenas, o Senador Lomanto Júnior e o nosso amigo; 
apenas dois para um assunto tão importante. Mas, sei 
que é dificil defendermos o Nordeste, Ontem e hoje tive 
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dois casos es_pecíficós, e vou narrar aqui, porque sei que 
serão subsídios. 

Hoje, na Comissão de Finanças, o Dr. Maurício 
Nobre trouxe um grupo especializado de trabalho para a 
refor-ma do sistema tributário do País, e fiquei envergo
nhado de ver apenas 4 parlamentares. Ele trouxe toda a 
sua equipe e apenas 4 parlamentares estavam lá nessa 
ComisSão. Eu fui defender, naturalmente o peixe do 
Nordeste e uma das medidas que defendi foi de que o 
ICM deveriã ser cobrado no locã.l do consumo. Isso iria 
beneficiar o Nordeste que, como nós sabemos, construiu 
todo aquele parque fabril e todo aquele parque industrial 
do Sul do país, bem como também todo o parque agrí
cola e pecuário do Sul do País, Paraná e outros Estados. 
Fiquei feliz, tive a oportunida_de de louvar a atitude do 
grupo de trabalho, que já era um peiisamento deles e 
uma das metas traçadas, exatamente para que fosse. E, 
logo em seguida, vem a rebordosa: o Presidente da nossa 
Co_missão era um gaúcho que se rebelou dramaticamen
te, dizendo que não ia consentir que os seUs_ recqr_sos 
saíssem para outras regiões. Então, sei que é-difíCil de
fendermos tudo isso. 

Há pouco, falou-se em recursos hídricos. Infelizmente, 
o pacote trouxe uma medida que parece ter passado de
sapercebida, não se _seu a ênfase que deveria ter sido 
dada a ela. Eu ouvia dizer, outro dia, que a irrigação no 
Nordeste só seria viável a juros de 17.%- estava a 35% o 
que se cobrava, e vai-se continuar cobrando_até que os 
nossos problemas sejam minorados pelas chuvas. 

Há uma medida dentro do pacote que fala em investi
·mentos em irrigação. E o próprio Mailson disse ontem 
na palestra do Sr. José Cléber- foi confirmado - que 
os recursos também para açudes, para obras de recursos 
hídricos, quaisquer que sejam elas, aprovadas por órgãos 
oficiaís do Governo, serão indenizadas 50% pelo Gover
no. Eu não vi ainda um destaque especial para irrigação 
e para recursos hídricos. 

O Decreto n~'2.032 foi enviado a esta Casa. Está sendo 
regulamentado pelo Ministério da Fazenda, e o próprio 
Mailson Nóbrega, o Secretárío Geral do Ministério, foi 
quem informou. Essa é uma notícia importante, qu~ te
mos que debater e foi um dos motivos pelos quais ontem, 
na reunião com o Dr. José Cleber, eu disse que os nossos 

-investimentos em regiões pobres - eu também sou fa
zendeiro no Estado de V. Ex•, em Bom Jesus, no sul do 
Piauí - nos Esúidos pobres, Onde- iemos de fazC:r poçOs, -
onde temos de fazer aguadas, onde temos de fazer infra
estrutura, é preciso que se faça como o próprio Estados 
Unidos faz, para viabilizar com uma obra social, que o 
Governo pague, não 50%, mas integralmente. Esta é uma 
bandeira que nós devere!YIOS levantar, O Nordeste tem 
pa'ssado por todos esses problemas agora, especialmente 
em função da seca, e é preciso que nós façamos o nosso 
lobby, e cada vez mais reunamos homens de_boa__ vonta
de, que querem brigar pelo Nordeste. Chega de pedir, 
nós temos é que brigar, temos que fazer piquete, temos 
que reivindicar cada vez mais energicamente. Não adian
ta pedir e, muitas vezes, fazer como o Dr. Camilo disse 
há poucos instantes, passar um telex, nós temos é que fa
zer visitas, que fazer piquetes e ii' lá exatamente. Estamos 
vendO aqui a luta de biocjuímicos e-farmacêuticos -está 
aí o piquete. Nós temos que fazer isso pelo Nordeste, de 
qualquer sorte, pois assim nós conseguiremos viabilízar. 
t difícil, mas tenho certeza absoluta, pela força política 
que tem o Nordeste, que se nós, homens responsáveis 
por aquela terra, nos unirmos cada vez mais e formos 
reivindicar aquilo que temos direito, nós vamos cada vez 
mais levar aquilo que nós precisamos para a nossa terra, 
que tudo dá a este País. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Quero agra

decer, após ter dado a palavra ao último inscrito, Depu
tado Etelvir Dan tas, ao nobre conferencista Camitlo Ca
lazans, e dizer da nossa satisfação em tê-lo tido aqui, 
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saindo das suas atividades e nos tendo dado uma verda
deira aula sobre o Nordeste, como eu disse, de infciõ, de 
maneira objetiva e prática; com os números que respon
dem à indagação que todos nós nos fazemos diariamen
te, aS razões da pobreza nordestina. Ele colocou dois da
dos da maior importância, que nos trazem o convenci
mento de que realmente nós devemos unir as nossas 
forças no sentido de que politicamente consigamos os- re
cursos que são imprescindíveis. Evidente que os recurso 
só não serãÓ suficientes. 

Dos depoimentos de todos que aqui estiveram, Sena~ 
dores e_ Deputados, nós concluímos o interesse quedes
pertou esta palestra e as conclusões a que nosso Relator 
naturalmente va:f ailotar para que, amanhã, unidas as 
forças do Nordeste, possamos chegar a conquistar esse 
lugar que precisamos ter, porque aquela ilha de pobreza 
não pode continuar mafs, e é até necess-ário uma Cons
cientização neste País, de que quanto mais rico for o 
Nordeste, mais rico serâ o Brasil, porque tem a quem 
Vçnder, os grandes industriais do Sul têm a quem vender 
-vender para miserável não é uma vantagem, e deixar o 
Nordeste ficar cada vez mais pobre, ê uma política erra
da que o Centro-Sul está adotando. 

Acredito que esta Comissão, da maneira como vem se 
conduzindo e trazendo aqui pessoas como o nosso confe
rencista de- hoje, que trazem uma contribuição das mais 
importantes aos resultados a que queremos chegar. An
les de encerrar, gostaria de dizer ao-nosso Conferencista 
que se desejar fazer mais alguma deservação, o nosso mi
Crofone está â sua disposição, com os nossos agradeci
mentos pela sua presença honrosa nesta Casa. 

O SR._ CAMILLO CALAZANS - Apenas quero 
agradecer à ConiisSão, ao- seu Presidente, aos seus 
membros e também aos outros Senadores que, não sen
do illembros desta Coinissão, aqui estiveram com os Srs. 
úeputados, e que muito nos honraram com as suas in
dagações, bem como dizer que no Banco do Nordeste, 
estaremos sempre dispostos a ser um soldado desta luta 
ciue, vejO hoje, é empreendida pela repieSentação política 
do Nordeste. Acho mesmo que a abertura democrática, 
ria medida em que eStá dando oportunidade a que sur
jam no Nordeste os verdadeiros lideres, os verdadeiros 
homens que têm condições de criar uma opinião pública 
na RegiãO e mostrá-la ao Brasil, é um passo já muitO lar
go nesse caminho que devemos percorrer, de procurar 
minorar a -pobieza e o sofrimento do noss-O povo nofdes
tino. Essa consciência que está sendo implanta-da aqui na 
Capital da República, pelos parlamentares nordestinos, 
sem dó vida nenhuma deverá. repercutir em todo País, e é 
um passo decisivõ p-ara que possamos, talvez ainda nesse 
frnal da nossa geração, verificarmos que, na verdade, o 
Pais entende que o problema do Nordeste é um proble
ma naciorial e, sendo um problema nacional, ele precisa 
da solidariedade d_e todo País. ~ preciso que o empre
sário e o polítiCo" do Sul do País entendam que resolven
do o problema nacional, estarão contribuindo também 
para solucionar oS seus próprios problemas. É preciso 
que os líderes operários do Sul do País eritendam isso. 

Há poUcos dias, afirmei numa reunfão -de universi
tários em: Fortaleza em que haviam muitos representan
tes da Oposição que, na verdade quem tinham vencido a 
greve dos metalúrgicos de São Paulo, em busca do que 
eles- achavam serem as melhores condições, não tinham 
sido a rePressão, mas a existência de nordestinos pobres, 
que lá-Cstavam desempregados e que correram para as fi~ 
las das fábricas quando foram desempregados os grevis-
tas. 

Isso demonstra que resolver o problema brasileiro in
teressa a toda Nação, interessa às classes empresariais do 
Sul do País, às classes polfticas e também às classes tra~ 
balhadoras. 

Quero finalizar agradecendo o convite e dizendo que é 
uma satisfação sempre voltar aqui ao Senado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) Estâ encerrada 
a nossa reunião. 
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1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Sr. !"'
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando autógrafo do se
guinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 
7/83 (n"' 80/83, na Casa de origem)·,
que altera a composição e a organi
zação interna dos- Tribunais Regio
nais do Trabalho que menciona, 
cria cargos, e dá outras providên
cias. (Projeto que se transformou 
na Lei n9 7.119, de 30 de agosto de 
1983). 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOSE IGNÃCÍO
Responsabilidade da União Fede-

SUMÁRIO 
.ral nas irregulãridáâes haVIdaS nas 
empresas do grupo Coroa. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA ~Liberação de iecursos fi~
nanceiros destinados ao planO- de 
erradicação do "bicudo" em algo
doais da Paraíba. 

SENADOR JOSE FRAGELLI 
- Solidariedade à açâo dos gover
nos estadual e federal em defesa da 
eco_logia do patanal mato
grossense. _ 

Ü- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 758/83, de 
autoria do Senador Lourival Bap
tista; solicitando a transcrição, nos 
Anais do ---senado dos discursos 
proferidos pelo Vice-Presidente da 
República, Aureliano Chaves e 
pelo Presidente João Baptista Fi
gueiredo, quando da solenidade em 
qUe reassumiu o cargO, no dia 26 cte 
agosto de 1983, no Palácio do Pia-

naJto. Votação adiada por falta -~e 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara nY 
15/81 (n9 1.909/79, na Casa de ori
gem) que acrescenta parágrafo ao 
art. 129 do_ Código Penal, instituí
do pelo Decreto-lei n<? 2.'848, de 7 
de dezembro de 1940. Discussão en
cerrada, voltando às comissões 
competentes, em virtude de recebi
mento de emenda em plenário. 

Pr_ojeto de Lei da Câmara n9 
79/81 (nY 3.247 (80, na Casa de ori
gem) que dispõe sobre a obrigato
riedade de aplicação em projetes 
específicos dos crêditoS e financia
mentos de organismos governa
mentais e daqueles provenientes de 
incentivos flScais. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada por 
falta e quorum: 

- Projeto de Lei da Câmara nY 
34/82 (nY 452/79, na Casa de o ri~ 
gem) que modifica a redação dp ca
put do art. 10 da Lei n9 5.108, de 21 

SEÇÃO II 

QUARTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 1983 

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

RESOLUÇÃO N• 335, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cavalcante, 
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e 
noventa mil cruzeiros). 

Art. J9 e a Prefeitura Municipal de Cavalcante, Es
tado de Goiás, nos termos do art. 2'~ da Resolução n'~ 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito rio valor de Cri 
11.290.000,00 (onze milhões, duzentos e noventa mil cru
zeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, destinada à implantação de 
meios-fios e galerias pluviais, naquele Municfpio, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 2'1 Esta Resolução e~tra em vigor na data de 
~ua publicação. 

Senado Federal, 6 de setembro de 1983.- Nilo Coe
lho, Presidente. 

Ata da 145~ Sessão, 
em 6 de setembro de 1983 

1' Sessão Legislativa ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Fábio Lucena - Claudio.nor Roriz. 
-Gal vão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Hermes 
- Hélio Gueiros - Alexandre Costa - José Lins -
Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior
José lgnácio- Gastão Müller;_ José Fragelli ~Jorge 
Bornhausen - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE {Lenoir Vargas).- A Hsta de 
presença acusa o comparecimento de 20 Srs. S~nadores. 

· Havendo número regimental, declaro aberta a sessão_ 
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. lY-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
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de setembro de 1966~ Código Na~ 
cional de Trânsito. Discussão en~ 
cerrada, voltando à comissão com
petente, em virtude de recebimento 
de emenda em plenário. 

do Sr. Roberto Saturnino, em ses
são anterior. 

2 -REPUBLICAÇÃO 

SENADOR LOUR!Y AJ. BAP
TISTA - 50Q aniversã-rio da Asso
cição Sergip<i.na de Imprensa. 

- Trecho da Ata da 139• Sessão, 
realizada em 30-8-83, 

3 -PORTARIA DO SR. 
1.4- DiSCURSOS APÓS A 

ORDEM DO DIA SENADOR GASTXO 

DIRETOR-GERAL 
--- N• 31, de 1983 

SENADOR JOS!: LINS- Res
posta à nota do Instituto dos Eco
nomistas do Estado do Ri_o de Ja
neiro, intitulada "Adyc;:rtência à 
Nação", a respeito da validade de 
dados estatísticos e do comporta
mento do Dr. Jessé Montello à 
frente do IBGE, objeto de discurso 

MfJLLER- Moção da Bancada 
do PMDB, da Câmara de Vereado
res deCuiabá-MT, de-repúdiO a ar
bitrariedade Policiais pratiCadas 
naquela capital. 

4-ATAS DE COMISSÕES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-
LIDERES DE PARTIDOS -

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

7- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMAj'IENTES 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO 

Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados 
N9 609/83, de 5 de setembro do corrente ano, encami

nhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 
1983 (n9 80(83, na Casa de origem); que altera a compo
siçãO e a OrganizaçãO iriterna dos Tribunais Regionais do 
Trabalho que menciona, cria cargos, e aá outraS provi:-
dências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.119, de 30 de 
agosto de 1983). 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Ignácio. 

O SR. JOst: IGNÁCIO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUf; À REVISÁO f)O 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a pala
vra o nobre Senador Odacir Soares. (Pausa.) 

S. Ex• está ausente. 
Com a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR.HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro-_ 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.Sena
dores: 

Já não bastasse ao Nordeste o drama das secas, levan
do ao desespero milhões de brasileiros, v~-se o no_!'desti
no também atingido, na luta pela preservação dt;; sua 
agricultura, por pragas que dizimam os seus produtos, 
num somatório de adversidades que põe em dúvida o 

- próprio sálanejo se, perante toda essas agruras, pode 
ele, ainda, considerar-se. "antes de tudo, um forte". 

À cotonicultura paraibana e nordestina está, rapidaM 
mente, sendo destruída e fadada ao desaparecimento se, 
urgentemente, não forem liberados os recursos n~
sários Para o combate ao charriada. "Bicudo do Algo
doeiro" que, celeremente, vai corroendo o algodão, pro
duto dos mais rentáveis da agricultura de meu Estado e 
do Nordeste. 

No estágio a tua! de mais essa calamidade que se abate 
sobre -o Nordeste, quase duas dezenas de municfpios na 
Paraíba sofrem o flagelo do_ "bicudo". E a proliferação 
dessa pr?ga caminha tão rapidamente, já se rimificando 

~para o sertão que, não oferecidos a tempo os recursos 
para o Estado da Paraíba e para o Nordeste, o Plano d~.; 
Erradicação do Bicudo, elaborado pela Secretaria de 
Agricultura da Paraíba, pelo Ministério da Agricultura e 
pelo Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, ficará 
apenas no papel, e a cotonicultura deixará de exi_stir. 

Para se ter uma idéia da rapidez com _que a praga ex
termina o algodão, basta dizer que, em j~lho deste ano, 

- s-eis "inuníCípios- estavam contaminados pelq, "bicudo". 
Em agosto, vinte municípios já estão sentindo o efeito da 
praga, o que representa, no momento, trinta mil hectares 
de área onde se cultiva o algodão herbáceo. 

O Piano de Erradicação do Bicudo na Paraíba envolve 
indenizações pela remoção de plantios, pela queima de 
restos culturais; envolve gastos com material de consu
mo, equipamentos, custeio pessoal, serviços de terceiros 
e reserva técnica. 

Acresce, ainda, a circ_untância ·de que faz parte dos 
gastos, as indenizações, não somente pela remoção dos 
algodoeiros, mas, também, pela eliminação de outras 
culturas como, por exemplo, as do milho e do feijão, que 
são plantadas, em consórcio, com o algodão, 
evidenciando-se, entretanto, que a maior parcela das in
denizaçõ_es caberia às plantações de algodão, cerca de 
seis bilhões de cruzeiros. 

Toda essa operação para a erradicação dQ. "bicudo", 
na Paraíba, depende de recursos financeiros estimados 
em mais ou menos nove bílhões de cruzeiros. Todo o su
cesso do Plano está jungido à liberação desses recursos, 
sem o que, como já afirmei, o algodão deixará de existir 
n':i Paraíba, no Nordeste, enfraquecendo ainda mais a 
economia nordestina e levando mais sofrimento ao serta
nejo, já por demais sofrido. 

O cronograma de liberação de recursos para o ex
termínio do. "Bicudo do Algodoeiro", tal como foi deli
neado para a perfeita execução do Plano, demonstra 
duas datas para que esses recursos chegassem à Paratba. 
Assim, a 3 de agosto, quatro bilhões e meio já deveriam 
estar liberados, sendo a segunda parcela, também de 
quatro bilhões e meio, liberada a 15 de agosto, 
perfazendo-se, então, o total de nove bilhões de cruzeiros 
necessários. à erradicação da praga em toda a área infes
tada. 

Entretanto, pelo que estou informado, até a presente 
data, foram liberados, em termos de recursos, para a er
radicação do. "bicudo" pelo Governo Federal, apenas se
tecentos milhões de cruzeiros, do total dos nove bilhões, 
o que leva ao desalen~o, mais uma vez, o paraibano, o 
nordestino. Enqu_anto isso a praga vai-se alastrando por 
todo o Estado, e, naturalmente, chegarâ breve a todo o 

_ Nordeste. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Plano de Erradicação 

do Bicudo na Paraíba merece todo o apoio. Elaborado 
dentro de uma tecnologia perfeita, visua!izando todos os 
aspectos econômico-socias relacionados com a praga, 
sua execução, seu sucesso, no entanto, depende da ime
diata l!!Jera_ção dos recursos necessários. Aos agricultu
ras das áreas infestadas, pede-se que acabe com o. "bicu
do". A eles se pede que arranque e queime seu alg6dão 
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contaminado, pois o Governo pagará o seu ptejuízo. 
Mas o que fará o cotonicultor se souber que o Governo 
não tem os recursos necessários-para indenizá-lo? Procu
rará, evidentemente, preservar o seu algodão, usando de 
têcnicas não aconselhadas, por vezes primárias, que não 
levarão ao extermínio completo d3 praga. Com isso, a 
migração do ... bicudo" será fatal para a cultura do algo
dão e a economia nordestina se esfacelará i:tinda mais. 

Aliás, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembro-me bem 
que hã meses alguns Senadores com assento nesta Casa 
discutiram este assunto, quando a -praga do, "bicudo" co
meçou a aparecer, se não. me engano, em São Paulo, e 
temia-se que ela, justamente fosse contamiriar algodoais 
de _outras regiões do País, inClusive o Nordeste. O alerta 
era maís do que oportuno, como se pode verificar a esta 
altura. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO-LUCENA.::. Pois não. 

O Sr. Passos Pôrto - Eu gostaria de me SOiidarizar 
com V. Ex•, no instante em que traz aO-conhecimento da 
Casa a propagação dq, "bicudo" em algodoais do Nor~ 
deste. V. Ex• acabou de se referir que há tempos tivemos 
a oportunidade de discutir isto aqui com o nobre SeDa
dor Josê-Lins, quando a EMBRAPA preparou um proje
to de defesa dos algodoais de São Paulo, já delimitados, 
para combater o terrível coleóptero, que ê, sem dúvida 
alguma, a pior praga do algodão em todo o mundo. Na
quela êpoca estabeleceu-se uma c_ontrovércia entre o pro
jeto da EMBRAPA e o da U~iversidade de Campinas. A_ 
Universidade de Campinas gostaria de fazer o cOrribate 
biológico e não-a erni.dic:iÇão do's algodoais, a finl de evi
tar grandes gastos propostos pelo Ministério da Agricul
tura para o combate a essa praga. Eu creio, nobre Sena
dor Humberto Lucena, de que a praga está_ adquirindo 
dimensão e gravidade, so_bretudo porque atinge uma das _ 
culturas mais resistentes à seca, ·que é a cultura ai8odoei
ra, e, no Nordeste, com um agravante., pOfque 1á existe o 
algodão de seridó, aqueles algodoais que são permanen
tes, e não o algodão herbáceo_ d~ São_ (J'auio, que ~em um 
ciclo an-ual. De modo que V. Ex• receba a nossa solida
riedade, para que os recursos sejam logo destinandos, 
s-obretudo para pagar aos proprietários dos algodoais ve~ 
lhos, que têm de erradicá-los, como forma de f:~rce~r o 
ciclo biológico da praga. -

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a 
V. Ex•, que ê um técnico de ren-ome, um agrônomo do~ 
mais competentes que esta Casa bem corill"e~e. e que-põr 
ísso mesmo, melhor do que ninguém está abalizado a dar 
essa solidariedade. E, justamente, nobre Senador Passos 
Pôrto, o temor que nõs temos na Paraíba, cuja econo
mia, já Combalida por outroS- fatores, indusive seca de 
cinco anos etc., se baseia fundamentalmente em algumas 
culturas agricolas, entre as quais a do algodão, é que essa 
praga se estenda às Zonas do Seridó, do Cariri, e do Ser
tão, onde se produz o algodão mocó, o algodão de fibra 
longa, que, como diz V. Ex•; é uma árvore mais dura
doura em relação ao herbáceo, que tem apenas a existênM 
cia de urn ano. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço, assim, desta tribu
na, veemente apelo, no sentido de que sejam liberados, 
urgentemente, os recursos financeiros de que necessita o 
Plano de Erradicação do Bicudo na Paraíba para a sua 
execução plena, tendo em vista inclusive, que, há poucos 
dias numa reunião, em C!impina Grande, no CentrO Nã~- _ 
cional de Pesquisa do Algodão, o Sr. MiÕ.istro. da Agri
cultura, Amaury Stabile, viu de perto a_ ameaça que Sig
nifica essa praga para os algodoais não só do meu Esta
do, mas de todo o Nordeste. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir 'VargaS)- Com a pala
vra para uma breve comunicação, o Senador José Fra
gelli. 

O SR. JoSt FRAGELU (PMDB- MS. Para uma 
bTeve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senãdores: 

Todos temos acompanhado, pela imprensa a ação das 
forças combinadas, federais e estaduais, no combate à
queles_que, no pantanal de Mato Grosso, vêm devastan
do parte de sua fauna, principalmente com a matança de 
jacarés. -- --- --

Nestes últimos dias, forças do Exé~cito e das Polícias 
dás EStadOs de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul 
intensificaram- aS suas operações com os -rÍleihoTeS resul
tados e, consoantes o _que temos visto na imprensa, tem
se iealizado inclusive a prisão daqueles que são conheci
dos como os chefes organizadores dos bandos que ope
ram_ ·no grãnde Pantanal Mato~grossense. 

Ainda há pouco, Sr. Presidente, indo ao meu gabinete, 
tive jnformação telefônica de Corumbã, que, digamos 
assim, é como que a Capital do Pantanal, é a grande ci
dade do Pantanal de Mato Grosso, no sentido de que 
têm havido verdadeiros choques armados entre os chaM 
mados coureiros, os bandos de assaltantes, de destruido
res da fauna pantaneira e as forças das autoridades fede
rais -e estaduaias, com:inchiSive;-morteS de lado a lado, 
porque, conforme nos foi comunicado, chegaram a ser 
violentos alguns embates com a troca de tiros de metra
lhadoras, entre as tropas oficiais e os bandos criminosos. 

·Sou-be, tambêm, que o Sr. Ministro da Justiça, que já 
foi ao Pantanal. diante da gravidade da situação, dos 
choqu-es que têm havido nestes últimos dias, dispõe-se a 
ir novamente aos dois Estados, Mato Grosso e Matõ 
Gr-osso do Sul, na área do_ Pantanal, para acompanhar 
pessoalmente as operações que lá se desenvolvem. 
E Eu, Sr. Presidente, que levantei por duas ou três vezes 
essa questão aqui no Senado, quero emprestar a minha 
solidariedade- e estou certo, da Bancada dos dois Esta
dos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul -à ação das 
autoridades federais e estaduais, inclusive fazendo uma 
referência, porque bem o merece, especial ao ilustre Mi
nistro Abi.:-Ackel ciue tomou a peito, segundo tudo indi
ca, resolver, de uma vez por todas, esse problema. 

Nós aqui fazemos as nossas críticas ao Governo, do 
que se queixa muito o eminente Líder Senador José Lins, 
mas nós também estamos sempre prontos, com a nossa 
presença, a fazer aquelas referências às autoridades go
vernamentais, quando elas realmente desenvolvem uma 
ação, uma atividade em favor dos interesses sociais, dos 
interesses -públicos, dos interesses do Estado. 

O Sr. José Lins __:_--.Permite~me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSJ!: FRAGELLI.- Com muito prazer. 

O Sr. José Lins- Senador José Fra&elli, considero a 
crítica o instrumento mais importante do sistenia-demo-

- crático. Sem ela~_ certamente, não haverá nenhum estí
mulo ao aperfeiçoamento da ação administrativa. V. Ex' 
tem razão e a Oposição, também, quando critíca naquilo 
em que o Governo realmente merece a critica. Estou, 
também, de acordo com V. Ex' em que não custa nada 
reconhecer também aquilo que o Governo faz de bem 
feito em prol da comunidade. No mais, o que eu quero é 
me congratular com V. Ex" porque a luta de V. Ex' em 
defesa do Pantanal tem sido indonnida, diuturna. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• 

- O Sr. Jod Lins- Folgo muito em que a palavra de V. 
Ex" esteja encontrando ressonância na atividade do Go
verno na proteção daquela Região. 

O SR. JOS!t FRAGELLI - Assim, Sr. Presidente, 
quero também que as autoridades federais e estaduais 
saibam que nós, os representantes dos nossos Estad_os 
aqui no Congresso, acompanhamos as providências por 
eles tomadas que vêm ao encontro de reclamações que se 
faziam-Sentir de um ano a esta parte. 

- 0--Sr. -GaStão Mülier- Pêrmite-me V, Ex• um aparte? 
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O SR. JOSt FRAGELLI - Pois não. 

O Sr. Gastio Müller - Senador José Fragelli, Mato 
Grosso está solidário com o seu primogênito, Mato 
Grosso do Sul, representadO Por V. Ex', neste momento, 
ao aplaudir a ação concreta, efetiva do Governo federal, 
através do Ministério da Jusdça; na defesa da ecologia 
ao Pantanal Mato-grossense. O perigo que se vê ali é o 

-desdobramento da caça despudorada aos animais do 
Pantanal para, também no trãfico de cocaína, de entor
·pecellll!s qUe ti!m como base o PantaÕal. De modo que 
eu me sinto .solidário com V. Exf, e a Bancada de Mato 
Grosso, com o esse elogio que fai aO Governo Federal, 
atravês do seu Ministro Ibrahim Abi-Ackel, pela ação de 
fato e efe_tlva que está tomando na operação pantanal e 
que eu senti agora, quando estive nos-dias 2, 3, 4 em Cá
ceres que é também uma cidade do Pantanal Mato
grossense, a presença da Polícia Federal agindo no aero
porto, nas estradas, objetivando dominar, ali naquela 
ârea, especialmente, o tráfico de entorpecentes. Meus pa
rabéns pelas declarações de V. Ex• 

O SR. JOSJ1: FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• 
Nós estamos juntos, como sempre, na defesa do nosso 
Pantanal, porque aqueles 220 a 240-niil k.m 2 sã.o do Mato 
Grosso d_o Norte e do Mato Grosso do Su1. ~um patri
mônio nosso, é lliÍl patrimônio comum. 

Aliâs, essa ação predatória naquela Região começou 
com a pesCa, cdmo nós sabemos. Quando cheguei ao go
verno do Estado, V, Ex• deve-se lembrar, em Cuiabá, 
mesmo, jâ era difícil encontrar peixe para o consumo da 
cidade, A pesca era verdadeiramente predatória, pelos 
seus métodps~ apenas para satisfazer àqueles que, gana
ciosamente, se entregavam a esse comércio, com a des
truição dos peixes da nossa Região, sobretudo de Cuia
bá, que tem os melhores espécimes de toda a Região 
Mato~grossense. Depois veio a caça de jacaré e de outros 
animais silvestres da Região pantaneira e, agora a ação 
desses malfeitores já se desdobrava para outras ativida
des crimíriOsas, porque quando não são sopitadas, não 
são combatidas devidamente, vemos que essas atividades 
delitosas irem num crescendo. Passaram da pesca -preda
tória, para a destruição da fauna, agora para o contra
bando da maconha, vindo do Paraguai, o contrabando 
da coca, vindo da Bolívia e assim por diante. Aquela zo
na, aquela imensa região fronteiriça ia-se transformando 
num valhacouto de criminosos de todas as espécies, por~ 
que, realmente, não é fácil dar combate a todos esses que 
se entregam às fainas criminosaS, na Vasta e complexa 
Região do Pantanal. 

Então, ficam aqui as nossas palavras de solidariedade 
aos Governos do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, ao Governo Federal, e permita-me que especial
mente ao Sr. Ministro da Justiça, que nessa luta está em
penhado e que pode, naturalmente, contar com o nosso 
desvalioso apoio, aqui no Congresso, mas apoio que há 
de se fazer sentir sempre para estimular essas autorida
des, na defesa do patrimônio comum, estadual e federal, 
representado por uma região úniCa no Mundo, que é o 
Pantanal Mato-grossense. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco ---Roberto Saturnino - Alfredo 
Campos - Eneas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) _, Estâ finda a 
Hora do Expediente,_ 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Não hâ quorum para deliberação. 
Em conseqUência, fica adiada a votação do item n9 I, 

cuJa matêi-ia- Requerimento n9 758/83- estã em fase 
de votação. 
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O SR._PRESIDENTE (Lenoir Varagas) --Passa-se, 
então, à apreciação_ das matérias_ em disclJ.SSào. 

Item 2: 

Discussão, em turno únic:o, do Projeto de Lei da 
Câmara n., 15, de 1981 (n9 1.909/79, na Casa de 
Oiigem), que ·acrescenta parágrafo ao art. 129 do 
Código Penal, institufdo _pelo Decreto-lei n' 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, tçndo 

PARECERES, sob_ n9s 67 e 68, de 1983, das 
ComiSsões: 

-de Saúde (audiência solicitada pela COmisS_ãQ 
de Constituição e JUStiça), favorável; e 

-de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao 
mérito, pela aprovação. 

Sobre a mesa, emenda que serâ lida pelo Sr. ('ii

Secretário. 

1:: lida a seguinte 

EMENDA N' I 
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 15, de 1981 

Acrescenta parágrafo ao art. 129 do Código Penal, 
instituído pelo DectCto~lei n~ 2.848-, de 7 de dezembro de 
1940 e inCiSá VII ao artigo 29, dando nova redação ao 
parágrafo único do art. 59, estes da Lei n'>' 6.015, de 31 
dezembro de 1973. 

Acrescente-se ao Projeto de Lei os seguite& ~!tigos 29 e 
J9 renumerando-se- os demais: 

Art. 29 O _art~29_d_a_L~i n? 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, passa a vigorar acreScido do seguinte incisO: 

"Art. 29. 
§ 1~ Serão averbados: 
VIl- As sentenças que decidirem a mudança de 

sexo e alteração do prenome." 

Art. 3~ O parágrafo úniCO do art._59 da Lei n~ 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 59. O prenOine serâ iirlutâvel. 
Parágrafo único. -Quando, entretando, for 

evidente o erro gráfico do prenome, ou houver 
cirurgia -que-Tnij)lique em mudança de sexo, admite
se a retificação, bem como a sua mudança_me_d_iao.te 
sentença do juiz, a-requerimento do interessado, 
inclusive no caso dQ parâgrafo único do art. 56, se o 
oficial não·o houver impugnado". 

Justificatão 

O Projeto de Lei original apenas acresenta um 
parágrafo ao artigo 129 do Código Penal, instituído pelo 
Decreto-lei n'>' 2.848/40, objetivando permitir a cirurgia 
de transexuais com reversão sexual. 

O autor do projeto Se preocupou com as sanções 
penais a que está sujeito o cirurgião, citand-o 
especificamente, o renomado mêdico Roberto Farina, 
Docente da Escola Paulista de Medicina, condenado a 
dois anos de redu_s_ã_o, por fazer tais -operações, 
apresentando algumas em Congressos Médicos. 

Em sua justificação o autor do projeto mencionou que 
nos Estados Unidos, a pessoa que tem seu sexo mudado 
pode receber nova certidão de nascimento ou, apenas, 
terã corrigida a certidão anterior. 

Na redação ociglnãl do projeto de lei não se cuidou 
entretanto da situação legal do paciente que, após a 
mudança de sexo-;- -se vê impossibilitado de utilizar a 
documentação anterior, -que COnflita com sua nova 
identidade. 

A Lei de Registras Públicos, além de não prever a 
hipótese em tela, prOíbe, expressamente, a modificação 
do prenome. 
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A fim de que a cirurgia de.tranSexuais· pOssa resolver, 
de modo abrangente, tão complexo problema médico~ 
social, ê necessário, portanto, qUe, além de afastar as 
sanções penais, permitindo as operações, haja, 
c(;mcomitantemente,_alteração da Lei n9 6.015, de 31 de 
dezeinôro de 1973, que dispõe sobre Registras Públicos, 
a exemplo dos demais paises onde a cirurgia: de 
transexuais ê permitida. 

Sala de Sessões!_~- de_ ~e~~~o d~ 1 ~83. -~ R~berio 
Saturnino Braga. 

O SR. PRESIDENTE (L_enoir V:irgas) ---Em 
discussãO o projeto e a emenda -que !iem_de-Ser lida. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro 
encemlda a discussão. - · 

A matéria volta às comissões competerites, em virtude 
do recebimento de emenda em plenáriO. 

. ·-

0 SR. PRESIDENTE _(Lenoir Va:rgas) -Item 3: 

Discussão em turno único; do Prójeto de Lei da 
Câmara n~•79, de 19_81 (n'>' 3.247/80, na Ca_sa de 
origem}, que dispõe sobre a obrigatorieda_de de 
aplicação em projetas específicos -dos crêditos e 
financiamentos de organismos governamentais e 
daque_les provenientes -de incentivos-fiscais, tendo 

PARECERES, sob n's 585 a 587, de 1983, das 
Comissões: 

...:. de Constituição e Justita, favorãvel; 
-de Ec;onomia, favorável, com emenda que 

apresenta de n'>' 1-CE; e 
- de ~inanças, cont~ârio, com VC!to vencido do 

Senador Josê Fra.gelli e voto vencido, em sepãrado, 
do Senador Pedro Simon. 

·- Em discussão o projeto e a emerida, _(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoii Vargas)- I~em. 4: 

Discus.são, em -tui-no úniCo, dõ~t>rOjeto di Lei da 
Câmara n'i' 34, de 1982 (n'i' 452/79, na Casa de 
origem}, que modifica a redação do caput do art. 10 
da Lei n'>' 5.108, de 21 de setembro de 1966 -
Código Nacional de Trânsito, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, sob n' 17, de 1983, 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 1~

Secretârio. 

~ lida a seguinte 

EMENDA N' I 

Ao Projeto de Lei da Câmara n~ 34, de 1982. 

Dê-se ao art. 19 do Projeto, a seguinte redilç_ão:_ 

"Art. J9 O caput do art. tO da Lei n9 5.108, de 
21 de setembro de 1966, passa a Vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 10. Os Departamentos Estaduais de 
Trânsito, órgãos executivos com jurisdição em todo 
tetrltó-tio do respectivo Estado, serão dirigidos por 
pessoa de comprovada experiência em assuntos de 
trânsito, de nível superior, e deverão dispor dos 
seguintes serviços, dentre outros:" 

Justiflcacão 

O projeto pretende alterar a redação do caput do art. 
10 da Lei n~ 5.108}66 (Código Naciorial de Trânsi!o), 
para o efeito dti: estabelecer que os dirigente-s d-os 
Departamentos Estaduais de Trânsito, órgãos executivos 

Setembro de 1983 

com jurisdição em todo o território do respectivo 
Estado, sejam dirigidos por engenheiros especialistas em 
trânsito. 

SObre o assunto, cabe assinalar, preliminarmente,"que 
a iniciativa-- afigurá-se louvâvel, indo ao encontro dos 
objetivos (los DETRANs,.que se compõem de diversos 
setore_s, quais sejam:· téenico de engenharia, 
actministiaijV_ó,- Jurídico, etc .. 

De fato,· pareee· evidente a oportunidade da medida, 
tendo em _vista que, sob- O aspecto juddico
constitucjonal, nenhum óbice se interpõe à sua 
transformação em lei, para q~e seja sanada a Iã.cuna da 
lei em vigor. 

A redação proposta para o dispositivo, contudo, 
apresenta-s_~ extremamente limitatiVa, prejudicando a 
ârea de recrutamento, jã -que a exigência fundamental 
deve ater-se ão aspecto de capacidade comprovada em 
assuntos de trânsito, sem privilegiar especificamente 

- Qualquer categoria profissional. 
-Sala das Sessões, 6 ~e sc_:_l~Jllbro de 1983. - Aloysio 

Cha1'es. 

. O "SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Em 
discussão -o projet9 e a emenda que acaba de ser lida. 
(Pausa.) 

___ Nenhum dos Srs. Senadores desejando 1,1sar da 
palavra, declaro-a_ encerrada. 

A matê~ia volta à comissão competente, em virtude do 
~eq:bi~enlo_ de emenda e!D plenãrio. 

O _SR. PRESIDENTE_(Lenoir Vargas)- Esgotada a 
Iiíi:tféfia coriStari(e da Ordem do Dia." 

_Çgn~~d<?_-a _p~lavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO 
. QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) ~Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LQURIYAL BAPTISTA (PDS - SE. 
Pronun__cia o _s_e_guinte discurso.) - Sr. P~ídente, Srs. 
SeiladO'feS: - - - - · -
- --Quêro· registrar nos Ailais desta Casa-u·m evento de 
&ni"nde sigRificado põfítico cultural para o Estado de 
Sergipe:· ê o CinqüClltenãrió da AssociaÇão Sergipana de 
Imprensa, que alí foi comemorado no dia 31 de agosto e 
ao Quál compareceU o Presidente da Associação 
Brasilei!ã- de Imprensa, Jornalista Barbosa Lima 
Sobdnho, Para proferir- uma significàtiva palestra 
alusiva ao fato. 

Tendo entre os seus fundadores as figuras 
inesquecíveis de dois grandes homens da história -do 
jornalismo_ se_rgipano - Eliê:ze·r Leopoldina e Zózimo 
Lima - a Associação Sergipana de Imprensa tem 
congregado nestes cinqUenta anos de sua gloriosa 
existência todos aqueles que atuam nos diversos jornaiS 
daquele Estado. 

Boje_._ Sergipe possui quatro jornais diários: Jornal da 
Cidade, Gazeta de Sergipe, Tribuna de Aracaju e Jornal 
de Sergipe, todos modernos, conceituados, impressos-em 
off-set, veiculando tudo o que ocorre m_unicipal, 
estadual, nacional e internacíonalmente. Existem 
tambêm alguns semanãrios, entre os quais podemos citar 
o joro~l_ f_olb!l_da Praia, tendo a fr~nte o poeta Amaral 
Cavalcante editado em Aracaju por um grupo de 
intelectuais e artistas, o Quinze na cidade de Simão Dias 
e o El Sergipense, que a cidade de Santo AmarQ da 
Brotas publica. Existe, ainda, a revista Alvorada, dirigida 
e editada pelo Jornalista Hildebrando Souza, um grande 
idealista, 

Igualmente, nas duas emissoras de Televisão Canal 4, 
TV Sergipe e Canal 8, TV Atalaia, furiciofúlm Cficientés 
depaftatrientos jornalísticos, o mesmo ocorrendo -com as 
cinco emissoras·- de Rãdio - Rádio Cultura, Rãdi~ 
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DifUsora, Rád-io Jornal, Rádio Atalaia, Rádio 
Liberdade, além da FM Atalaia~ nãO esquecendo -ãs 
emissoras interloranas, Rádio ProSi:esso em Lagarto ·e 
Rádio Princesa da Serra, em ltabaiana. 

Assim sendo, a Associação SergiJúma de Imprensa é 
um órgão muito importari.tC,- pois reóne em seus quadros 
um expressivo número de figuras deStacadas do 
jornalismo. Sob a PresidênCia, hoje do jornalista ios{ 
Rosa de Oliveira Neto, a ASI continUa se-õcfo muito bem 
conduzida e atuante, merecendo elogios e aplausos ao 
completar seus cinqíienta anos. _ 

Registrando o acontecimento, contragulo-me com os 
jornais, rãdio-eniissoras, CstiiçõeS dé TV~ e semcin.â!ias·
que integram a Associação Sergipana--de lm-prtmsa, cujo 
funcionamento ininterruPtO (fuiailte -Ci.IiQUenta aDos, 
comprovam a decisiva influência de seu desempenho 
como valioso sistema de c.oinuniCa:çâo sOcial a sCiVlçó dé 
Sergipe. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao no_bre Senador Gastão- MUller: 

O SR. GASTÃO M(JLLER (PMDB - MT. 
Pronuncia o segllínte disCursO.) --sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Infelizmente tenho que vir a esta Tribuna sempre para 
denunciar, o atual GOverno de Mato Grosso, produto 
gerado pela corrupção e pela fraude que, 
lamentavelmente, estâ se desmandando em todos os 
setores da administração. 

Já tomei conhecimento, por fonte que merece crédito, 
da mã impressão que o Goveiri3d0r entre aspas de Mato 
GrossO, produto gerado pefa cOrrupção pela fraude tem 
produzido nos altos escalões governamentais. Vâi'ios 
Ministros já se manifestaram, totalminte, decepcionados 
com o comportamento pessoal e administrativo da 
figura grotesca que desgoverna Mato GiossO. 

Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
violência policíal em- todo o ESti:ldo, éstâ insuportâvel. 

Com a desculpa de prender ladrões e outros marginais 
que estão se proliferando, por exemplo, em CU:iabâ, a 
Polícia Militar e mesmo a Civil, vem praticando 
barbaridade quanto a agressão aos habitantes da cidade, 
levando o povo a temer mais os_ policia"is que os 
bandidos. 

Recebi, ontem, Sr. Presidente, Srs. Selladorf:s; uni 
documento, que bem espelha a situação. Vou ler para 
que conste dos Anais, intitulado "Moção de Repúdio" 
da Bancada Majoritária do PMDB da Câmara de 
Vereadores de Cuiabâ, nos seguintes tennos: 

"A Bancada do PMDB, em face dos últimos 
acontecimentos policiais apresenta:-- -"MOção de 
Repúdio" a ser encaminhada ao Governador do 
Estado, Secretário de Seguraitça, vasada- nos 
seguintes termos: 

Repudiamos a violência POlicial que vem sendo 
praticada em Cuíabâ, em nome de uma pseuda 
operação ca~a bandido. Na verdade o que estâ 
oc_orr-e-ndo são violências policiais Que eStão 
aterrorizando a população, que não sabe a quem 
recorrer para se ver protegida das arbitrariedades 
policiais. Prisõ-es ar6iúáriã.S --de inoCentes, 
espancamentos e conforme a imprensa noticiou até 
assassinatos de menores que nada devem a Justiça, 
merecem o nosso repúdio. 

Exigimos que o Secretário de Se.Burança Pública 
faça a polícia cumprir com o seu papel, deixando de
aterrorizar a popula-ção. Exigimos que o 
Governador do Estado, dei{(e de demagogias e ao 
invés de mandar espancar e prender itÍocentes 
coloque a polícia p:ira proteger a po"plllaçãO. 

A operação que deveria ser destinada a pegar 
bandidos, transformou em verdadeira agressão ao 

povo 'cl:Jiabano e ~-~s brasileiros q:ue aqui residem. 
Antes -9e sair ~s rua_s,. a po){cia tem que prender os 
ba~ido_s. que estão dentro das suas Corporações, 
Civil e .. M~itar. ExigitlJ$)S_ e_xplic_ações sobre o 
·crescent~ número de desaparecidos em nossa cidade 
e todo __ o Estado. 

- ·- -- Exigimos um basta ao- terror ·hnplantadO no 
Estado pela Polícia de Mato Grosso, que resolveu 
assumir o papel históri.CO da Gestapo de Hitler. 

Basta." 

--Era ci_que_tinha a· dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O __ SR. ~RESIDEN'f~ (Lenoir Vargas) - Não hã 
· mais oradores inscritos. . 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
se8sãO,desfgna·n~~ _p~ra a sessão_- ordinária de quinta
. r~ira; _di~- 8 de so.itembro, ã seguinte 
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Votação, em turno úriico, do Projeto de Leí da 
Câmara n~> 79~ de 1981 (n' 3.247/80;na Casa de origem), 
·que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em 

-projetes específicos--dos créditos e financiani.etOs dC-
-õrSanismos governamenta"i.S e daqueles provenientes de 
incentiv_os fiscais, terido 

PARECERES, sob n~>s 585 a 587, de_ 1983, das 
Comissões: 

- de Constitui~iio e justiça, favorâvel; 
---de EconÕmia, favofâvel, coffi emendã que apresenta 

de n~' I-CE; e 

- de Finanças, contrârio, com voto vencido do 
Senador José Fragelli e voto vencido, em separado, do 
Senador Pedro Simon. 

Votaçilo; em turno único, do Requerimento n~' 758, de 
1983, de -aUtoria do Senhor Senador Lourival Baptista,_ 
solícitari.do a transcrição, nos Anais do Senado dos 
discursos proferidos pelo Vice·Presidente da República, 
Aureliano Chaves, _e pelo Presidente João Baptista 
figUeiredo, Quando da solenidade em que reassumiu o 
cargo, no dia 26 de agosto de 1983, no Palâcio do
Planalto. 

DisCJ,l§São, em turno_ único, do Projeto de Lei da 
Câffiara n~> 66, c!_e 1981 (n~" 1.412/79, na Casa de origem), 
que disPõe sobre a alienação de imóveiS âa União, naS 
condições que menciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 969 e 970, de 
1981, d"as ComiSsões: 

- de Municípios; e 
_-_..,.; d_e Finanças_. 

DiScuSão; em iurrio- único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 51, de 1983_ (n~' 88/79, na Casa de origem), 
qUe reVí8;6ra, com nova redação, o art. 2i8 da 
Cons_olidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n~> 5.452, 'de 1~> de maio de 1943, dispondo 
sObre-a jOrnada de trabalho dos estivadores, tendo 

PÁRECER FAVORÁVEL, sob n• 552, de 1983, da 
Comissão 
-- ile LegislaÇã-o Sochil. 

5 
Discussão, ein primeiro turno (apreciação preliminar 

da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento In.terno), do Projeto de Lei do Senado nll 21, 
de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que 
dispõe sobre a resfução do preço do âlcool para venda a 
prõprietârios de veículos de aluguel empregados no 
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transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas condições· que ·especifica, tendo 

PARECER, sob n'~' 710, de 1983, da Comissão 
de Constituição Justiça, pela 

incõriSfitücioriB.Iidade. 

O SR. -PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Está 
encerrada a Sessão. -

(levanta-se a sessão às 16 horas e 30 minutos) 

_Trecho da Ata d@ !39' Sessão, realizada em 30 de agos-
"to-de 1983, que se republica por haver saído com incor
reção no DCN - Seçio II - 31-8-83 (páginas 3685 
3686): . -

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O E?;,pediente 
lido vai à publicação. 

SObre a- iriisa:, projetos de _lei que vão ser lido pelo Sr . 
1~>-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 215. DE 1983 

Dispõe sobre a integração da região que menciona, 
na área de execuçio do POLONORDESTE. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' A região do Est_ado de Go.iás compreendida 
pelos municípios situados a leste dos Rios Tocantins e 
Maranhão, entre os Paralelos 7° e 15° fica integrada na 
área de execução do Programa de Desenvolvimento de 
Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE), de
finída pelo Decreto n9 74.794, de 30 de outubro de 1974. 

Art. 2~> O Poder Executivo, através dos Ministérios 
do Interior, da Agricultura e da Fazenda, implementará 
o disposto nesta- Lei, em articulação com o Governo do 
Estado de Goiâs, no prazo de 180 dias. 

Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrá.rio. 

Justificação 

A região que intencionamos ver incorporada na área 
de execução do POLONORDESTE tem vocaçã9 agro
pastoril e potencial extraordinârios, mas as característi
cas, em virtude de sua vizinhança com os Estados do 
Nordeste, têm sido atingidas pelos reflexos da prolonga
da estiagem e já se vê extensos bolsões de semi-aridez em 
lugares antes inexistentes. 

Torna-se urgente, portanto, a tomada de decisões ten
dentes a amenizar as sérias dificuldades por que passa 
aquela parte do território brasileiro, que, pelas suas pe
cutiaridades, as linhas gerais da programação de desen
volvimento e modernização das atiV1cfades agiopecuárias 
de âreas prioritârias do Nordeste lhe são aplicáveis uni
formemente. 

Assim, entendemos que os investimentos nessa área, 
com recursos do POLONORDESTE, cujos resultados 
altamente promissores serão garantidos pela fertilidade 
da terra e seu relevo, com ondulações leves, que facilita 
projetes de irrigação a custo não elevado. 

A expansão da fronteira produtiva com a ocupação de 
âreas adicionadas ao programa de execução do POLO
NORDESTE terá efeitos irii.ediatos no nível de emprego 
da região, bem como significativo aumento de produtivi
dade agrícola e melhoria dos rebanhos. 

Essas as razões que justificam a apresentação do pre-
sente projeto. - -

Sala das Sessões, _30 de agosto de 1983. - Henrique 
Santillo. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 74.794, DE 30 DE OUTUBRO DE 1974 

Dispõe sobre a criação do Programa de Desenl'ol
vimento de Áreas -Integradas do Nordeste (POLO
NORDESTE). 

O Presidente da República, 
No uso das atribuições que lhe confere o- arfijõ 81, 

itens III e V, da ConstituiÇão, 
OECRETk 
Art. 19 ~criado o Programa de Desenvolvi~e;to-de -

Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE}, 
com a finalidade de promover o desenvolvimento e a 
modernização das atividad~ agropecuárias de ãrea..s 
prioritâiiãs do Nordeste, com o sentido de pólos agrÍco
las e agropecuários. 

Art. 29 As áreas integiadas, prcliminarrriente ·sCle
cionadas com vistas à execução do POLONORDESTE, 
são as seguintes: _ 
I- Áreas dos Vales Úmidos, compr~~ndendo 

porções do vale do rio Parnaíba (o Delta do _P_arnaíba, 
nos Estados do Maranhão e Piauí, os vales do Gurguéia 
e do Fidalgo, no Estado do Piauí), vales do Nordeste 
Oriental (Vales do Jaguaribe, no Estado do Ceará e Apo~ 
di, Piranhas-Açu e Ceará-Mirim, nó Estado do Rio_ 
Grande do Norte), e porções do vale do Rio São Fran
cisco (Vale do Moxotó, no Estado de Pernamb_yço, 
Áreas de Petrolina-Ju_azeiro, nOs Estados de Pernambu
co e Bahia, vales dos Rios Grande e COrrente, no Estado 
da Bahia, e Área do Jaíba, no Estado de Minas Gerais); 
II- Áreas das Serras Úmidas~ corr6SJ)oitdendo às

Serras da lbiapaba e Baturité, no Estado do Ceará, Ara
ripe, nos Estados do Cearâ e Pernambuco, Martins, no 
Estado do Río Granded_o Norte, do Teixeira e do Brejo, 
no Estado da Paraíba, e de Triunfo, no Estado de Per
nambuco; 
III- Áreas da- Ãgricúhura seca, -Corripriendendo-a 

Área do Sertão Çearense, ã. Área do_Serídó (parte dos 
Estados do Rio Grande do No_rte_ e Pa,rafba), e Área de 
Irecê (no Estado da Bahia); 

IV- Áreas dos Tabuleiros CosteiroS, esteriaendO.:S-e~ 
pela faixa litorânea, a partir do Estado do Rio Grande 
do Norte até o sul do Estado da Bahia; 

V - Áreas da Pré-Amazônia, cOinpreendendo áreas 
localizadas a oeste do Estado do Maranhão. 

Art. 39 O Programa de Desenvolvimento de Áreas 
Integradas do Nordeste terã, nos exerCíciOs de 1975 e 
1977, recursos no valor de Cr$ 3.000.000.000,00 (três bi-_ 
lhões de cruzeiros), a preçcis de 1975, do modo seguinte: 
I- Cr$ 1.500.00"0.000,00 (um bilhão e quinhentos mi

lhões de cruzeiros), mediante destaque dos recursos des
tinados ao Programa de Integração Nacional- PIN, e 
ao Programa de Redistribuição de Terras ·e de -Estímulo 
à Agroindústria da Norte e do Nordeste :_ PRoTER
RA; 

II - CrS 500.000.000;00 (quinhentos milhões de Cfu~--
zeiros). mediante destaque do Fundo de Desenvolvimen
to de Programas Integrados - FDPI. 

III -Cr$ 400.000~000~0lJ-cquatrocentos milhões de 
cruzeiros), de outras fontes previstas nos OrçamentoS 
Gerais da União; 

IV- Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos inilhões de cru
zeiros), através de recursos provenientes de financiamen
tos. . 

§ 19 No exercício de 1974, serão destinados ao Pro
grama Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), à 
conta .dos x:ecursas do __ PIN e do PROTERRA. 

§ 29 Nos exercícios_ de 1975, 1976 e 197_7, serão desti
nados ao Programa Cr$ 600.000.000;00 (seiscentos mi
lhões de cruzt::iros), Cr:i t.OOO.OOO.OOO,OO (um bilhão de 
cruzeiros) e Cr$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos 
milhões de cruzeiros), respectivamente. 

Art. 4"' O Programa de Desenvolvimento de- Áreas 
Integradas do Nordeste será implementado pelo Minis
tério do Interior, principalmente através da Superinten-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11). 

dência do DesenvQl_virnento do Nordeste- SUDENE e 
do Banco do Nordeste do Brasil S.A.- BNB, e pelo Mi
nistéfio da Agricultura, em articulação com oiGovernos 
dos Estados do Nordeste, assim como peloS demais Mi
niStérios setoriais envolvidos, 

Parágrafo único. A Secretaria de Plariejamento da 
Presidência da República manterá esquem~ de ac;ompa
nhamento e de coordenação d~ execução do Programa, 
em articulação com os Ministérios dõ Interior e da Agri~ 
cu(tura. 

Art. 59 P~ra cada uma das âreas que cQilStituem o 
Programa, deverão ser executados planos integrados de 
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des~nvolvimento, que especificarão a programação dos 
investimentos públicos e as demais ações a -serem defla
gradas. 

Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrãrio. 

Brasília, 30 de outubro de 1974; 153? da Independên~ 
eta-e 869-(lã-RepÚbliCã. ~ERNESTO GEISEL-Mário 
Henrique Simon~n - Alysson Paulinelli - Severo Fa
gundes Gómes- João Paulo dos Reis Velloso- Mauri
cio Rangel Reis. 

Às ComisSões de Co~tliuiÇa.o e Justiça, de Assun~ 
tos Regionais, de Municfpios e de Finanças. 

N!EXO DO ~~~TO D,E 1:1'~ DO SENADO tl9 21~, DE 1983 

i -:» 
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PORTARIA No 31, DE 1983 

O Dii-C:tO!.Ueriil, riO uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 215 da Resolução n"' 58, de- 1972; nisOJVe-de::
signar Antoniõ Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, C Mário SérgiO 
da SilVa Martins, Técnico Leg"isllúivo; para,-sob _a pTesf. 
dência do primeirO, integrarem a ComiSsão de Sindicân.: 
cia incumbidã de apurar os f:itoS consianú:s n.-õ Processo 
n9 006840 83 "3, nos lermOs do artigo 481, -§ lY- do Regufâ~ 
menta Administrativo. · 

Senado Federal, 22 de agosto de 1983. --Alman No
gueira da Gama, Diretor-Geral. 

ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO 

Criada através da Resolução N"' 13, de 1983, 
"Destinada a investigar a persistência da pobreza ab
soluta do Nordeste". 

4• Reunião, realizada em 22 de junho de 1983 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às nove horaS e vinte e cinco 
minutos, na Sala de Reuniões da ComiSsão de Finanças, 
presentes os Senhores Senadores José Lins, Jutahy Ma
galhães (Relator), Lourivar Baptista, João Lobo, Alber
to Silva (Presidente) e Mário Maia, reúne-se a ComiSsão 
Parlamentar de Inquérito, cdaáa através da -Resolução 
n'>' 13, de 1983, destinada a investigar a persistênCia da 
pobreza: absoluta do Nordeste. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Se
nhores Senadores Virgílio TávOra, Marco Maciel, Alfre-
do Campos e Hélio Gueiros. - - -

Havendo número regimental o Senhor Presidente Se
nador Alberto Silva, declara aberto os trabalhos da Co
missão, cumprimentando pela presençã, os convidados 
do Ceará e de outros pontos do Pafs, -para assistir a pa
lestra do Brigadeiro-do-Ar e Vice-Diretor do Centro 
Técnico Aeroespacial-CTA, Hugo de Oliveira Piva. 

Dando início a sua exposição, reputa sobre o proble
ma da mais alta importância~ que ê o problema da seca 
do Nordeste. Problema este que atinge o Nordeste desde 
tempos imemoráveis. 

Aborda o uso de foguetes, satélites, radares, balões e 
sondas, pelos meteorologistas como instrumento poten
cial de trabalho muito grande, trnasformando a meteo
rologia em uma atividade verdadeiramente cientffiCa. 

O CTA, fai: usO dã teCnologi:i espacial e a aeroO.â-utica, 
que são suas atividades priomordülispara o estudo da 
meteorologia em termos científicos riiais pÍ'ofundos. ·· ~ 

O problema da seca ocorre de tempos em tempos mes
mo durante o inverno normal, quando se dâ veranicos 
que dão prejuízos muito sériOs, priilcipalmente para a 
agricultura. 

Mesmo em ano de chuva normal no Nordeste, a água 
disponível dá para irrigar apenas 10% da área agricultá
vel. 

Pesquisa feita pelo DNOCS hã dez anos concluiu que 
é necessário que se leve mais água para lâ, pois as águas 
subterrâneas, dos rios e das chuvas em um ano normal 
de sêca não atinge o necessário -desejado; que se fazendo 
mais açudes se aproveitaria melhor as- águas e evitaria o 
escoamento para o mar. 

Encerrando sua exposição acrescenta que se houver 
grande aplicação du projeto. "MOCLIMA", tendo mais 
barragens e melhor distribuição das águas das chuvas as 
possibilidades de resolver o problema da seca são bem 
favoráveis. 

Usam da palavra para perguntas os Senhores Deputa
do Fernando Santos, Senador José Lins, Deputada Cris-
tina Tavares, Deputado Iraiüldo Pereira, Senador Almir 
Pinto, DepUtado Ciro Nogueira, Senador Alberto Silva e 

'Deputado Paulo Lustosa. 

Encerrando a reunião o Senhor Presidente Senador 
Alberto Silva agradece_o_expositor e demais convidados 
e membros da Comissão por mais uma vez abrilhanta
r~m com suas presenças a esta reunião. -

7\lada mais haven~o a trat~~~ ~n~rra-se a reunião e, 
para constar eu, Náâir da Rocha Gomes, Assistente da 
Comiss_ão, lavrei a_preserlte Ata ~e, lida e aProvada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À .iTX DA 4o REUNIÃO, DA COMES
SÃO PARLAMENTAR DE lNQUERlTO, CRIA
DA A TRAVES DA RESOLUÇÃO No 13, DE 1983, 
DESTINADA A INVESTIGAR A PERSlSTEN
ClA DA POBREZA ABSOLUTA DO NORDES
TE, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO 
DO BR!GADElli.O-DO-AR-HUGO DE OUVEl
RA PEVA- VlCE-DlRETOR DO CENTRO TEC
NlCO AEROESPACEAL-CTA - QUE SE 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO: 

PRESEOENTE: SENADOR ALBERTO SELVA 

RELATOR: SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES 

(fNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUl
GRÁFlCO DA REUNIÃO) 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Declaro 
aberto os trabaihos da ComissãO. Peço aos Srs."convida
dos _que tomem seus assentos para iniciarmos. 

É com â maiÓ"r satisfação que abrimos nossa sessão de 
hoje, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que. inves
tiga as causas da pobreza do Nordeste. Eu quero cUmpri
mentar os nossos convidados que vieram do Cearã e de 
outros pontos do P-lís~ para assistir esta palestra do emi
nente Brigadeiro Piva, que é o Vice-Direfor do CTA. Em 
rápidas palavras, eu gostaria de dizer que o CTA é um 

- institutõ -de PescjUiSa ~ Centro Téclliéo A.ereO esPacial 
-de São José dos Campos, qUe é io Ia-do do-ITA (Insti~ 
tuto de Tecnologia da Aeronáutica). 

O CT A sê~dedica há muitos anos a pesquisa neste País, 
e entre as pesquisas do CTA existem duas da maior im
portância para o País e particularmente para o Nordeste. 

Tive oportunidade de, Como membro da Comissão de 
Assuntos Regionais, ter feito uma viSita ao CTA em 
1979 e ter assistido ali, uma exposição completa sobre o 
que~ o ctA ãchava que ia acontecer através de estudos 
feitos .sobre estatísticas de 150 anos, de que nós provavel
mente iríamos e:O.tr~ num ciclo des~cas a partir de 1978, 
1979. R.e8.lrriex1te o-s fatos estão comprovando que eles ti
nham razão. Mas, infelizmente, por algum_as razões que 
não nos cabem aqui apurar, pelo menos agora, o CTA fi
cou apenas naquelas pesquisas iniciais, ainda que mante
nham um centro de observaçÕes em Petrolina, com re
curs-os p-r6ptios, juntamente com a SUDENE, que tam
bém visitei, mantendo lá um avião, um laboratório que 
faz_aquele trabalho de nucleação de nUvens. Mas nós que 
somos Iâ do Nordeste sabemos que em determinado mo
mento nós não temos nuvem nenhuma. Por isso fiz um 
esforço e fico agradecido corll a presença do Brigadeiro 
Piva para umri. exposiÇão a esta ComiSsão, já que. os 
membros do CTA são muito solicitados. 

Nós, de anteri-ião, queremos dizer que esta exposição 
_do Brigadeiro Pica já foi feita em várias ocasiões, em 
vários lugares, no Nordeste, inclusive, no Ceará ao_ que 
eu sei. Peço ao Brigadeiro, que transmita aos seus co
mandantes e comandados do CTA, que nesta Comissão 
vamos fazer um esforço para levar sua exposição até o 
Presidente da República, se for necessário. Mas_d~ta vez 
espero que o CT A vá ter os recursos necessários para 
completar as pesquisas que eles precisam. Para nã9 nos 
ãfÓngannos mais, S. S•, com sua exposiÇão, vai conven
cer a todos da neceSsidade urgente de se continuar as 
pesquisas, porque o problema do Nordeste é bem mais 
sêrio do que se está tratando. Inclusive; não se Justifica o 
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dinheiro que a Nação tem gasto lá, tendo à mão a ciência 
e a tecnologia de um Instituto de tamanha competência e 
respeitabilidade como é o CTA. Agradeço ao Brigadeiro 
Piva a sua presença aqui e passo a palavra para que faça 
a exposiçªo que nós lhe solicitamos. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA P!VA - Bom dia s ... 
nadar Alberto Silva, bom dia Senhores. t;: um grande 
prazer, uma grande honra para mim estar aqui prestan
do esses esclarecimentos na mais alta Câmara do País 
Sobre um problema que reputamos da mais alta impor
tãnCia, que é o problema da seca do Nordeste. ~ um 
ptob~~ma q~e vem atingindo o Nordeste desde tempos 
imelnoriais, e de témpos em tempos surgem anos secos, 
anos mais secos, menos secos. Mesmo nos anos de chuva 
normal, mesmo nos anos de inverno bastante intenso, 
ainda há períodos, em determinados locais do interior do 
Nordeste, on~_Eorrem os veranicos - que são aquelas 
estiagens que ocorrem no meio do inverno, em pleno in
verno, que podem atingir até 25 dias sem chuvas- quer 
dizer, o suficiente para se perder certas lavouras. Esse é 
um problema permanente mesmo nos anos de boa chu
va. Além disso há períodos mais críticos onde ocorrem 
secas em vários anos seguidos que é o que está acorite
cendo no momento atual. Então, esses problemas têm 
preo.cupado ilossas autoridades há muitos -anos, e tem 
também nos preocupado no CT A, do ponto vista técnico 
evidentemente. Nós temos um grupo que estuda e pes
quisa a iiJ.éteoroJogia, rião para concorrer com outros 
InStitutos que estudam Meteorologia, mas para dar 
apoio ao Minístério· da Aeronáutica. 

E nesses estudos nós nos deparamos com possíveis so
luções ou possíveis explicações, ou possíveis caminhOs 
para re~olver pelo menos- dois grandes problemas no 
Brasi!, que são as grandes geadas no Sul do Pafs e secas 
no Nordeste. Então são caminhos que indicam linhas de 
pesquisas cjue vão beneficiar muito o conhecimento des
ses f~nômenos e, quiçá, suas soluções. 

Preparei alguns slides q~e podem dar uma seqUência 
melhor à minha exposição. Com a era espacial, com o 
desenvolvimento espacial, a meteorologia tomou um im
pulso verdadeiramente fantástico. Vamos dizer, de 30 
anos para cá, a meteorologia se beneficiou muito dessas 
conquistas científiCas da humanidade. São os foguetes, 
os sãtêJi~es, os grandes radares, balões sondas, os gran
des computadores, os satélites de obaservação da terra, 
os satélites_ de comunicação, que hoje transmitem esses 
dados meteorológicos quase que instantaneamente de 
um ponto para outro. Sabemos imediatamente aqui em 
B!~ília se lá em Fortaleza está _chovendo o_u está fazen
do sol, ou se lá no Sul está vindo uma frente fria etc. 
'!'udo isso dá ao meteorologista uma visão panorâmica, e 
um instrumento de trabalho com um potencial muito 
gran_cie,_transformando a Meteorologia de uma atividade 
empíi'ica~ como era há alguO.S anos, para uma atividade 
-verdadeiramente científica como é hoje. E nós do CTA, 
usando então a tecnologia espacial e a aeronáutica, que 
são nossas atividades primordiais, aplicando esses co
nhecimentos, esses recursos, os nossos grandes computa
dores, os nossos matemáticos, os nossos físicos etc., tam
bém pode~os estudar a .meteorologia do Brasil, em ter
mos científicos mais profundos, fazeiido pesquisas de 
apoio ~o Ministério da Aeronáutica. Como toda pesqui
sa avançada ela dá, não só beneficias naquela direção 
que queremos, mas sempre dá benefícios colaterais que, 
às vezes, são até maiores do que aqueles próprios benefi
cias que estávamos prq_curando a princípio. Assim é o 
próprio estUdo das correntes dC. VentO em grande altufa, 
que são eSsenciais para os vôos de grandes distâncias.' 
Nós fizemos estudos desse tipo. E no estudo dessas cor
"rentes. nós verificamos que elas mudam periodicamente 
dedire_ção lá no Nordeste. Nós não sabemosporque elas 

~ mudam de direção, mas a cada 13 ~eses elas mudam de 
direção e n§~ v_imos que há urna correlação entre a di
reção desses ventos e aquela zona de alta pressão que se 
estãdOna aqui no Atlântico Sul, e que_ se desloca mais 
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para cá ou mais para lá, alterando profundamente o cli
ma no Nordeste. Isto aí já nos deu uma pista muito gran
de. Então deve haver um cklo. Como são.l3 meses não 
coincide com l ano, ele sô vai se repetir de 13 em 13 
anos. A temperatura d'água do Oceano Atlântico tam
bém vai mudando, aquelas massas de água fria vào mu
dando, passam lá pela Europa e, 26 meses depois, elas 
voltam ao mesmo local de onde elas partiram. Quer dizer 
que tem um ciclo de 26 meses que também se nós não 
formos fazer os abatimentos desses vinte e seis mese-s 
com os doze meses do ano, vemos que de treze em treze 
anos tambêm se repete. Vamos ver, aprofundar para ver 
o que isso pode dar. Estudamos durante bastante tempo 
e não conseguimos correlação alguma, o que foi muito 
frustrante. Mas, nós, nessa pesquisa, descobrf-mi:fs -mui
tas outras coisas. Mas; Vou voltar um pouco atrâs, de
pois eu falarei com Um pouco mais de detalhes SQbre isso 
- é apenas um exemplo como uma pesquisa pode trazer 
beneficio em outros campos. No campo do foguete, nós 
temos inúmeros exemplos. Começamos _a _des.envolver 
uma liga especial para fazer noss_o foguete e daqui a pou
co estamos vendendo essa liga para fazer ferramentas, 
para fazer motores de automóveis, exportando para oU
tros pafses para fazer trem de pouSo de boeing 747, feito 
com o aço que nós desenvolvemos no CTA para fazer o 
nosso foguete, Quer dizer, s_ão __ beneficios colaterais que 
justifi~;;am por,.si só essas pesquisas avançadas, Quer di
zer, toda pesquisa avançada dá resultado positivo. Mes
mo que se diga: vamos fllzer uma pesql!isa para ver se 
con?eguimos fazer chover o ano inteiro. Chegainos à 
conclusão de que não é possível fazer chuya. Mas o que 
aprendemos e os benefícios que vão tendo aii ness~ cami
nho, pagam toda a pesquisa. Sempre pagam. Pesquisa 
bem feita, pesquisa séria, pesquisa realmente avançada, 
ela sempre paga. 

Bem, o N ardeste tem problemas de secas periódicas
eu digo periódica não no sentido de uma periodicidade 
cronométrica- mas, vamos dizer, de tem_12os em tempos 
ocorrem problemas de secas. _ _E_ como ey. dis_se, mesmo 
durante os invernos normais ainda têm veranicos que 
dão prejuízos muítos sérios, prejuízos treme:iidOS-;- pririci- -
palmente, para a agricultura. Além de tudo, além dessas 
irregularidades, além dessas secas, têm as irregularidades 
de distribuição durante o ano e tem também a falta de á
gua. Mesmo num ano de chuvas normais, no Nordeste, a 
água disponível dá para irrigar apenas 10% da aréa agri
cultável do Nordeste. Do Polígono das Secas, quando 
digo Polígono das Secas, _estou me referindo aqueles ?O 
milhões de hectares do PolígonÕ das_ Secas. Desses 90 mi~ 
lhões de hectares, aproximadamente, 18, 19 ffiilhões de 
hectares, são agricultáveis, são terras apropriadas para a 
lavoura. E a água toda disponível dá apenas para 2 mi
lhões de hectares. Apenas 10% daquela ârea agricultável, 
ou seja um pouco mais de 2% da área total do Polígono 
das Secas. Então, falta âgua. ~ precis-o trazer mais áglla 
para lâ, de maneira que hã necessidade- e visto eu es
tou contando com água subterrânea, com água dos rios, 
águas das chuvas num ano norma[ de secas. Isso foi uma_ 
pesquisa feita pelo DNOCS e publicada hâ uns dez anos 
atrás. Quer dizer, ê um fato jã ·conhecido que falta água, 
mesmo num anQ normal de chuvas. Então, tem que vir 
mais água: -como vem essa água'? Furando mais poço? 
Bom, usando melhor a água subterrânea. Mas aquela á
gua é limitada, não dá também. Fazendo mais açudes 
para aproveitar melhor essa água, evitar que essa água 
escorra para o mar. O Oceano Atlântico não precisa de 
tanta água assim. Mas, mesmo assim, ainda falta, precisa 
vir mais águas de chuvas. O desvio de bacias, por exem
plo, é uma possível solução. 

h claro que é uma grande modificação que tem que ser 
estudada cuidadosamente como bem alertou o nobre Se
nador. Mas, a potencial é muito grande e precisa seres
tudada. A modificação artificial do tempo, quer dizer, 
aquela chuva artificial, n~s jâ vimos já provamos, já te-

mos as pesquisas durante anos com resultados aLtamente 
positivos, têm que ser estimulados para poder fazer por
que passa, mesmo durante, vamos dizer, durante todo o 
inverno, que estou falando, durante os períodos sempre 
dentro d_o ciclo hidrológico. quer dizer, dentro do perío
do normal de iovçrno, mesmo quando não tem chu~as, 
têm nuvens lá. Na maior parte do tempo, como vamos 
ver. Então, é passível de modificação artificial esse tem
po, aumentando muito a quantidade de chuva. Esse au
menTO possível também não é ilimitado. Nós podemos 
ganhar 25%. Houve casos em que nós conseguimos um 
aumento de 40%. Vamos dizer em média 25% o que é um 
aumento substancial, mas ainda insuficiente._Quer dizer, 
precisamos de outros processos. Então, como o projeto 
MOCLlMA (iue é uma outra proposta do CTA. que é 
provocar o aumento da quantidade de nuvens, quei di
z_er, a criação de nuvens e o alimento das nuvens existen
tes. Quer dizer, são processos que virão trazer mais água 
para o N ardeste. 

Como eu disse, a Região do Polígono das Secas sofre 
não só com a falta de âgua, mesmo nos ant?s normais de 
chuvas, mas também tem a irregularidade- infelizmen
te a luminosidade estâ um pouco prejudicada, mas dá 
para percebermos. Bom, é um fato que todos os Senho
res conhecem. Isso aqui mede a quantidade de chuvas 
nos meses do ano. Chove dezembro, janeiro, feyereiro, 
março e abril mais ou menos. São cinco ou seis meses d_e 
cliu~as e oS-outros seiS, s~te meses de-seca. É isso, nqr-~
malmente, o "que ocorre. O ciclo hi.drológico que é o que 
nós chamamos de inverno, e o ciclo de seça de uns se_is_ a 
sete meses. Além dessa distribuição, vamos dizer, seis 
meses de chuvas e seis meses de seca, ainda tem uma Il).á 
distribuição, mesmo durante o período das chuvas, du
rante o inverno, como nós podemos ver aqui em que os 
episódios,- tudO isso a._qui é inverno, durante um perío
do de inverno apenas- quer dizer, os episódios de chu
vas são _muito pontuais, v_ale dizer, ocottem. 

Bom, isso aqui é só para-ilustrar um fenômeno bastan
te conhecido que, mesmo dUrante os invernos, as chuvas 
ocorrem por episódios discretos. Pontualmente onde 
chovem, um, dois dias e.depois param. Cõmo, por exem
plo, isso aqui foi o inverno de 1972. Começou em de
zembro de 1971 atê abril de 1972 foi inverno normal e 
choveu bastante. Mas, nós vemos que as chuvas foram 
bem discretas. I-fouve um.período aqui do dia vinte de ja
neiro ao dia 13 de fevereiro, onde tivemos -vinte e_três 
dias Sem chuvas. Então, num inverno normal houve uma 
perda total da agricultura periódica. Então, aquele pes
soal que plantou feijão, milho, ali, perdeu ou sofreu pre~ 
juízo muito ·grande com essa seca, mesmo no ano nor.:. 
mal. 

Então, não é só problema da falta de chuvas, não é só 
o problema daquele meio ano de seca e meio ano de in
verno, mas também tem, além de tudo, uma distribuição 
irregular. b bom termo esses fatos em mente, porque nós 
orientamos a nossa pesquisa viSando a procurar resolver 
esses problemas passo a passo. E se não der para resolver 
todos pelo menos, se conseguirmos eliminar esses verani
cos, já ê uma ajuda enorme, se nós pudermos aumentar 
um pouco a quantidade de chuvas aqui, já é uma ajuda 
enorme. Então, podemos ir passo a passo - não é preci
so resolver o problema total- mas cada pequeno passo 
desses que seja resolvido, cada pequena parte do proble
ma que seja resolvida, jâ é um grande benefício para uma 
população enorme. 

Estudando os dados meteorológicos do Nordeste, nós 
no Brasil inteiro somos pobres de dados antigos mas, fe
lizmente, na cidade de Fortaleza nós tínhamos uma lista, 
uma- coletân"eã- de dados pluviométricos da cidade de 
Fortaleza que remontam hâ quase cento e quarenta anos 
atrás. Começou em 1848.ou 1846, quer dizer, quase 140 
anos que temos esses dados. Isso é uma riqueza muito 
grande que pode nos ajudar bastante a entender aquele 
clima do Nordeste. Então, estudando esses dS.dos, essa 

Setembro de 1983 

parte escura, esta parte roxa ali, indicada a quantidade 
de chuva ocorrida na cidade de Fortaleza nos dh:ersos 
anos. Pode-se ver a variação, que é muito grande, com
provando aquilo qüe estamos vendo, que há uma grande 
irregularidade. E toda esta parte amarela, é seca, porque 
choveu abaixo _da média, na cidade de Fortaleza. E, nos 
deu uma indicação muito interessante, fazendo uma 
anâlíse matemática, o que chamamos de análise de Fou
lier, isto é, decompondo isso ai em ciclos, vemos que ele 
tem dois ciclos, um ciclo fundamental, que se repete a 
cad3. 13 anos. E temo o seu primeiro harmônico, que se 
repete a cãda 26 anos. Então, já Virrios Que há uma re
lação física com aquele fenômeno da mudança de di
reção dos ventos, nas altas camadas da atmosfera. En
tão, vê-se que jâ tem um suporte físico, porque, durante 

_muitos anos, eu diria décadas, séculos, talvez, os meteo
rologistas andam procurando ciclos, para ver se a meteo
rologia é cíclica, porque, como o ano é cíclico, tem o in
verno, depois vem primavera, verão, outono, e todos os 
anos isto-·se repete. O meteorologista fica tentando ver. 
Bom, se de tantos em tantos anos há seca, de tantos em 
tantos ã.nos há geada, nunca um meteorologista no mun
do conseguiu descobrir uma correlação cíclica. De modo 
que os meteorologistas mais ou menos, concordam que a 
m_eteorologia no mundo não é cíclica. Portanto, quando 
se diz que está ocorrendo esta grande quantidade de chu
va, e a meteorologia está mudandO. A meteorologia nãÇ) 
está mudando nada, porque ela muda em cada. época. 

Então, nós também, como os outros mete:orologistas no 
Passado ficamos tentados a ver essa variação periódica. 
E naturalmente, vimos que tem um fundamentQ mate
mático, mas não quisemos basear apenas um fundamen-

. to matemático, e procuramos uma razão tisica, E vjmo~ 
que existem essas razões físicas, que são aqueles ventos 
nas altas camadas, que mudam a cada 13 meses~ A tem
peratura do oceano, quando a massa de âgua do Atlânti
co é fria, em frente do Nordeste, os invernos são menos 
chuvosos, e o período de seca é mais seco, ísto é, o ano é 
mais seco. Quando a água do mar nas costas do Nordes
te é quente, há chuva. A precipitação é muito maior eni 
quantidã.ôe, porque é uma das coisas mals ou menos in- -
tuitiva, a água sendo quente há mais evaporação. Então, 
há _razões fisicas, e vimos que o batimento dessas fre
qilências, os 26 meses~ da variação da temperatura da á
gua, os 13 meses da mudança de direção dos ventos, ba
tem com eSse ciclo de 13 anos, gue encontramos mate
maticamente aqui. É um pouco mais de 13 anos, 13,7, 
uma coisa assim, que vão dar quase 26 anos, mas vamos 
dizer a grosso modo, de 26 em 26 anos. Então, a outra 
pergunta é a seguinte. Existe uma ·parte física para haver 
esse ciclo, pelo menos ali na região, dos períodos de seca. 

A outra pergunta era a seguinte, isto aqui é para Fortale
za, mas serâ que isso vale para o interior de Ceará, para a 
Bahia, para Pernambuco, etc? Vimos que, o que vale em 
Fortaleza, estudando o que governa o clima aqui no 
Nordeste, tem três fatores principais. Essa região com
preendida nesta área, que engloba Fortaleza, é governaw 
da principalmente pela intertropical, que é aquele setor 
de convergências, os ventos alíseos, que aqui convergem 
Para- uma região próxima ao Equador. Eles convergem 
no hemisterio norte também, e aqui sempre dá uma linha 
de grande quantidade de chuva. E: o que chamamos de 
frente _intertropical ou li~ha de convergência equatorial 
intertropical. Então, essa linha de convergência intertrÔ
pical muda, desloca-se para baixo, para cima. Quando 
ela se desloca para baixo, chove bastante nõ Nordeste. O 
tempo aqui no Nordeste é governado principalmente por 
esta frente intàtropical. Aqui,jâ na região, abrange todo_ 
o Estado do Cearâ, o norte do Piau[, o oeste do Rio 
Grande do Norte, o oeste da Paraibâ, e o oeste de Per· 
nambuco. 

Então; o que vale para Fortaleza, vale, aproximada~ 
mente, para a região aqui. Existe uma correlação com o 
tempo de Fortalexa e o desta região. E aqui nesta outra 
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região do sul é governada mais pela alta pressão que tem 
o Brasil central, na região de Brasília, etc. GOVerna-rrülis-

esse projeto nós começamos em 1969 .. Em_ 1971, a SU
DENE nos deu um grande apoio, nós compramos uma 
aeronave, instrumentamos bem essa aeronave e essa ae
ronave nós percorremos - aí dá para ver todos esses 
pontinhos que tem aqui, foram os locais aonde nós fo
mos com essa aeronave, passamos dois anos medindo os 
parâmetros das nuvens lá. Nós fizemos 500 horas de vôo, 
examinamos 300 nuvens, medimos os parâmetros na ba
se, no meio e no topo da nuvem; medimos a temperatu
ra; a umidade relativa; o ponto de orvalho; o conteúdo 
de água líquida; altura da base; altura do topo; diâmetro 
da nuvem; o espectro de gotas, quer dizer, quantas gotas 
desse tamanho têm, quantas gotas menores têm, quer di
zer, toda a distribuição todo aquele espectro; o número 
de núcleos de condensação, que são aquelas poluições 
que têm dentro das nuvens, que vão ajudar a formação 
das gotas de chuva e observações visuais. Então, em cada 

o tempo nesta região. E aqui na parte leste do Rio Gran
de do Norte, Paraíba, Pernambuco e· Sergipe, Alagoas, 
etc., é governada principalmente pela- alta pressão do 
Atlântico sul. Então vemos que, aqueles dados de Forta
leza são uma boa indicação do que ocorre nesta parte no 
Nordeste, não abrangendo todo o Polígono da Seca. 

Vimos que aquela jã é uma indíCaçãO,--e vimos que ti
vemos também em QuiXeramubim, que fica relativamen
te distante de Fortaleza, com dados a partir de 1895. 
Quer dizer, o ciclo não é tão- grRnde como o di Fortale
za, mas é suficienteinente griifld"e. temos 90 anos; que 
são um valor extraordin!trio, apreSentados aqui em ver~ 
melho. E, vê~se, evidentemente, cofio todos sabemõs, no 
interior chove muito menoS-do Que em Fortaleza:. Erítão, 
em Quixeramubim, nesta parte chove muito -nieõ.os do
que em Fortaleza, mas ela acompanha a mesma tendên~ 
cia. Quando chove bastante em Fortaleza, em Quixera~ 
mubim chove relativamente bem. Chove menos, é claro, 
mas chove bem. Quando Fortaleza é seca, Qufxer"aniU
bim é mais seca ainda. Fizemos issO em diversas localida
des do interior, naquela região, compreendida ali, vin10s 
que h!t uma correlação bastante grande. Com issô pude.: 
mos realizar aquele estudo que previa períodos sujeitos à 
seca, e a cada 26 anos eles vão se repetindo. Tivemos de 
1875 a 1881 um grande periodo de seca; de 1927 a 1933 
outro período; de 1901 a 1907 Outrb, de 1954 a 1960 Ou
tro; e agora de 1979 a 1985 teríamos a previsãO - cli.egã
mos à conclusão em 1978- portanto, estávamos às vés~ 
peras de um novo período. 

Procuro sempre chamar a atenção de que isso não é 
uma previão meteorológica;-porque, cientificanlente, ê 
uma .. heresta" fazer uma previsão meteorológica para 7 
anos. Não se pode garantir nada disso, porque a meteo
rologia é sujeita a tantas influências, que pode haver mo
dificações. E, os próprios pCriodos de seca indicam isso. 
Aqui, por exemplo, o período de seca foi de 1875 a 1881. 
Mas nem todos os anos foram secos. Houve ano de boa 
precipitação, como em 1876 e em 1879 também, apesar 
de estarem dentro do perfodo crítíco. ~as-O pÚíodo ê: 
crítico. Aliãs não foi úffii-boa precipíÚiçãO, ela estava 
um pouquinho acima da média, mas pelo menos não foi 
um ano seco. Então, era aquilo que íamos dizer desse 
período de 1979 a 1985, cercã de 7 anos peri&oS-õS~En
tão, alertamos as autoridades, e de fato, tem-se compro
vado, já temos 5 anos de seca. Temos mais 2 anos difi
ceis. Mas devemos alertar também que a cada 26 anos 
ocorre este período de seca. Mas no meio termo também 
ocorre esse período de seca. Até que não sabemos como 
aconteceu. Sobre esse aqui que ocorreu após 26 anos. Te
mos dados antigos de 260 -anos atrãs, quando ocorreu 
também um período de seca; Em 1720, por af em diante, 
teve seu período de seca. Isso vem de longa data. É por 
esta razão que desde 1969 que estamos estudando especi
ficamente o tempo no Nordeste, visando a aplicação de 
modificação artificial desse tempo, para ver se consegui
mos aumentar a quantidade de precipitação das nuvens. 
Esse projeto, que nós chamamos de projeto MODAR
TE, que visa estudar a viabilidade técnica e econ6mica 
da modificação artificial do tempo no Nordeste. Esse 
proJ'eto, então, que é bastante limitado inerentemente, 
porque ele pode no máximo, vamos dizer, aumentar 25, 
30% a quantidade dé chuva, mis ele pode nielhorar mui
to a distribuição, o que é ímportantfssimo, se dá o ele
mento de 25% da média anual, mas ela cai naquele perío
do certinho em que está precisando a chuva ali, Para a: la
voura, salvou a lavoura toda. Então, já é um benefício 
muito grande, pode-se fazer uma melhor distribuição, 
tanto temporal, como espaCial. Pode num ano normal 
ter um bolsão de seca, como tem muitos bolsões de s_eca, 
onde chove bem nas vizinhanças, mas, fica uma Oetermi
nada área com pouca chuva. Nessas ocasiões sempre tem 
nuvens ali nucleadas, e o que se pode fazer? Então, com 

-uma -daquelas 300 nuvens, nós entramos na base, no 
mejo e no topo, medindo todos_esses parâmetros. No fim 
desse tempo nQs_fizemos modelos matemátjcos, fizemos 
um estudo, ficamos conhecendo bem aquele tipo da nu
vem dali do Nordeste, que é djferente das nuvens que 
.ocorrem nas altítudes mais elevadas, aonde estão os paí
ses desenvolvidos. Então, sobre essas nuvens do Nordes
te, nós não tírihimos dados científicoS. Nós tivemos en
tão, que fazer as pesquisas, passamos anos fazendo pesM 

._quisas. E, finalmente, em 1977, somente em 1977, Por
~ tanto, foi um trabalho preparatório bastante grande, nós 
começamos a fazer nucleação. Desse estudo, é interes
sante voltar um pouquinho atrás, desse estudo nós ve
mos que a ocorrência de nuvens de 10 a IS% das nuvens, 
são nuvens frias, e de 85 a 90% são nuvens quentes. O 
que são nuvens frias e nUvens quentes? Nuvens frias são 
aquelas nuvens bem desenvolvidas, em que a maior parte 
da água dela está acima do nível de congelamento, quer 
dizer, maior parte da água dela está abaixo de zero graus 
centígrados. Então, essas nuvens têm um comportamen
to totalmente diferente das nuvens quentes, que são as 
nuvens muito mais freqUentes no Nordeste, que são 
aquelas nuvens que tem ou não tem, ou toda ela está aci
ma de zero graus centígrados ou então, a maior parte 
dela está acima de dez graus centigrados, quer dizer, aci
ma em temperatura, mas abaixo em altitude, porque a 
temperatura vai caindo a media que se sobe. 

Nós vemos que a ocorrência de nuvens frias é de lO a 
1'5%. As nuvens frias são -aquelas que dão so episódios de 
chuvas, aonde elaS chovem naturalmente, nós não preci
samos nos preocupar com elas. Ao passo que as nuvens 
quentes, são aquelas que passam ali por cima. Gostaria 
de registrar a preSença de um Deputado de São José dos 
Campos, que Veio me honrar aqui com- a sua presença, 
prestigiar a minha conferência então, essas nuvens quen-

-tes passam-Por ciinâ, quer dizei-, estâ todo dia Passando 
em cima do Nordeste aquela quantidade de_ âgua que 
não cai ali, v8.i--cair lá no Maranhão e dali para diante. 
Então, 85 a lOO% d3.s nuvens frias chovem e apenas, de 
10 a 15% diis nuVens quentes chovem naturalmente. 
Mas, dali o nosso objetivo era de descobrir um processo 
que pudesse fazer com que essas nuvens çhovessem, e 
esse procesSo foi desenvovido el}l 1977, como eu disse. 
Nós começa~os com esse projeto, a nossa idéia era fazer 
Cinco anos de avaliação, para ter uma avaliação criterio
sa, cuidadoSa. Então, ele terminaria em_juiJ.ho de I98l. 
De junho a d_ezembro de 1981, seria reservado para nós 
fãieimos a avalÍação dos dadOs, etc. Todo estudo estatís
tico, m_atemático~ e vamos dizer, o processa.Inento desses 
dados. Para de 1982 em diante, termos uma resposta, va
m_os dizer assim. Mas, como em 1978, nós chegamos 
aquela conclusão de que os anos seguintes, já seriam pe~ 
rigosos, vamos dizer assim, seriam propensos a serem se
cos, nós alertamos as autorídades. Nós, temos visto sem
Pre, muitas referências na imprensa, de que o CTA aler
tou aS autoridã.des e as autoridades não tomaram nenhu
ma providência, mas issõ não ê: verdade. As autoridades 
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tomaram providência. Em 1978 quando nós alertamos, o 
próprio Ministro Andreaua, pessoalmente, se empe
nhou nisso, juntamente com a SUDENE procurande ver 
um meio de resolver esse problema. É claro que nós está
vamos ali, ainda, em avaliação no processo de chuva ar
tificiãl. _Nós não sabíamos, todas as indicações eram 
muito boas, nós estávamos tendo resultado muito bom, 
nós não tínhamos ainda o resultado final. Nós não 
podíamos nos lançar assim numa aventura que pudesse 
dar~ .. Então, o que se fez, o que foi feito? Foram dados 
recursos extras, para nós acelerarmos o processo dessa 
avaliação. Essa aceleração veio com a substituição do 
nosso velho DC~3 -nós Unhamos um DC~3 velho, pou
co eficiente, substituimos esse DC-3 por um Bandeiran
te, avião moderno, muito mais veloz que não dá pane. 
Quer dizer, a manutenção dele é muito mais simples, ele 
tem uma disponibilidade muito maior, mais económico, 
muito mais econômico, pois uma hora de DC-3 deve dar 
para fazer 5, 6 horas de Bandeirante, e tudo isso acelerou 
muito o processo de avaliação. E, em 1980, jã pudemos 
começar o projeto MOCLIMA e MODA RTE operacio
nalmente, que, estabeleceu seis bases em seis localidades 
do Nordeste, em Crateus, Joazeiro do Norte, Campina 
Grande, Paulo Afonso, Petrolina e Bom Jesus da Lapa. 

Vemos que seis núCleos ainda são insuficientes. A SU
DENE comprou mais dois aviões também, nós ficamos 
com tfês aviões. O Governo do Estado do Cear!t, com
prou mais um, ficaram quatro aviões, todos Bandeiran
tes, já equipados com equipamento especial. A 
EMBRAER mesmo cooperou, fez um esforço grande de 
acelerar, porque ela naquela época, a EMBRAER estava 
com encomendas bastante grandes de Bandeirantes, 
como tem tido ainda, quer dizer, tem uma fila grande. 
Ela procurou redistribuir com os seus clientes é claro, 
com um acordo, para acelerar o processo desse Bandei
rante, nos auxiliou muito no próprio equipamento da 
modificação do Bandeirante, para equipá-los para fazer 
isso etc. Mas, nós vimos que seis núcleos ainda são insu
ficientes. nós precisamos de pelo menos mais quatro nú
cleos; um em Montes Claros, Vitória da Conquista, em 
Feira de Santana, Xique-Xique e Floriano, porque aí nós 
ficaríamos com- uffia coberillra total, uma ótima cobertu
ra aqui de todo o Nordeste. O Estado do Ceará jã tem 
maiS um em Jaguaribe, cobrindo esse claro ali, isso dia:ria 
com esquema desse tipo, Jaguari é uma boa cobertura. É 
claro que nós precisaremos de muito mais aviões. 

Não ésimplesment~ comprar um avião e ele começar a 
funcionar. Tem que ter piloto, tem_que ter o meteorolo~ 
gista treioado para ir lá dentro do avião fazer aquilo, não 
é qualquer meteorologista que faz isso. Porque é uma 
operação espe~ial. As bases estão ai, mas nós temos_que 
fazer mais quatro bases, têm que ser aumentadas um 
pouco. TerrÍ que se colOcar uma infra-estrutura de manu
tenção, porque o ~vião, neceSsita de manutenção e repa
ros cons~antes_ São peças de reposição, enfim temos que 
ir gradativamente. Até agora, o COMAR - Comando 
Aéreo Regional, aqui -da Forca Aérea Brasileira, do Mi
nistério da Aer01láutica sediado em Recife, tem dado o 
apoio, pilot()S, manutenção, suprimentos para esse pro
gran;ta. O ÇOMAR tem uma disponibilidade limitadi de 
pilotos. Ele tem já as suaS obrigações normais, quer di
'zer, pOssivelmente, teiíainOS que coittratar mais pilotos, 
etc. Mas, o projeto pode aumentar muito e poderá trazer 
benefícios muito grandes. Mas, esse projeto só funciona 
bem se houver nuvens. Nós vimos que geralmente há 
muitas nuvens, mas hâ dias em que não hã nuvem alguM 
ma e também pode aumentar até mais ou menos 25% da 
quantidade. TeiüOS.--clue aumentar- também a quantidade 
de nuvens para poder aumentar a eficiência desse proje
to; quer dizer, temos que ter um outro projeto - que eu 
chamo de "MOCLIMA", que é p-~ra aumentar também 
a fi-eqüêitcia e o tama"nho das nuvens. 

Bom, como eu disse estamos com esse projeto, desde 
1980. Tivemos apoio do Ministério do Interior, da SU-
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DENE, e de alguns Governos locais, como o Governo 
da Paraíba e do Çearã, Estamos tendo vários resultad(is 
qualitativOs e temos alguns resultados com casos bastan
te dramáticos. Por exemplo, há um ano atrás, em abril de 
82, do dia sete ao dia 15, nós fomos chamados para fazer 
uma nucleação específica sobre a Bacia de Drenagem de 
«Joannis II", que é a Bacia onde há a represa que capta e 
fornece a água para a cidade de Salvador. Ela estava se
cando, eStava muito abaixo do nív~::l, e nós fizemos -Oito 
dias de nucleação e a represa subiu, produziu uma quan
tidade de três milhões de metros_ cúbicos de água; isso 
nós íãri:ios 1á e medíamos. 

Agora, a cidade de Salvador cobra cinqUenta cruzeiros 
pelo metro cúbico da á_gua; só isso dá um valor de trelen
tos milhões de cruzeiros, o que rendeu para a cidade d~: 
Salvador naqueles oito dias; e custou meno:i de dois mi
lhões de cruzeiros; portanto, deu um resultado de quase 
duzentas vezes o que foi gasto com a m,tclçação; quer di
zer, embora isso seja um_rq1,1ltado, é um resultado clarís-_ 
simo do valor econôtrtico que o processo tem. 

O beneficio dividido pelo custo resultou mais do que 
150 vezes: sendo que esse cálculo foi feJto" considerando 
tudo por baixo; um cálculo bem pessimista. 

Em Recife, na represa de Itapacurâ fora mesma coisa. 
Eles também estavam numa situação dramática, nós To- · 
mos lá, fizemos a nucleação, foram vinte dias de nu
cleação, e também obtivemos um resultado mais do que 

· 150 vezes o custo da operação. _ 
Um ou_tr.9 resultado espetacular, também, foi obtido 

na região Cãcaueit:a da Bahia, onde vinham _passando 
uma seca; estavam hã m_1,litos dias nessa situação, à pon
to de perder toda a produção cacaueira. Isso em 1981; e 
fomos chamados também pela SUDENE, porque a SU
DENE é quem nos indica onde deve _ser oucfeado ou 
não, porque ela é quem sabe- onde_ precisa rriaiS -de nu
cleação. Então, a SUDENE nos indicou, e fizemos tam
bém a nucleação artifiCial de lá; temos relatórios com 
várias exclamações de alegria, porque essa operação sal
vou toda a colheita daquele ano de 1981. Quer dizer, é 
um benefício enorme porque é exportação, são dólares 
que estão entrando, e foi um resultado muito bom. 

Um outro resultado interessante ocorreu naquele 
grande incêndio na Çhapada do Araripe, há dois RtlQS 

atrás, e que também fomos lã e fizemos uma nucleação, e 
as chuvas que ocorreram apagaram as queimadas, além 
de beneficiar a lavo_ura em volta. 

Então, são resultados que não são uma <::ompro~àção 
matemática dos beJJ-efícios, mas que nos dão, pelo me
nos, uma tranqUilidade para dizer que este é uffi-Pfojclo 
que vale à pena; ele se paga, certamente. Fora os benefí
cios sociais que tem iSSOfifdo, que é uma coisa imponde~_ 
rável, aquela tristeza, pessimismo, a revolta que surge, e 
aquela sensação de impotência que tem o lavrador 
olhando para o céu azul, vendo nuvens passar e lã não 
chove; quer dizer: ele vendo que há um avião ali traba
lhando pela chuva ele não se sente tão abandonado. 

Mas tem que ter essas nuvens, como falei. E quando 
não há nuvens ou quando se precisa aumentar a quanti
dade de nuvens e seu tamanho, então, imaginamos um 
outro proc_esso que denominamos "MOCLIMA"; que 
seria espalhar uma quantidade de fuligem. Há várias ma
neiras de se fazer isso, uma delas é a de queimar petróleo 
com máquinas especiais- não é tocar fogo no petróleo 
- mas queimar o petróleo sobre o oceano, essa nuvem 
de fuligem, que é escura, absorve mais a radiação solar, 
aumenta a temperatura_do ar próximo à superfície; seria 
numa camada de uns SOO metros de altura, eesse_aumen
to de temperatura provoca uma convecção; quer dizer, 
aquela massa sobe, ao mesmo tempo em que também 
provoca uma evaporação muito maior, porque o ar está 
mais quente; e mais evaporação, mais convecção, e aqui
lo vai formando um sistema de nuvens; essas nuvens são 
empurra-das pelos ventos alíseos; que sopram sempte do 
mar para o continente na maior parte do ano, que vão 
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empurrar essas nuvens para cima do continente e no dia 
seguin-te eliiS-istaiãO no· rnferioi, e- então; ou choverá na
turalmente, ou as nuvens serão- nucleadas- p.iJ.ra chover 
artifi_cialmente. 

Então, o processo ê uma coisa lógica, funciona muit(l 
bem, num arrazoado assim teóríco, mas será que isso vai 
funcionar assim na prática? Será que ela não vai chover 
em cima Pe Recife, antes de chegar ao interior, para ·aca
bar de inundar ReCife'! Bem, primeiro que as inundações 
de Recife ocoriem fora do inverno; e nós faríamos isso 
sempre no inverno; porque não adianta, e não é a nossã 
intenção, fazer esse processo durante aqueles seis meses 
de seca. o-Nordeste está viven_doC9m esseS-períodos de 
seis meses de chuva, seis meses de ~ecã há muitos milê
nios; e não pOdemos modificã-to- assim de um dia para 
outro porque poderá trazer conseqUênCias muito piores; 
POdemos criar um ''monStro" muito pior do que o da se-
ca. 

Bem, _vamos ver o que se poderia fazer para melhorar 
o fnvúno; m-elhorar--não só a quantidade-de chuva, mas 
principallnente a melhor distribuição. -

Então, fazendo essa Of!eração no invern_o, a.probabili
dade de enchente já é !ri~nor porque Ílão é ~peca de eil
chente;·o invCrno não é a época que normalmente ocorra 
enchente no litoral. As enc}lentes ocorrem mais ql!and~ 
o interior está seco; justamente devido ao fenômt;no de 
as nuvens não conseguirem chegar ao interior porque · 
chove ant~s ~;- pof-isSO_não cheian1 ao interior, e_aümida-
de se precipita no litoral. · - · 

Mas, mesmo assim é preciso haver estudos mais apro
fundados, aperfeiçoar aqueles modelos mâtemáticos de 
que fa~ei, e __ que fiZemos para modelar as nuvens do Nor
de.ste; todas aquelas pesquisas para modelar as nuvens; e 
a_gora temos que espalhar esse modelo para fazer o que 
chamaffioS -de-modelO de irieso--=eSCala, qUe-englobe todo 
o Nordeste, porque __ um_a altaração desse tipo, ali no 
aceano, pode modifica~ e trazer cóhseüêndãS -muito 
grandes para o interior,-as quaiS não sabemos como são; 
e .até dar con_seqüências fOra dessa área, que_ não s_abe
mos quais sejam; ê preciSo haver :u~a pesquisa crit.erio
sa, profunda, neste campo. Nós vamos espalhar as nu
vens de carbono, mas onde? Então hã que haver uma 
pesquisa desse modelo para verificar quais são os lugares 
melhores, porque uma operação $iessas custa muito cai-o, 
custa quase o que se gasta erri. uni dia nessas frentes de 
trabalho hoje, no Nordeste, e é basta"nte dinheiro. Então, 
não se pode desperdiçar, temos que fazer a coisa___9e ma
neira mais criteriosa, mais correta possível, não se J?Ode 
-errar- o-:Úvo, ir dando tiros a esmo. Estudar também 
quanto de eriergia essa nuven de carbono vai absorver, e 
se realmente essa quantidade de energia seria suficiente 
para deflagrar esse-Pi-aceSso ... 

Bom, essa quantidade de energia nós já fizemoS- uma 
verificação e chegamos à conclusão de que uma nuvem 
de carbono, uma cortina de carbono sobre o aceano, 200 

_por 20Ü km, que é o que pretendemos fazer. Ela produz, 
ela absorve uma quantidade de energia e, conseqUente
mente, bombeia essa energia para a atmosfera, a quanti
dade dessa_ energia equivale a 20 megatons, quer dizer, 
eq-uiVale" a 20 Oas maioi'es bombas de hidrogénio que o 
homem já fez. _ 
_ ~ntãó, uma operação ê um dia, um dia, quer diZer, é 

uma quantidade de energia fantásticã que vai ser bom
beada para a atmosfera. Então,_a primeira pergunta, a 
primeira coTsa a gente já fica de cabelo em pê: "pUxa, 
eSsa· quantidade de energia! e clarO que está quantidade 
de.~!:rg~~-~tã sendo dis_trib!lída ~m 10 horas, -são 10 ho
ras, não é de repente, senão seria unia bomba.- Ela-_é__dis: 
tribuída em uma área grand~ de 40 mil Km 2 e durante 10 
horas, não é -de repente. 

Bom, então nós temos aí uma quantidade de energia. 
E a maior quantidade de energ)a disponível, a não ser da 
energia nuclear e termonuclear, que o homem tem hOje a 

_sua disposição. 
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_ ~ntão, o potencial é _enorme. Nós temos obrigação de 
estudar esse-potencial. b evidente que nós temos obri
g"ação de utilizar esse potencial. É claro que se nós o utili
zarmos mal pod.áemos provocar um desastre, daí a ne
cessidade de faze~ pesquisas anteriores. Nisso nós temos 
insistido -muito, eu acho que está muito claro, têm que 
ser feitas outras pesquisas, muitas OUtras. Como qUe essa 
lluVem-intera-ge--oom -a atmofera?-Sefá que nós vamos 
espalhá-la lá e ela vai-se dissipar, se perder toda por aí e 
não produzir nada? Será que ela vai realmente formar 
n_uvçns? Ql.le ela vai formar nuvens eu não tenho dúvida, 
ela vai formar nuvens, mas será que esse proeesso vai ser 
suficientemente forte Ol_l contínuo para deflagrar aquele 
process_o _e continuar produzindo nuvens suficientes para 
provocar um episódio completo que vá provocar chuva 
no ·interior'? Será que -essas nuvens conseguem transpor a 
serra de Borborema.:e. chover realmente no interior e não 
ficar no litoral? Como que essas nuvens que se formàm 
vão interagir entre si? Como que elas vão interagir côm o 
resto dO sistema, do mes_osistema, para se realimentar, 
porque pelo que nós temoS estudado dos nossos mode
los, que ainda são modelos simplificados, tudo funciona 
muito beln, mas são modelos simplificado.s. Por exem
plo, nosso modelo tem uma falha muito grande, que n-Ós 
consideramos ali a fonte de calor mas nãõ iemos ainda, 

0 SR: JOSÉ UNS -----:-__ Q_yantos quilos ou in3 de pe
. tróleo. ou toneladas precisariam queimar para uma ope

ração? 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIV A - Precisaría
mos, para uma operação, 1.000 toneladas, que é um déci
mo do que foi queimado naquele incêndio nos depósitos 
da Shell, que em 1978 destruíram os depósito:> da Shell lá 
em Fortaleza, lã foram destruídas lO milhões de tonela
das de petróleo. 

O SR, JOSE: _LINS - Essa energia é. o que transfere? 

O SR. HUGO DE OUVE.lRA PIV A - f. a energia 
que transfere. A massa d'âgua, se houver a realimen
tação que nós esperamos que ocorra, que pelo menos no 
nosso modelo ela está indícaildo que vai ocorrer, vaí 
muitiPtícar, e o -que vai chegar rio interior é uma quanti
dade equivalente de energia dezenas de vezes maior do 
que isso, talvez centenas. 

O processo ê de uma fecundidade, de um potencial ex
traordinário. 

O SR. JOSt: UNS -Agora, essas cortinas de carbo
no .têm que ser distribuídas nessa ãrea de ... ? 

O SR. HUGO. DE OLIVEIRA P!V A - De 200 por 
200. 
-Então, o problema da distribuição aíjáê um problema 

também grande, mas é um problema tecnológico, esse 
sa_be-se resolver, é um problema de engenharia. Mas, não 
hã nenhuma experiência no mundo ainda desse tipo. 

Bom, essa experiência foi imaginada há muitos anos 
atrás e foi tentada já algumas vezes -em computadores, 
ein laboratórios. As experiências em laboratórios não fo
ram muito significativas, porque não se consegue simu
lar em laboratório condições que sejam realmente extra
poláveis, neste caso. Então, as experiências de labora
tório não foram muito impOrt:antes, muito significativas. 

Uma outra coisa ê que, talvez, o Nordeste brasileiro 
seja o único lugar do mundo onde seja possível executar 
isso, porque tem os ventos alísios que são muito bem 
colnpo-rtados, porque eles -estãO Sempre soprando do 
mar para o continente; -sopran-do uln ar muito úmido e 
são muito laminares. Quer dizer, eles não são muito tur
bulentos, não têm muita diferença de velocidade em altu
ra, que é !:? que chamamos cisalhamento de Ventos. 

Então, é uma situação muito favorável. Nós estUda
mos eSse processo em vã rios outros lugares, inclusive em 
uma época em que nós andávamos desanimados porque 
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não conseguímos fundos do Governo,- nós fomos tentar 
ver se nós conseguíamos vender isso para a Arábia ou 
para a Líbia. Fizemos uns estudos lá- no local e lá não era 
possível, porque o vento que sopra na época da seca é 
um vento seco que·vem do interior, então não daria para 
fazer isso. E o da Líbia também, o vento que sopra na é.. 
poca da sec~ ele passa somente na costa, não daria para 
ir para ... Quer dizer, talvez-dos lugares que nós estuda
mos do mundo, a grosso modo, o Nordeste seja o que 
apresenta situação mais propícia, é uma situação baStan-
te afortunada que nós temos. -

Quer dizer, tudo ísso iridica que nós temos que procu
rar nos aprofundar neste problema, porque ele tem um 
potencial muito grande e todas essas pesquisas que fizer· 
mos por exemplo, esses modelos matemáticos, esse estu
do do clima mais aprofundado, a gente- tem que saber , 
com certeza de onde vem a água da chuva que cai no 
N ardeste, será que é a água do mar mesmo? Então, só 
esse· estudo já vai dar uma idéia muito mais clara para to· 
dos nós de como se comporta a meteorologia nordestina 
e com isso nós podemos entender melhor, no mínimo en
tender melhor, se possfvel agir sobre ela. 

Então, essas pesquisas que nós estamõs propondo, a 
quandidade de energia bombeada para a a-tmosfera cont 
LOOO t de partículas de carbono vão produzir o equiva
lente a 20 megatons, seria o eqiiiVãlente-a I.Oõõ l:hiquelas 
bombas que foram lançadas em Hiroshima. E: uma 
quantidade de energia fantáStiCa, -

Bom, essa quantidade, embora seja fantástica, do pon· 
to de vista meteorológico ela não é tão grande assim, 
porque uma frente, uroa grande frente fria movimenta 
uma quantidade de energia muito superior a essa. Mas 
essa é uma energia que está alí e que nós sabemos a di· 
reçào que podemos dar a ela, e que pode servir para mu
dar o equilíbrio no momento preciso. E é uma energia 
que está lá a um preço relativamente barato, ao preço ói 
algumas toneladas de petróleo, e o próprio Nordeste 
produz esse petróleo. 

Então, o MOCLIMA teria que ter uma primeira fase 
de estudos observacionais, quer dizer, fazer uma boa 
rede de observação dos dados do clima do Nordeste. 
TeríamOs que fazer estudos-hiStórícos das variações cli
máticas. 1:. comum nós ouvirmos falar: "não, foi o ho· 
mem que desflorestou o Nordeste, então está provocan
do agora essa secal Há quanto tempo que tem seca, que 
não tem"? Fazer estudos e modelos numéricos para ver 
aquele comportamento de quais são os melhores locais 
para colocar essa cortina de fumaça, como que essas 
partículas de fuligem vão interagir com a atmosfera'L 
Como que cada nuvem vai interagir com a outra; como 
que essa nuvem vai interagir com a atmosfera, se ela vai 
realimentar o processo ou não vai realimentar? Se essas 
nuvens vão fazer chover no interior o_u vão fazer chover 
no litoral? Enfim, tudo isSo tero que ser estudado pores
ses estudos e modelos numéricos. Depois,- então, nós 
passamos para os estudos de engenharia e as primeiras 
experiências de campo, Naturalmente, nós não vamos 
fazer a primeira experiência de Cálculo po_r_ 200Kml, 
Mas, tem que ser suficientemente grande para ser signifi
cativa. E depois, temos que fazer os estudos sociais legais 
e económicos. Nós vamos: e essa mudança aqui, será que 
socialmente ela é benéfica, será que legalmente ela é 
possível, será. que economicamente ela é viável? São per
guntas que terão que ser respondidas antes de partirmos 
para uma solução. Mas, de qualquer maneira isso tem 
que ser feito, esses estudos têm que ser feitos, senão nós 
ficamos sempre nessa discuSsão teórica e árida, como 
nós estamos fazendo haje. Ah! vamos fazer, mas se acon
tecer isso, se nós propusermos isso aqui em 1975. Quer 
dezer: em 1975, nós tínhamos planO de leVar 6 anos para 
fazer essas investigações preliminares aqui. Seria a conta 
certa, em 81 ela estaria pronta, todas as respostas já esta· 
riam dadas. Nós hoje, saberíamos, se vamos partir para 
isso, ou se não vamos, não dá, vamos procurar outra so-
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lução, Mas, eu repito: todas essas pesquisas vão dar be-
nefício de qualquer man~ira, elas §erão úteis para o Nor
deste de qualquer maneira. Quer diz_e:r que não é um di
nheiro perdido nessas pesquisas de maneira alguma. 
_Nessas pesquisas nósjã fiZemos muitas. Já fliemos es

tudos observacionais, por exemplo, sobre a procedência 
das chuvas do Nordeste. Nós já vimos que a maior parte 
das chuvas vem realmente do oceano. Havia aquela dú
v(da, com relação às chuvas serem resultantes das frentes 
frias que chegavaln lá. Mas, pouquíSsinlas frentes conse
gllCffi chegar até lá. Então, elas vêm mesmo do oceano, 
af já é uma coisa bastante viável. -

Aqui, infelizmente, não dá para ver, essas ondas, mais 
aqUi, são aquelaS ondas de chuvas causadas por aqueles 
episódios de chuvas que falei. Então, o episódio, começa 
exatãmente em Recife, vai indo para o interior, e vai pa
rar no Piauí, Maranhão e etc. Gradativamente passa um 
dia aqui, o dia seguinte, logo dois dias depois em outro 
lugar, e assim por diante. Então, realmente ela vem do 
mar. 

Nós fizenlõs mais do que isso, fizemos um exame de 
toda água da chuva do N ardeste, um exalJ]e pelos isóto
pos. Certos isótopos que estão sempre presente na água 
da chuva, e sabemos então, pela análise desses isótopos, 
da quantidade desses isótopos, num desses isótopos, por 
exemplo, a quantidade de água pesada que tem na água 
da chuva. Então, cada tipo de água, a água de lagoa, tem 
uma certa, o que nós chamamos um certo perfil, uma 
certa impressão digital, vamos dizer assim, uma certa 
marca, ali tem uma certa quantidade de isótopos, A água 
do rio tem outri quantidade de isótopos, a água do 
poço, a água de mina, tem Outra quantidade de isótopos, 
a água do mar tem uma quantidade diferente. Então, 
examinando, podemos saber. O processo não é tão sim· 
pies assim COmo estou falando, pois essa pesquisa levôu 
Vãfios anos.-- Mas, nós chegamos à conclusão de que a 
maior parte da água -que chov~ no Nordeste vem real
mente do oceano. Então, é lícitO nós estarmos propondo 
esse tipo, então vamos aumentar produzindo mais eva
poração no oceano. O próprio aumento de chuvas que é 
provocado pela massa de água quente quando ela se 
aproxima das costas do Nordeste, já é uma indicação 
clara disso tambêm. Quando a-água do mar é quente, há 
maior evaporação, e essa evaporação chove lã. Quer di
zer: hã várias indicações de que realmente a água da chu
Y'd. vem do oceano. 

Aqui, nós estamos vendo pesquisas que foram feitas, 
pesquisas arqueológicas para se saber, realmente, há 
!=JI:I:anto tempo existe ess.e problema de seca do Nordeste. 
Então, nós estamos vendo aqui, onde são cavados poços, 
nas beiras de lagoas e etc., e pela quantidade de pólen 
f6ssit existente, nós_ sabermos quais os anos que foram 
secos e_ quais os anos que foram chuvosos. Essas expe
riências deram um resultado muito interessante. Aqui, 
n-ós estamos v"endo, isso chama-se trado, um trado ar
queológico. Fura-se uma árvore muito antiga, e tira-se 
uma amostra das diversas camadas da mesma. Assim, 
n-ão se-precisa cortar aãrvore, porque sabe-se que cada 
ano marca um círculo ãii em volta e nÕ cerne da árvore, 
vê-se o que aconteceu, se choveu, se houve incêndio e etc. 
Então, com esse processo não se precisa cortar a árvore, 
mede-se, tira-se. Então, nós descobrimos ali cactos de 
800 anos de idade, vivos. O cacto é um vegetal que ocor
re em regiõeS seCas. Então, se ele já estava lá há 800<illoS, 
ê Porque jã era seco há muito mais de 800 anos para que 
o cacto tenha se adaptadÇI a -região. Os estudos dos 
póleÕs, fósseis e etc. nos jndicou que realmente no Nor
deSte tem esse problema de seca há 10 mil anos. Foi des
de a época glacial, e o último período glacial terminou hâ. 
mais ou menos 12 mil anos atrás. Doze mil anos o tempo 
comecou a mudar, e de dez mil anos para cá, o Nordeste 
é seco. 

Então, o problemã. é bastante antigo, e que portanto, 
nos dá também um alerta, que se ele fosse recente, causaq 
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do por uma modificação artificial, talvez a solução fosse 
mais fácil. Então, vamos reflorestar, vamos isso. Nãõ é 
só isso, tem alguffia outra causa muito mais preponde-
rante. Porque ele vem de dez mil anos atrás. Quei dí:zer: é 
uma notícia que não é"tão alentatõria, mas enfim ela está 
aí, e não podemos mudar o que aconteceu. TemoS que 
enfrentar a realidade, não ficar com sonhos. 

Outro estudo que nós fizemos, aqui na nossa base de 
Petrciiína, onde temos o nosso centro de pesquisas, que o 
Senhor jã visitou, em 79. Agora, ele já está bem mais 
aparelhado. Nós fizemos vôo com o avião Bandeirantes, 
equipado especialmente para medir a quantidade de ra
diação que chega do sol, e a quantidade de radiação que 
o solo manda de volta, que reflete de volta. Essa relação 
das duas nós chamamos de anbedro. Anbedro, então é a 
porcentagem de radiação gué o solo rejeita, quer dizer, 
manda de volta para o espaço, e que corno energia ela é 
perdida. 

lsso aqui é multo importante para saber o balanço 
energêtico ali, para ver como se pode usar essa energia, a 
nosso favor, ou como que aquela distribuição vai nos 
prejudicar. Nós temos que então contornar, se ela tiver 
uma distribuição desfavoráVel, tem que ser contornada. 
Também esse estudo jâ foi completado. São estudos alta~ 
mente importantes para entender a meteorologia no 
Nordeste, e para se saber dosar e dimensionar as so
luções futuras. 

Aqui, o que já foi feito, que eu já mencionei, os levan
tamentos de dados meteorológicos no Nordeste, o estu
do J)aleontolôgico, obtenção _de amostra de solos, e 
aquela coisa toda, pesquisas bíbliogi'áficas para saber no 
passado como que foi, fotografias de sãtéliies mais re~ 
centes, parã saber como que "aquilo evolui. Tudo isso já 
está terminado, uma série de- outras coisas que também 
j:Hof8.m feitas, uma quantidil.de muito grande de pesqui
sã cjue já foi feita, mas nóS não podemos nos lançar ain
da a pleno vapor neSsa pesquisa, porque até agora não ti
vemos recursos para fazer pesquisa em profundidade. 
Nós _temos feíto as peSquisas com aquilo que podemos ti
rar das nossas verbas que são bem apertadas, que tem 
um outro direcionamento. O que precisa ser feito, eu jâ 
mencionei-aqui, que tem todos aqueles modelos matemá
ticos, estudos mais profundos dentro do estudo di mesa
escala na região, para partirmos depois para experiências 
de campo. 

Sem dúvida, isto aqui dá uma idéia pois, é um fluxo
grama de coroo deve ser orientada essa pesquisa, porque 
como mencionei, nós temos aí à disposição uma quanti
dade de energia muito grande. O potencial disso é imen
so, e c.omo o potencial é imenso para o bem, ele também 
Pode ser um irande potencial para o mal se for mal
empregado. Então, ele precisa ser criteriosamente estu
dado; todas_ aquelas pesquisas intermediárias terão que 
ser feitas necessariamente para prosseguirmos -os estu· 
dos. Dado início ao prOjeto temos que fazer duas coisas: 
um estudo de clima, do clima recente e atual, o que é a 
metereologia do N ardeste no .momento de hoje e o que 
ela foi no pi:tssado- estudos históricos de sua avaliação. 
Se es_ses dois estUdos indicarem que há uma possibilidade 
V1_âvel partiremos então para os modelos matemáticos; aí 
esses dois estudos já estão praticamente completados, 
porqUe eles nã_o precisavam de muitos recursoS. Mas 
paTa _o~ est~dos numéricoS precisamos de muitos recur
sos, precisamos contratar gente especializada, gente que 
áão exlste: que não está disponível no mundo; temos que 
pegar um matemático, um fisico, um meteorologista, e~c, 
colo-cá-los juntos para estudar, fazer pesquisas dur~nte 
vários anos, pará desenvolVer os modelos. Com o resul
tado desses modelos, que chamamos de fase 3,_vamos.ter 
a primeira pergunta: ele será tecnicamente viável ou não? 
Se não for tecnicamente viável nós encerramos o projeto 
aqui. AgOra, aqUelas pesquisas não serão perdidas, aque
les modelos matemáticos vão servir para termos uma 
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compreensão fantástica, uma ferramenta extraordináriª _______ d.e_de...núcleos de condensação; aquela umidade quej~ é 
que teremos sempre à nossa disposição para todos aque- pouca se Condensa num número muito grande de partí-
les estudos climãticõs, inclusive para melhora! previsões, cuJas pequenininhas e não consegue nunca chover; elas 
etc. Se for tecnicamente _viâvel temos que fazer ainda vão passando e vai chover só lã na Amazônia porque lá 
duas coisas: ternos que fazer os estudos de engenharia e tem mais umidade. As campanhas educacionais também 
testes de campo para ver se aquilo é tecnicamente víâvei têm que ser feitas. O projeto MOCLIMA, pelo seu pc-
ou não: e se não for tecnicamente viável abaodonainos tél1C!al, temos obrigação de andar com ele para frente, 
normalmente, Mas, repito, aquilo ali também não é perw fazendO as pesquisas aconselh-áveis. · · 
dido, porque é uma tecnologia que fica à nossa dispow Muito obrigado a todos. (Palmas.) 
sição para outras aplicações. Se for tecnicamente viável 
ainda não vamos aplicar, mesmo que esteja tudo aprova
do, que esteja provado que tecnicamente é viável, que 
teoricamente é viável. Y-ªmos fazer os estudos sócio
económicos e legais para ver qual é o impacto social das 
medidas no Nordeste, os entraves legais que possam 
ocorrer. Será que não vai_a_Cetar outras regiões e até nosw 
sos vizinhos não vão começar a pressionar diplomaticaw 
mente o Brasil, etc? Seria economicamente viável?_ ~í vaw 
mos ter uma outra questão: nós aplicamos isso experiw 
mentalmente ou não? Aqui, pode ser que diga: não. Se 
não for aplicar experimentalmente ainda vamos t.er uma 
outra pergunta: bom, pode não ser interessante aplicar 
operacionalmente, mus não seria, será que não-seria de_
sejável e seria completamente viável a aplicação even-
tual, numa catástrofe por exemplo? Se for nãõ, eriCerfa. 
Se for sim, temos aqui a prateleira um método que pode 
ser aplicado numa catástrofe. se fOr conveniente, ou viáw 
vel, aceitável, aconselhável aplicar operacionalmente, te
mos um método para ser aplicado operacionalmente.
Então, esse é mais ou menos o panorama ·que eü queria 
dar para os senhores dos_ nos_s_Q_s_ estudos. 

Vimos que existe um problema meteorológico que não 
é de hoje, é milenar, que está aí; o pro01ema terri várias 
facetas_, eu_diria mais do que meteorológico é hidrome~ 
teorológico, porque não há água em quantidade suficien
te. Mesmo num ano de chuvas normais; a água dã ape
nas para irrigar 10% do território agricultável, quer di~ 
zer, além de tudo essa água é mal distribuída no tempo e 
no espaço, tem períodos de seca, períodos de chuva; mesw 
mo durante os períodos de chuva ela é mal distribuída 
geograficamente; tem boJsões que sofrem veranicos que 
dão prejuízos muito grandes. Sabemos também que mes~ 
mo em períodos que não hã chuva normalmente, há mtií~ 
tas nuvens que passam ali encima que poderão ser nu
cleadas: temos já esse método funcionando, de melhorar 
a produtividade dessas nuvens do ponto de vista de pro
dução de água. 

Vimos que temos ainda uma possibilidade, ainda 
teórica, mas existe um _potenCial muito grande de apli
caçào desse projeto MOÇUMA para aumentar ã quan
tidade de nuvens e aumentar também o tamanho das nuw 
vens. 

Vimos que o problema do Nordeste é um problema 
gerencial de água, quc_como está hoje, muita água .perdi
da vai para o oceano, é mal utilizada; então, hã um 
problema gerencial; não há dúvida que há. Precisamos 
ter mais barragens, melhor distribuição dessa água, um 
melhor gerenciamento da água. Não há dúvida que tem. 
Mas isso não é suficiente. Sõ um bom gerenciamento vai 
dar apenas para 10% da área, num ano bom de chuva. 
Então, teremos que aplicar outros méto_dos para aumen
tar a quantidade de â_gua; um desses métodos é a modifi
cação artificial do tempo usaD-dO aviões para fazer a nu
cleação das nuvens; é um método _barato e .bastante efeti
vo para casos específicos. Há um outro método muito 
mais poderoso que seria o projeto MOCUMA, que po
deria, se tudo der ~to, regularizar pelo menos um in
verno. Não estou falando ainda do problema da estaçã_~_ 
seca. A estação seca, _terá _que ser estUdada J:Oip. muito 
maio.r.cütêr.i_o porque ar poderá ter efeitos bastante gra
ves. O reflorestamento, por exemplo, seria muito benéfi
co, sem dúvida alguma, mas ele em si não é suficiente. 
Evitar queimadas, que prejudicam bastante também -a 
pluviosidade porque ela coloca um número muito gran-

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Eu gostaria 
_ inicialmente de agradecer ao Briga~eiro Piva pela expo

sição que acaba de fazer. S. S• trouxe à Comissão exala
mente aquilo que jã prevíamos ouvir e receber. O Sena
dor Almir Pinto, o Senador José L.ins e eu fazíamos parte 
da Comissão de assuntos Regionais, e tivemos a oportu
nidade de assistir às palestras lã no CTA em 1979, natu
ralmente com as informações que o Brigadeiro traz ago~ 
ra, de que nesses anos se completaram algumas das pesw 
quisas. 

É normal, Brigadeiro Piva, aqrii nesta COmissão, que 
laçamos uma inscrição WQra qüe o tempo não se pro
longue em demasia de pessoas que desejem fazer Qer
guntas. QUero aproveitar, enquanto se colhe as assinatu
ras, para dizer duas coisas: a exposição que o Brigadeiro 
Piva trouxe a esta CPI, aliãsjã do nosso conhecimento, 
um fato da maior retevâncía para o País: são 30 milhões 
de habitantes dependendo de água no Nordeste para 
continuarem vivendo ali. O Brigadeiro traçou isso com 
abS-oluta nitidez: a água existente apenas é suficiente 
pa:ra: que se irrigue 2 milhões de hectares, pouco mais de 
2% da Área do Polígono das Secas, e não tem mais água, 
não existe e a que cai no Nordeste vai para o mar, ou se 
infiltra, o que dá no mesmo. A proposta do CTA, além 
de ser fascinante e, porque cria uma nova perspectiva de 
se fazer água nó Nordeste sem desvio de bacias compliw 
cadas. Claro que praticamente dará algum resultado, 
mas jamais _como a proposição do CT A. 

O que eu gostaria de acrescentar é que a exposição traz 
a esta Comissão, representantes do povo que estão aqui, 
aos empresários do Ceará e de ___ outros pontos do País 
que, atendendo ao nosso convite, gentilmente aqui estão; 
o que esta exposição traz, além da expectativa, da espe
rança--que dã ao Nordeste, coisa que ainda não ouvimos 
em nenhuma outra exposição, porque as proposições 
para o Nordeste têm sido de acumular água a!rav~ do 
processo comum, de barragens, de poços e etc., mas nun
ca de criar. água. Realmente a proposição do CTA é ge
nial, criar água com os meios que a natureza está aí a 
oferecer. E mais genial ainda é a idéia de utilizar a ener
gia solar de maneira tão efetiva, aparentemente si!Pples, 
mas efetiva, logicamente viável, de alguns megatons de 
energia pela simples inteligência do homem de, colocan
do uma massa de carbono na atmosfera, essa massa ab
sorve a energia solar e essa massa de energia é superiOr a 
mil bombas daquelas que caíram em Hiroshima. É algo 
fascinante. 

Além do mais, o que disse o Brigadeiro aqui como en
genheiro quero felicitáw]o e ao seu Instituto pela oportu
nidade que dá ao País- é que, quando se fala no projeto 

__ nude.ar.brasiteiro se diz que ainda que nós não Viéssemos 
a precisar dessa energia, por termos energia hidrelétrica 
l?.Qbrando, só o impact() na ecõnomia do P_ai_s,, no desen
volvimento tecnológico, na preparação da nossa mocida
de, só isso já pagaria qualquer investimento no Projeto 
Nuclear Brasileiro. 

Creio que na proposição do CT A há algo semelhante, 
imaginem a quantidade de profissionais que o Nordeste 
iria ter que preparar para conviver com um projeto de ta
manh.a envergadur-a, como esse- proPosto pefo CT A. 

E quero só concluir dizendo ao Sr. Brigadeiro: ã sua 
exposição faz renascer a esperança nos homens que re-
presentam o povo nesta Casa do Congresso Nacional. 
Nós estamos satisfeitOs por terrilos ouvidO eStá expo
sição, Sr. Brigadeiro, e queremos felicitá-lo pelo que o 
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CTAte.i:Ii feito; pelo trabalho que V. S• e seus comanda
dos e comandantes_ têm feito, Daqui para a frente, nós os 
representarites do--PoVo nesta Casa dO Congresso brasi
leiro vamos juntar as nossas forças às autoridades, às 
pessOas responsáveis, para dar o suporté necessário, para 
sensibilizar as nossaS autor'idaders para que se dispo
nham a colocar os recursos para essa seqüéncia lógica, 
clara, evidente. O CTA acaba de dar uma demonstração 
de que não é um__a aventura, tem-umesquema de trabalho 
de tal ordem, que dã ao Brasil uma oportunidade impãr 
de penetrar nos segredos da natureza tal corno a NASA 
fez nos Estados Unidos e tal como estamos, numa hora 
dessas, necessitando fazer um projeto dessa nature~a 
fUii.dóilar. 

Parabenizando V. S•, Brigadeiro Hugo de Oliveira Pi
va, por esta exposição, queremos dizer-lhe que esta expo
sição vai dar frutos. Se Deus quiser, vamos reunir todas 
as forças vivas deste País e vamos colocar à disposição 
desse Instituto que precisa ser mais bem conhecido pelo 
País, esse Instituto da mais alta respeitabilidade, como 
disse no começo dessa exposição, que se dê a ele a opor
tunidade de contratar técnicos brasileiros ou estrangei
ros e que, num esforço conjunto, se dê realmente uma 
oportunidade de transformar o Nordeste, aquele pedaço 

de País, qye é bolsão de pobreza hoje, que se tranSforme 
o Nordeste, por um projeto dessa natureza, num pedaço 
de Brasil que ajude este País a alcançar os seus objetivos. 

Os nossos cumprimentos, os nossos parabéns e os n_osw 
sos agradecimentos, Sr. Brigadeiro. 

E agora nós queremos começar a dar aos nossos con
vidados de hoje a oportunidade de fazer as perguntas, 
que certamente a todos interessa conhecer, sobre esta 
brilhante exposição de V. s~ Apenas pediria a todos os 
Srs. que façam perguntas bemcurtas, porque aqui jâ te
mos várias questões e gostaríamos que fossem curtas e 
objetivas para que todos tivessem oportunidade de ouvir 
as respostas do Brigadeiro Hugo Piva. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando San
tana, c_omo primeiro orador inscrito. 

O SR. FERNANDO SANTANA- Sr. Brigadeiro, 
V. -s• ·lnfoimou que mesmo ni.lm ano bom nós só tería~ 
mos possibilidade, com a água dispon[vel, de irrigar r o% 
da área agricultável do Nordeste. Isso me trouxe uma 
profunda preocupação. 

Eu qu~ria saber, Sr. Brigadeiro, como foi feito esse 
cálcu.lo da-ágUa, é; de toçia a ãgua que cai_ no Nordeste, 
água da c_huva? Qual a retenção admitida dessa ãgu-ã que· 
cai para que chegássemos à conclusão de que apenas tO% 
da área agricultável poderia ser beneficiada com a irri
gação? Porque há uma precipitação conhecida, pelo me
nos em algumas cidades tem-se observações de quase ou 
mais de tOO anos, então já tem mais ou menos uma mé~ 
dia secular dos bo_ns períodos de chuva no N_prdeste. En
tão, o que gostaria de saber é simplesmente isso: essa á
gua que cai, nesse cálculo está quanto da água que cai, 
ou ela toda vai para o Atlântico'? 

Segunda questB.o: nós fomos informados de que de 
1975 a .l9_8l esse projeto já poderia estar erii fase final ou 
em c.cinclusão. Por que razões, em 1983, o projeto ainda 
não chegou ao seu ponto final? Falta de recursos? Por 
que essa falta de recursos, diante de uma questão de tan
ta importância para o País e para o Nordeste? 

O SR. HUGO PIVA- Muito obrigado, nobre Depu
tado Fernando Santana. 

A primeira parte da pergunta é o que significa aquela 
água que é necessâr'ia para irrigar 2 milhões de hectares. 
Isso é um cálculo que foi feito pelo DNOCS, não foí fei

-to por nós, mas que evidentemente a ·ele tivemos- acesSo, -
que conta toda a ãilla da chUva Co-fio Se ela fosse total
mente aproveitada, conta mais toda a água dç.s rios da 
Região, como se fossem totalmente aproveitados e conta 
também toda a água disponível do subsolo conhecida.. 
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evidentemente o subsolo não é totalmente conhecido, se 
bem que o subsolo nordestino é bastante conhecido por
que têm sido feito estudos já hâ bastante tempo. Então, 
temos uma idéia já bastante boa de qual ê essa disponihi
lidade. -Quer dizei, então são esses 2 Inilhões de hectares 
em condições ideais, no ano de boa chuva. 

A outra parte da pergunta é um pouco mais delicada 
para mim, porque propusemo~. em 1975, a solução desse 
problema, quer dizer, não a solução, propusemos o estu
do do problema porque há ainda uma série de pesquisas 
a serem feitas e nós não conseguimos ainda motivar sufi
cientemente as nossas autoridades financeiras, para que 
elas financiem um projeto desse tipo. O Brasil, de 1975 
para câ já estava em plena Crise do petróleo, com vãrias 
outras crises e outros problemas, tivemos outras priori~ 
dades_ Acredito que seja essa a razão porque nós, ã.têho~ 
je, não fomos financiados. ~ 

O SR. FERNANDO SANTANA:.._ Obrigado. Mas 
as prioridades sempre são, digamos assim, alinhadas 
dentro de um critério político. O qlie está faltando Para o 
Nordeste é uma decisão política de resolver o seu proble~ 
ma. 

Muito obrigado. Peço desculpas por ter que me retirar 
e por isso não posso assistir as perguntas tão boas que se~ 
rão feitas hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Na seqUência 
das inscriçOes, concedo_a palavra ao Sr. Sellador José 
Lins. 

O SR. JOS:ê. LINS - Meu caro Brigadeiro -Piva, "eU 
evidentemente não vou fazer nenhuma pergunfa aO Sr.; 
porque tenho acompanhado de tal modo_o seu trabalho 
que praticamente procuro me atualizar sobre os seus ob~ 
jetivos e seus resultados. Mas eu queria- dai- o meu teste
munho do esforço que V. S• tem feito pã"ra nOS ajudar. 
Desde a época em que eu elffi'Ci no DNOCS, cotiú) 
Diretor-Geral do Departamento de Obras Contra as SC
cas, em 1970, atê hoje tenho acompanhado esse -itabalho, 
e durante o período em que fui SüPeririfeiidente da Sü
DENE procurei ajudar do Inelhor modo possível, objeti
vando a continuldade da pesquisa que V. S•e o CTA têm 
ali feito. São três projetas fUndamentais, um de Pfevisão 
de tempo, um de aproveitamento de nuvens nati.ú·itis 
para chuva artificial e outro para criar novas nuvens, 
portanto, mais água para o Nordeste. b o ideal. 

O Nordeste tem uma dívida de gratidão para com o
CT A e essa dívida será pãga através do recÕnhecimento 
que nós devemos ao seu esforço e ao esforço de sua equi
pe. 

Eu queria, portanto, simplesmente dizer que essa divi
da de gratidão deverá ser paga, conforme diz o Senadoi
Aibcrto Silva, com o nosso esforço politico, para que 
não haja solução de continuidade nesse trabalho. Isso ê 
muito importante, e vou dizer porque; pofque nós nor
destinos não temos sabido exigir que as boas idéias te
nham bom curso, e quando as boas idéias não são trata
das com segurança, pela falta de dinheiro e pela falta de 
continuidade elas se desmoralizam. E se desmoralizam 
de tal modo que para se recuperar a validade é preciso 
um esforço enorme. Outro dia ciiei em Pleit3rio o que 
aconteceu, há pouco tempo, com a SUDA VEA. Chegou 
até a dizer que o Nordeste não precisava de açude, por
que açude não resolvia nada, por quê? Porque desde o 
infcio a idéia do velho Departamento de Obras Contra as 
Secas foi fazer água para usar na irrigação-e na agricultu
ra, e como .sempre se parou na construção de açudes, 
nunca se fez um esforço maior para utilizar-se essa água, 
aí está o Orós perdendo quase um centímetro d'á&ua por 
dia, na sua altura, o sol bebendo milhões de metros c11bi
cos d'água e ninguém aproveita esta água. 

Então, o fato é que nós estamos desmoralizando a ide-
ia da irrigação achando que a água não vale nada porque 
não estamos usando esta água. E tenho muito medo de 
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que, se não _dermos continuidade a essas idêias, se não le
va~;:mos ess~s estu,c;l.os avante, vai chegar o dia em que vai 
se dizer _g_~e ~ã- Ig, ~9 anos que o CTA estuda o pr-oblema
e não chega a resultado algum. Então, vão desmoralizar, 
mais uma vez, essas idéias. · 

Então, é nossa obrigação, Senadot: Alberto Silva, aju
dar porque, como diz o Brigadeiro, a pesquisa dá sempre 
rf!!sultado, até quando da é negativa. Quer dizer, já não 
se conta mais com aquilo, passa-se a explorar uma outra 
idêia. ---- -- --

Mas, parabenizando V. S• queria complementar uma 
informação. __ V. S• se referiu ao dado da pesquisa do 
DNOCS, e a periunia do nobre Deputado Santana de
monstra que S. Ex~ ficou preocupado com esses dois mi
lhões de hec;tares. 

Em prími::ifo lugar, o melhor estudo feito pelo Depar
tamento Nacional de Obras Contra as Secas e a SUDE-

- NE; Sobre esse assunto, foi o estudo do Vale do Jaguari, 
fi:ito-dUrante -lO_anos pelos franceses, e eles chegaram a 
coriclusão, com o DNOCS, que com unia precipitação 
m~d"ia:· de 600 milinietros por ano, na metade do Ceará, 
isto ê, 12 mil quilômetros quadrados, do vale, cai, ~m 
mêdia, por ano, 54 bilhões de metros- cúbicos d'áiua. 
Desses 54 bilhões de metros cUbicos, cerca de 20 bilhões 
-de metros cúbicos se evaporam quase imediatamente, de
vido às condições de temperatura, de insolação e tudo 
mais. CerCa de 25 bilhões peneti-am raPidamente n-a Capa 
do solo, no chão do vale, são absorvidas pelas rafzes das 
plantas, quase imediatamente, as plantas aproveitam 
aquilo com uma rapidez extraordinári~. por- issO que di-
zemos que com duas chuvas o Nordeste fica verde. Mas, 
em compensação a planta processa essa água, perde leva~ 
da por tranSpiração e essa água vai embora de novo e a 
plantinha vai esperar nova chuva, novo inverno. E, fiD.al
rnente, desses _54, 55 _bilhões, cerca de lO%, 5 bilhões, 

_ _ cqnstitui o_ run-off, que vai se acum1,1lar nos açudes 5 a 8 
bilhões de metros cúbicos. Agora, nós não aproveitamos 
ne.Ql ainda essa água do run-off, e eles acham que o run
off P.Ode ser muito aumentado, portanto poderíamos ter 
a!nda UI)la margem de aproveitamento melhor dessa á
gua do chão. Esses dois milhões de hect'ares, seja um 
pouco mais, a avaliação do Duque é de quatro , seria 
uma· médj~ de 3%, eleVafra isso para cerca de 3 milhões 
de hectares, não é apenas num ano, ê a vasão que se pode 
regularizar na construÇão dos açudes, prendendo o nm
off para irrigªr continuamente, mesmo nos anos piores. 
Então, é umasit!,.lllção bem melhor do que aquela em que 
se tomaria ano_por ano, dois mil hectares por ano, mais 
um outro s_~ for seca não Jrriga. ~Sç:ria uma iu.ig_ação 
-~ontínua e segura. 

Eu agradeço a paciência de ter me ouvido e quero pa
rabenizar V. S• pela exposfÇão que fez e que o Nordeste 
f~ça justiça ao CTA e a V. s_~ pelo trabalho que vem de
senvolvendo. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nobre Sena
dor José Lins, quero aproveitar esse aparte e ~a per~ 
gunta feita pelo eminente SenadO! do Nordeste, ex
Dii-etor do DNOCS e da SUriENE, par~ diz~ que foi 
ex3.tamente por esta razão que esta Comissão, através 
desta Presidência, convidou o Brigadeiro -Piva para fazer 
~sa exposição aqui. Exaiamente porq-ue quiiríamoS. d<; 
corpO presente, dizer a V. S• que vamos juntar as forças 
~o ~ardeste todas, e mais as do Pais que pudermos con
vOCar; no sentido de dar o apoio necessário para que as 
pesquisas do CTA prossigam e as idéias não desapa
reçam como muito bem lembrou o Senador José Lins. 
ACh_o que é a hOra. Poéi"eria já tel- sidO-feito arltés: -~as 
não importa se não foi feito~ O importante é que daqui 
para frente não se perca a oportunidade de .se dar as con
dições cte que o CTA prossiga com as pesquisas e que afi-
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-nal o Nordeste .se torne viáel e deixe de ser o bolsão de 
p~breza qu~ tem sido a~é hoje. 

A SR• CRISTINA TAVARES- Sr. Presidente, Sr. 
Brigadeiro, eu queria, inicialmente, me _congratular com 
a iniciativa de cOnvidar para uma ComissãO do Senado 
Federal o Brigadeiro responsável pelos estudos do CT A 
e há cinco anos, quando foi anunciado que os estudos do 
CTA hidicavam uma seca prolongada no Nordeste, eu 
vivi a angústia do povo sertanejo c: a angústia era tão 
grande que não acreditavam que fosse possível essa seca 
de 4 anos que se prolonga por 5 anos. A partir desse mo
mento acho que nós que formamos as lideranças políti
cas do Nordeste, temos que olhar com dupla atenção o 
trabalho sério que tem sido feito pelo CTA. 

Queria complementar a impressão do Deputado Fer
nando Santana, que no entretanto a questão do Nordes
te não é uma questão técnica é uma questão política. Im
peradores, Presidentes eleitos pelo povo, Presidentes não 
eleitos pelo povo, todos se sensibilizaram e choraram 
diante da miséria do Nordeste e de repente o Nordeste 
não tinha as condições de viabilidade económica porque 
era pobre demais, e hoje o Nordeste continua a não ter 
porque a sua pobreza foi politizada. ~ preciso que haja 
população miseráveis, deperidendO de: uma esmola das 
verbas de emergências, para que o sistema que aí está 
mantenha a sua maioria no Senado e na Câmara dos De
putados, ou seja, sobrevivência do sistema depende de 
uma maioria conseguida às custas da pobreza e da mi
séria do Nordeste. Essa miséria politizada dificilmente 
te.rá um encaminhamento politico que precisamos. Ai es
tá a prova, desde 1975 o CTA precisa de verbas para que 
se prossigam os estudos que poderão ou não ter viabili
dade. Um estudo que, no conhecimento político, na sen~ 
sibilidade política-vemos que é um estudo sêrio mas para 
isso não vêm verbas. No entanto, os candidatos presi
denciáveis, nesta República, que nos comove com o Nor
deste, estão imaginando desviar o rio de outro rio. Eu 
freqUentei a CPI que estudou as enchentes do rio São 
Francisc_o e constat~os, com muita tristeza, que a mi~ 
séria na beira d'água, a miséria no vale do São Francisco 
é tão grande quanto no sertão do Pajeú onde não tem ã
gua, porque a miséria ali tambêm ê politizada. 

E a questão da solução da problemática do Nordes
te, Sr. Brigadeiro, me parece que está também associada 
a uma presença maciça de latifúndios que lá exercem o 
poder de oligarquias, antes eram oligarquias sociais e 
econômicas e hoje são fambém oligarquias políticas. Se 
toda a Naç~ quer, se os grandes mandatários da Nação 
dese)aln, sé se emocionam e choram, se o Brasil precisa, 
então por que não se faz? 

Esta é a principal questão que me parece deva ser colo
cada aqui. E eu diria até, Sr. Brigadeiro, que nesta luta 
que V ~S' trava, as "Oposições que têm responsabilidade 
i::io próCesSO :Político do N ardeste devem se associar e de 
uma maneira dinâmica e positiva e para isso precisamos 
saber todas as razões, os impedimentos. Quanto precisa
ria o CT A para prosseguir esses estudos e o fazer no tem-

- po mais rápido possivel, para que pudêssemos ter uma 
so_luçã'? -técnica e politicamente viabilizada. Embora re
pita que pessoalmente é a_ impressão de que esse Nordes
te agora, com eSsas eleições de 1978, acabou de assinar a 
sua condenação à morte, será sempre pobre para que o 
Governo que aí esteja teri-ha a sua maioria na Câmara 
dós Deputados e no Senado fedc:ra,f. É preciso que, com 
base ern pareceres técnicos nós posSiJ,mos dizer às autori
dades governamentais que ai estão o que se precisa para 
se conseguir pelo menos um dos segmentos, qué. é o 
CT A, que. es~~çia, com seriedade a questão do N ardeste._ 

A minha per~unta é justamene qual a previsão de cus
to para que se prossigam esses estudos e o cronograma 
para a conclusão dessas propostas até a última etapa que 
V. S• falou aí nQ projeto MOCLIMA. 
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O SR. HUGO DE OL!VEIRA PIV A- Bom, o projeto, 
como falei, ainda precisa de uma fase preparatória onde 
deverão ser feitas linlª- série de pesquisas que são funda
mentais para prosseguirmos. Essas pesquisas prepara
tórias,- nós Imaginamos que requeiram ainda no mínimo 
três anos, que custariam, a preços de hoje, 1 bilhão e 300 
no primeiro ano. 

A SR• CRISTINA TAVARES- Em ORTN então? 

O SR. HUGO [)E OLIV!EIRA PIVA- fl. Um bi
lhão e trezentos milhões de cruzeiros no primeiro ano, I 
bilhão e 900 milhões no segundo ano e 3 bilhões e rn...eio 
no terceiro ano. 

OSR~ALMIR PINTO- Sr. Brigadeiro, eu queria só 
complementar a pergunta da Deputada Cristina Tava
res. Eu estive no CTA com a delegação do Senado, em 
1979, assistimos 8 horas de aula lá e trouxemos aqueles 
cadernos bem elaborados pelo CTA, e naquele momen~ 
to, veja s6 o que ê a procrastinação para com o Nordes~ 
te, nós perguntamos, indusive a v. s~. quanto custaria o 
projeto. Então, naquela ocasião, nobre Deputada Cristi~ 
na Tavares, eram 189 milhões no primeiro ano e 89 mi~ 
lhões no segundo, que não dari:i um total de 3.00 mi
lhões. 

A SR• CRISTINA TAVARES- Só queria comple
mentar, a minha pergunta. Esse projeto de três anos, ele 
está Paralisado desde quando, Sr. Brigadeiro, por favor. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIV A - Este projeto 
foi propostO em 1975, mas nunca tivemos verba slifi:cien
te para iniciá-lo a pleno vapor, nós estamos fazendo ai~ 
guma coisa. Não está totalmente, mas prãticamente pa
rado, porque estamos fazendo somente aqueles projetaS 
que podemos fazer com as horas disponíveis de nossos 
cientistas~ horas disponíveis dO ncissci avião e um pou
quinho de dinheiro que podemos tirar de um lugar ou de 
outro, de nossas verbas, que são muito pequenas. 

A SR• CRISTINA TAVARES- Agradeço a V. S• E 
apenas para informar ao Plenário que mais do que 6 bi
lhões e 700 inilhões, qUe somam o conjunto das impOr
tâncias para os 3 anos, gasta-se por mês no socorro, nas 
emergências para que as pessoas continuem pobres, ga~ 
nhando li mil cruzeiros por mês. No Estado de Pernam
buco apenas 60 mil trabalhadores estão se utilizando da 
emergência, e esse custo para 3 anos de pesquisa gasta-se 
em um mês no Estado de Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Si!va) - Em conti~ 
nuação, concedo a palavra ao nobre Deputado Iranildo 
Pereira. 

O SR.IRANILDO PEREIRA- Sr. Brigadeiro, creio 
que vou ter que repetir o que a Sra. Deputada Cristina 
Tavares e o Sr. Deputado Fernando Santana COlocaram. 

De há muito venho acompanhando de perto o projeto 
do CTA. Talvez no meu Estado, o Ceará, tenha sido a 
primeira pessoa a ter a ousadi_a de denunciar a ex_i_stência _ 
do engavetamento desse projeto, porque V. S• e esta 
Casa sabem que, quando o_ CTA -~caminhou esse proje-
to aos Governadores do N.orde_~te, ao Superintend~nte 
da SUDENE, ao Ministro do Interior, que ê o Próprio 
Governo de modo geral, esse projeto ~e manteve engave
tado por algum período e se constituiu um_ assunto pra ti~ 
camente proibido. Foi aqui no Senado que a questão co
meçou a ser aflorada, quando uma Comissão de Senado~ 
res, ao tomar conhecimento da existência do projeto, to
mou a iniciativa de-ir até a sede do CTA e Já as ~\!to rida~ 
des, V. S•s deram conhecimento da existência ao projeto. 

Posteriormente o assunto foi discutido na Câm:ira Fe
deral, nas comissões técnicaS mas, mesmo assim, se man
tinha como assuntQ proibido para discussão na ár~;.a d-ª 
esfera do poder. Por aí vemos as barreiras que o CTA 
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tem enfrentado desde 1976, quando esboçou todo esse 
projeto,-atê hoje. Creio Que todas as portas, de um modo 
geral, se encontram fechadas para a discusSão desse pro
jeto e V. S• praticamente demonstrou. Na verdade, a não 
execução do_ projeto não se prende a falta de recursos, 
pois os recursos são- tão insignificantes diante da dramá
tíé-a SítUaÇãO do -NOrdeSte -e diarlte do disperdlcio de tan
tos bilhões de cruzeiros nestes últimos 5 anos, que não se 
ji.JS.tificia que a não- execução seja eiTCdecorrência das di fi~ 
culdades econômicas e financeiras porque passa o Pals. 
Além do mais, grande parte dos gastos se daria, na fase 
final do projeto, com a utilização do petróleo, petróleo 
que, como bem disse V. S•, temos no Nordeste, não pre
ciSaifaffiõs impOrtar= nem· uma gfama -de petróleo, pór~ 
que estamos produzindo para exportar para o resto do 
B.r:asil sem sequer usufruir_mos dos impostos que tería
mos direito em parte para o nosso Nordeste. Então, não 
são _estas barreira_s, e não são tamb.êm_ as b~rreiras de or
dem técnica, sei que há uma corn::nte de pensamento de 
uma determinada comunidade científica _que diz que 
mais desastroso do que a seca seriam os dilúvios que po
deriarri ser provocados com a geração das nuvens e o não 
c.ontrole das mesmas onde deveriam se precipitar, mas V. 
St comprovou que essa possibilidade é pratícamente ine-
xistente quando da execução final do projeto, porque na 
seqüência de viabilidade desse projeto, o projeto só gera
ria as nuvens quando o CTA tivesse uma segurança pie~ 
na de que essas _nuvens não iriam trazer o dilúvio. 

Então, a questão não ê ecdnômica nem técnica, ê emi
nentemente política, o governo não tem e não deseja ter 
uma definição política para tirar o Nordeste do subde
senvolvimento, porque na hora em que houver chuva re
gular no Nordeste, nós falaremos de igual para igual 
COJP- todo o País, as nossas terras são extremamente fér
teis, coin chuva nós teremos uma produção igtial ou su~ 
perior a qualquer Região que produza mais neste País, o 
Nordeste tem uma coisa extraordinária que as outras 
Regiões não conseguem, que ê o ser humano na sua ca
pacidade de trabalho, de resistência. 

Então, o Governo não deseja este Nordeste desenvol~ 
vida, como disse a nobre Deputado Cristina Tavat:es, o 
governo_ deseja o Nordeste subdesenvolvido para, .em 
cima desse subdesenvolvimento, gerar uma miséria abso~ 
luta e em decorrência conquistar um poder político com
prado, dirigido e manipulado para manter uma susten~ 
tação parlamentar que assegure o modelo político e eco~ 
nômico contrário aos interesses do País. 

Por isso as miilhas c~locações não chegariam a pegun
ta:s, mas chegariam a estímulos, ao CTA, porque se não 
estivesse nas mãos de um obstinado, eu creio que há-mui.: 
to tempo não se discutiria m·ais esse projetO. Agora deve
se transferir para nós esta obstinação. O poder poHtico, 
de um modO geiitl não tem dado a deVida importância, 
principalmente os nordestinos, e aqui, além de parla~ 
mentares, estamos vendo a presença de vários empre-
sãrios, pois atê hoje não demos a devida importância 
desse projeto, que no meu entender é a única saída viável 
para o Nordeste, nenhuma outra. Atê mesmo se tiver~ 
mos invernos "regulares, não tererq.os viabilidade_. como 
foi demonstrado pelos dados oferecidos por V. S• ;;-pelo 
Senador Jõsê LiriS. Então, cabe a nós nordestinos, espe
cificamente, criarmos uma mentalidade e um núcleo de 
resistência aqui no Congresso e fora do Congresso, para 
obrig~r _o g_overno a ter uma definição política, e a partir 
desSa âefiiliÇão pOTitica OS recUrsos virão, os meios existi
rã,_o, porque existem. E então, o CT A terá condições ple-
nas de executar o seu proj!!t_o. Se ele nã9 aproveita esse 

~período de_ seca, que Deus nos ajude sejam esses os dois 
últinJ:os artos1 mas com .certeza, ele aproveitará outros 
períodos_ de seca que se repetÚão todos os anoS nONor~ 
(jeste: É ~s~a ~ coloc.açâo, o apelo que faço aos Campa~ 
nhe1ros parlamentares e aos empresários~ para que 
exerçam uma pressão permanente e contínua junto ao 
gpverno central para esta definição política. E dizer que 
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da minha parte, eu que não sou afeito a elogios gratuitos, 
principalmente aos homens do Governo, devo dizer que 
tenho um respeito muito grande pelo CTA e por V. S•, 
pela obstinação com que tenta vender e impor esse proje
to ao Nordeste e a Nação. 

O S_R~ PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a 
. palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMJR PINTO - Sr. Presidente, Srs. Con
gressistas, gostaria de me reportar ao pronunciamento 
do Deputado Iranildo Pereira, quando S. Ex• falou ex.a
tamente no problema da seca e do semi~dilúvio que está 
acontecendo na Região Sul, porque na verdade as â_guas 
tu_do levam e destroem. Mas, naquela ocasião em que es
távamos lã falava~se no MOCLIMA, que ê a modifi
cação do clima, a formação de nuvens, e essas nuvens se
ria.m tra_nsferidas para continente através dos ventos alf~ 
seos, e se essas nuvens não caíssem por sr, seriam nuclea~ 
res.-E dentro desse contexto foi que o meu estado, o Cea
rá; se preparou para o problema da nucleação artificial 
como V. Ex.f Sabe.- Tem perdido algum tempo, porque 
como V. Ex• sabe, não se pode nuclear o cêu sem nuvem, 
esta é a grande realidade. Mas naquela ocasião falava-se 
também no MODARTE; que seria um projeto_-que daria 
uma orientação às nuvens, e depois que o Governador 
Marco Maciel ficou assustado com a possível precipi
tação de chuvas em cima de Pernambuco, eu ouvi falar 
fora de São Josê dos Campos, que se estaria estudando o 
projeto, o projeto MODAESTE, o qual regularizaria a 
queda pluviométrica, ou controlaria essa queda pluvio
métrica evitando que na zona do brejo houvesse inun
dações, que era o receio do Governo de Pernambuco. 
Mas, na verdade, eu constatei, sempre estou no Senado 
falando sobre o CTA, e aqueles livros que trouxe de lâ,jâ 
mandei tirar vãrias xerox para distribuir aos compailliei
ros Deputados Federais, o Afrísio Vieira Lima, o Marce
lo Linhares e alguns outros companheiros que me pedi
ram. Mas, na verdade, o trabalho do CT A dá a idéia de 
que há um certo descrédito por parte das nossas autori
dades. Há pessoas que não confiam, porque Se confias
sem, jã naquele tempo, como disse há pouco, tudo pode-
ria estar pronto com aquela importância que há pouco 
me _ref~ri. cento e oitenta e nove milhões com mais de oi
tenta e nove milhões no outro ano. Então, já estaríamos 
marchando para uma situação de inverno no Nordeste, 
de chuva. Não custaria nada, e naquela ocasião se falava 
em um pequeno navio no nordeste brasileiro, hoje já 
pode ser um plataforma da PETROBRÁS, eJ.sso tudo 
poderia ser feito. Eu jã assisti V. S• no telejornal "Bom 
Dia Brasil", onde V. Ex• interrogado, dizia que acredita~ 
v a que em poucos dias com o dinheiro de emergência, já 
se poderia ter uma situação praticamente definida para o 
CTA. É o que sempre digo, gasta-se muito no Nordeste. 
Não direi que o Presidente João" Figueiredo não tenha 
olhado o Nordeste nessa situação, tem ido muito dinhei~ 
ro- para lá, mas não há um plano, não há uma progra
mação, esta ê que ê a grande realidade, No primeiro ano 
da _seca. em 1979_ quando estivemos lá no CTA, o que se 
estava fazendo contra a seca no Nordeste, era raspando 
o.solo, um açudezinho ou outro e como se viu que foi um 
-dinheiro que Se gastou sem grandes resultados, no se8un
do ano já se passou a uma coisa melhor, e agora estão 
nas construções dos grandes açudes, dos pequenos e mé
dios açUdes, perfurações de põçoS .• cisternas, etc. Mas o 
que se sabe ê que a água é pouca, mesmo com os aquífe
ros·exisúmtes no Nordeste, e ê como o Senador Josê Lins 
disse e o Deputado Iranildo Pereira repetiu, é esse o 
grande problema. O que olho mais para o CTA ê para o 
MOCLIMA, como modificar esse clima, como fazer nu
vens, porque como nuclear nós já sabemos, temos aviões 
lâ.-rio nordeste aparelhados para isso. Acho que V. S• tem 
razão quando diz que com poucos dias de verba do di
nheiio distribuído para emergências talvez fosse neces
sário para resolver o prOblema do CT A em relação a mo
dificação do c1ima no N ardeste. 
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Quero parabenizar o CTA:, na sua pessoa, porque des
de aquele momento em que recebi aquelas oito horas de 
aula, quatro peta manhã e quatro à tarde, e chagamos 
aqui em Brasília quase às dez horas da noite, e eu vim 
com aquela preocupação e com aquel~ maior esparança 
de que o CTA redimisse- o Nordesté._E creio que se hou
ver compreensão e boa vontade por parte dos Governos, 
teremos o Nordeste redimido desse problema de inverno 
e de água. Por cOnseguinte, quis apen~s -d~r meu~ par3.:-o 
béns a V, 8' e ao CTA pelo trabalho Patriótiêo que Vem"~ 
exercendo no sentido de redimir o Nordeste. 

O SR. PRESIDENTÉ--(Aiberto Silva)- Nobre Senà"
dor Almir Pinto, como V. Ex' sabe, Ozeffios parte dã-Co
míssão e fomos relatores daquela visita. De modo que 
como relator daquela nossa visita- aõ CTA, tudo isso 
aqui se disse, nós o fizemos sob a forma de recomen
dação. Além de termos abordado o assunto em PlenáriO, 
mandamos esse documento a todos os governa-dores do 
Nordeste, para a SUDENE e para o DNOCS. Infeliz
mente, já se vão quase cinco anos que fizemõs essa via
gem, e o assunto ainda está da mesma forma como e_xpli
cou o nosso convidado. Mas tenho esperança de que 
com essa manífesfaçãci aqiirfiem exPlicitada dê" dois re
presentantes da Oposição daquela área do Nordis-te, e 
que se colocaram inteiramente ao lado_ dessa iníCi~tlva 
do CTA, a Deputada Cristina Tavares e o Deputido lra
nildo Pereira e Fernando Santana, V. Ex• pode observar 
que está havendo uma unidade de pensam~nto entre 
membros da Oposição e do Governo nô sentido de se dar 
o apoio que o CT A precisa para continuar essas pesqui
sas. t um fato quase inêdito na história do Congresso 
Nacional, e sinto-me feliz de ter- mand-ãto convite para 
todos os Deputados do Nordeste, sem exceção, creio que 
deve ter chegado às suas mãos, convite para virem a esta 
Comissãci assistir a paleStra do Br-ii?;adeiro -Plva:-Achci"
mais do que auspiciosa e alvissareira essa-oportunidade 
em que os representantes do povo e~tão aqui _emitindo 
opiniões sobre essa exposição-. 

O SR. ALMJR PINTO - Sr. Presidente, gostaria 
também de dizer que o CTA tem auxiliado muito o Nor
deste, inclusive, com essas estações de rastreamento, por
que V. Ex• sabe_ que antes dessas estações e r~streamen_
to, a primeira em Petrolina, se não ln.e falha a memória, 
os aviões partiam atrás das nuvens sem saber onde elas 
estariam. Era um consumo de combustível à- toa. Vi
nha uma informação do municípiO ütE -o -cêU aQUrestá-
coberto de nuvens. Então, partia o avião e qUando ele 
chegava lá o vento tinha levado aquelas nuvens. Hoje 
não, através das estações de rastreamento,jâ existem pa
rece que em número de cinco, o avião jâ vai certo. Já 
sabe onde estão aquelas nuvens e faz a nucleação:~gora, 
é como disse, não se pode ê nUclear sem nunvem. O MO
CLIMA através do CTA, tem que nos arranjar essas nu
vens. 

O SR. PRESIDENTE (Alb6rto SilVa) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado C iro Nogueira. 

O SR. CIRO NOGUEIRA- Gost3.ria_dC saber o que 
existe de positivo ·para a nuciCiçãõ- em 1984 e sê existC 
também recurso para se instalar o Centro de Nucleação 
na cidade do Floriano. -_----

0 SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA - Não existe 
recurso nem para um, nem para outro. Para nós iniciar
mos o Projeto MOCLIMA em 1984 precisamos do re
curso total. Nós não temos nada ainda dos recursos. 

O SR. CIRO NOGUEIRA- Do Projeto MODAR
TE. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Perdão. Do 
Projeto MODARTE, ele está e!D continuação. Nós te
mos três aviões, dois aviões específicos piira a nucleação 
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e um que faz, tanto pesquisa como nucleação. Isso é bas
tante insuficiente. Nós preCisamos aumentar o número 
desses aviões. Precisamos também implantar outras ba
ses de nucleação como mostrei ali e _V. Ex• menciOnOu; 
Floriano, seria uma delas. Floriano, Xique-Xique, Feira 
de-s~-õi.Wa, Mçmtes Ciãros. 

O SR. CIRO NOGUEIRA - Jaguaribe. 

Õ-SR.ThJdÕbE OLIVEIRA PIVA- Não, Jagua
ribe"jâ e"xiste. Jaguaribe o Estado do Ceará já instalou.~
uma ali na Bahia, entre Feira de Santa e ... 

O SR..CIRO NOGUEIRA- Bom Jesus da Lapa. 

-O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Bom Jesus da 
Lapa já existe. Entre Montes qaros_e Feira de Santana. 

Bem, mais outra ali. Quer dizer; que são mais quatro 
bases que precisam ser instaladas. 
- Com essas Orize· ou doZe bases podemos ter até vinte e 
-quatro aviões. Es$8. seria uma quantidade atê razoável. 
Mas,: não podemos aumentar o número desses aviões de 
uma hora para outra porque o avião requer uma infra
estrutura bastante grande; pilotos, meteorologistas, ór
gãos de manutenção, angares, pistas e esses próprios nú
cleos, alguns detes ainda não têm pistas, como ê o caso 
de Xique-Xique. A pista é de terra e o Bandeirante-pode 
perfeitamente operar num Campo de terra, ele é um avião 
projetado para isso, mas evidentemente a duração de 
vida dele será menor e tem outros inconvenientes. Então, 
precisaríamos de uma série de recursos. 

O SR. CIRO NOGUEIRA - Gostaria de saber se 
realmente eXiste um plano de nucleação para o ano de 
1984 para o Nordeste? 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Bem, a nu
cleação continua. Nós já temos esses três aviões e eles 
continuarão. Nós queremos é aumentar o número desses 
aviões. A SUDENE tem nos dado esse apoio e espero 
_que continue dando. 

O SR.-PRESIDENTE (Alberto Silva)- Como o no_s
so relator teve que se afastar, eu vou aqui fazer as 
funções do relator e aproveitar esta oportunidade para 
fazer uma pergunta a V, S' 
~ çlaro que pela exposição todos estão conscientes de 

ql!e são dois projetas - o MODARTE, que faz a ·nu
cleação das nuvens existentes e o MOCLIMA, que o bri
gadeiro já-deu a exposição e, inclusive, já disse" quanto 
custava. 
__ A pergunta a Y. S•, brigadeiro, é a seguinte: ê claro 

que o MODARTE ê o_ que se pode aproveitar de imedia
to. Já existém algUmas bases e alguns aviões. Seiia possí
vel, por exemplo, se o CTA recebesse os recursos neces
sâri~s-para in~ntar as. onze bases e prepara~ o pessoal ne-_ 
ceSsâriO-pafã -operar em -quanto tempo e quaflto custa
!~?- ~em que seja Q. n-ú:mero aproximado. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA -Tenho aqui 
alguns dados ... 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Para que o 
MODARTE ficasse completo oU pelo menos makefi

- --ciente, cobrindo ária maior. Erri quanto tempo e quanta· 
recurso? 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA -O MODAR
TE precisaria; porque ele tem uma capacidade de au
hientO, Va'mos dizer na situação atual porque estamos 
usando os recursos do segundo comando aéreo regional. 
Quer dizer, o pessoal sai da FAB, sargentos, enf1m, o 
pessoal da FAB, as bases da FABJ para manutenção das 
instalações e manutenção da F AB nós temos condições 
de aument8.r a frota à razão de três aviõeS p-or ano por
que mais do que isto nós-afogamos o sistema da FAB. 
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - De manu
tenção. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- De operação 
e man·utenção. De modo que se quisermos chegar aos 
vinte e quatro aviões levaríamos muito tempo. Teria 
uma oUtra solução que era fazer uma empresa ou um ou
tro sistema, em que contrataríamos pilotos, manutenção 
e~c::. E aí a velocidade depende muito da quantidade de 
recursos disponfveis. 

O SR_ PRESIDENTE (Alberto .Silva) - A grosso 
modo em números, quanto? 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Nós podería
mos, com recursos, fazer isso em dois anos. 

O SR.- PRESiDÉNTE (Alberto Silva) - Dois anos. 
Cõtfi quanto? Seis bilhões 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PlVA - O custo de 
uma aeronave equipada é de 1 bilhão e 800 milhões de 
cruzeiros. Está aí o representante da EMBRAER para 
confirmar. Bem, eu estou dando totalmente equipada. O 
avião equipado, todo prontinho, na pista para decolar. 

OSR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Dois bilhões 
aproximadam~!!te. Quantos aviões precisaria? 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Precisaria de 
mais vinte e um. O preço da operação total, mais vinte e 
um aviões. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Em dois anos 
isso seria viável? 

O SR-, HUGO DE OLIVEIRA PIVA - Seria possí
vel. Mas, com uma empresa. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Contratan
do, entendi 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA - Nessa si
tuação atual teríamos condições de aumentar três aviões 
por ano. Quer dizer, temos três hofe ... 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Numa ope
ração, então em dois anos se houvesse 40 bilhões de cru
zeiros, com mais 5 para dois anos. Eu vou anotar esse 
número pelo seguinte: porque acho que todos aqui estão 
empenhados numa solução e esses números refletem exa
tamente o que estamos esperando ouvir. Vejam bem, 
com vinte e uma aeronaves as onze bases montadas, na
turalmente sob a supervisão do Comando Aêreo para 
podei supervisionar uma operação desse tipo, contratan
do empresas privadas, nós ter!amos aí um investimento 
da ordem de 45 bilhões e em dois anos o MODARTE 
cobriri~ _aqueles vazios que o nosso Brigadeiro acabou 
apontando ali dos invernos normais, os tais veranicos 
que mesmo assim existem nuvens passando e o lavrador 
olhando e nada acontecendo. De modo que creio, Briga
deiro, que este é um dado concreto que vamos lutar para 
que os 44 bilhões sejam postos à disposição do CTA para 
completar o MODARTE, enquanto estuda o MOCLI
MA. Porque, na verdade, esse é um dado positivo e con~ 
creto. I! muito pouco dinheiro para o problema de 30 mi
lhões de habitantes do Nordeste. Eu acho que esse dado, 
Brigadeiro, nos traz uma informação da maior impor~ 
tância e vamos lutar para que o Nordeste todo unido, to
das as suas lideranças polÍticas e empresariais consigam 
sensibilizar o Governo pa'ra que essa importância seja 
posta à disposição do CTA. 

Concedo a palavra, agora, ao empresário do Grupo 
do Ceará que veio aqui, Cid Peixoto do Amaral. 

O SR. IRANILDO PEREIRA -Sr. Presidente, eu 
tenho que sair e gostaria de fazer apenas uma indagação 
de ordem localizada. Assisti ao programa .. Bom Dia 
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Brasil" em que o Brigadeiro e o-GoVernador do Es~QQ _ 
do Cearâ participa-ram. E ficou no ar a idéia de que have
ria um encontro entre ó Governador e o Brigadeiro com 
o objetivo de tomarem providênicas no sentido de fazer 
uma nucleação na cidade de Fortaleza para gerar âgua, 
tendo em vista que a potencialidade das nossas reservas, 
segundo declarações do G9vemador, estão se exaurindo. 
Gostaria de_saber de concreto o _que resultou ~esse ~n~ 
tendimento porque é um assunto_ que nos interessa furi~ 
damentalmente em Fortaleza. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA P!VA --Nós já tive
mos esse encontro, imediatamente após o programa. O 
Governador demonst_tando bastante dinamismo, imb-
diatamente nos reunimos após o programa e comblna
mos a maneira de faz_e:r:.__E.s_s~ pedido tem que ser Jeito 
não do Governo para a SUDENE, porque é a SUDENE 
quem determina as prioridades, os aviões são da SUDE- __ 
NE embora sejam operados por nós. São propriedade da_ 
SUDENE, e havendo essa priorização n-ós Podemos fa
zer essa nucleação sobre a bacia de drenagem das repre
sas que abastecem Fortaleza, como nós já fizemos riOs 
dois anOs passados para Salvador e Recife. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Sílva) - _Concc~.do a 
palavra ao representante do grupo empresarial do Cearâ, 
Cid Peixoto do Amaral. 

O SR. CID PEIXOTO DO AMARAL- Sr. Presi
dente, iniCialmente gostaria de me congratular_ c_om o 
Brigadeiro Piva, que oferece esse modelo de solução para 
o Nordeste. Mas não poderia também, de início deixar 
de expressar o meu desencanto, a minha tristeza quando 
esperava aqui uma maior IntegraÇão dos grupos polftfcos 
que fazem o Nordeste. Muito e_mbora o Sr. Presidente te
nha dito, togo de princípio, que fizera convite a todos os 
parlamentares. Acredito que seria uma boa oportunida
de de uma maior participação neste trabalho tão bem 
elaborado, preparado pelo CTA. 

Extra parlamentar, no Ceará, nós temos feito um mo
vimento. Um movimento planejado pela maçonaria, que 
eu represento, juntamente com o industrüll Jos-tiéRen:r-1- -=

que de Azevedo, com a· nosso Dr. Newton Gusm.ij._o, o 
Dr. Bacelar, banqueiro, e, muito especialmente, pelo Dr. 
Tarcilo Pimentel, que vem desenvolvendo um trabalho 
notável no Cearã, trabalho esse que eu considero m_ais 
importante porque é de_conscientização,·conscientizã.ÇãO 
do projeto MOCLIMA. Estamos çom esse trabalho há~ 
mais de ano. Não só no Ceará através de todas as repre- -
sentações de classe, Lions, Rotary, as representações 
políticas, Cârtlara de Vereadores, Prefeitos. E não fica
mos af, nós andamos em todo o Nordeste. E depois-desse 
trabalho nós, pessoalmente, levamos a nossa mensagem 
ao próprio Presidente da República quando passava, de 
certa feita, na cidade de Icó. Lá nós tivemos também 
uma tristeza, quando o Presidente da República recebia 
essa mensagem, apenas dizia -o seguinte, leri:Lbro--me bem 
dessas palavras;, "Muito bem, mas o projeto é muito ca-
ro". 

E enquanto o Presidente dizia que o projeto era- muitO 
caro, eu assistia o Ministro Mário Andreazza, que estava 
no momento com o Superintendente da SUDENE, entu
siasmados no projeto de desviar o Rio São Frailci_sco. 
Mas, de qualquer maneira, nós diante desses percalços, 
ao contrário, nós mais nos entusiasmamos diante do tra
balho do CT A. Serviu-riOs muito a oportunidade que 
nos deu o Brigadeiro Piva, de nós do Ceará, essas mes
mas pessoas que nós acabamos de falar, aqui presentes; 
como tambêm Q trabalho notável do Dr. Francisco José, 
aqui ao meu lado direito, Delegado da ADESG, quando 
nós estivemos lâ em São José dos Campos, por três dias, 
em que nós de perto observamos toda aquela grandiosi
dade do CTA. Isso nos entusiasmou, e voltamos para o 
Ceará com-os melhores pl'opósttos de continuarmos tra
balhando. Esse trabalho continua sendo feito. Tanto é._ 
que nós viemos aqui em Brasília unicamente para assistir-

esta reunião, enquanto muitos que aqui estão do Nor
d~~1e, nas pe:TcaniáS desta sala não vieram. Nós sabemos 
que o Nordeste-~ muitO o esqtieçido. Eu conheço, ~-ão ___ o 
Nordeste, mas o l:tos~O Ceará, em que eu palrtiilho o inte
rio-r do Ceará deSde 1955. Assisti de perto, na região 
centro-sul, de Guatu, Jucá, Siboero, Carius, Campos 
Sales, Araripe, toda aquela região, a seca de 1958. Assisti 
tambêm de perto~ na-região norte, em 1959, a construção 
do Araras, que a princípio nos entusiafrriava- e depois 
nos ofereceu ã maior -decepção_, Porque continuaVa lá do 
mesmo jeito Sem a irrigaçãq que_nó~fesperávamos. 

Lem b~ço-~me bem de um dos projetas d_e um Depu.tado 
cearense Mâr_io Leal, na década de 40, mais ou_ menos, 
do aprovei~am~nto do Rio Jaguaribe, de tornâ-lo perene 
a_través de barragens sucessivas. Mas também isso jait!ais 
ocorreu, foi esquecido. Quando- nós sãbiamos que, de 
qualquer maneira, podia ser um paliativo para o nordes
tino. Foi que onde eu morava, em Jucas, onde nós temos 
uma pequenina barragem, ela jamais s_ecou, nem mesmo 
em 1958. E até se falou em aproveitar as âg~as da barra
gem ·do Cariu&, para desenvolver a lagoa do Igua!u na 
p-rodução de arroz. Mas tudo isso_fiCO_LI: no esquecimen
to. O Nordeste é esquecido. 

Mas, agora, diante da situação que se apresenta no 
Nordeste, há poucos dias eu estive em Campos Sales. E a 
preocupação dos dirigentes de Campos Sales, do Prefeito 
MútUclpal e de outros, já não era a questão da agricultu
ra, em absoluto, era a questão de beber águ~, porque não 
tem água de maneira ne~huma. Nem seqUer os aÇUdes 
pegaram água. Foi muito boa a colocação do Brigadeiro 
Piva, qUando fal_ou no percentual ·mínimo de água do 
Nordeste. Não hâ água nem-sequer para beber, no inte
rior- d~ Ceará. ó_S 'carros pipas, cogi difiCuldade, vão_le- _ 
vando água -parã o pessoal beber. E- fala-se muito, há 
uma propaganda_ muito grande de poços profu~dos. Mas 
isso não é verdade, isso não se concretiza em absoluto. 
Pai-que muitos desses poços são feitOS, às Vezes, são_fei
tos em propriedades particulares, que o pobre do agri
cultor não tein dir;eito. 

Pois bem, Brigadeiro Piva, nós do Ceará coritinuamos 
nesse movimento, trabalhando junto às associações de 
classe, juntO ao próprio povo fazendo essa conscienti- -
zação, ao lado do esforço parlamentar que agora se de-
senvolve mais. . 

Agradecemos esta oportunidade que nos oferecem, até 
nlesmo iqui em Brasíliã,'em-assistirmos esta posição do 
Proj~to MOCLIMA, no dia de hoje. A&"!:~decemos esta 
oportunidade, repito, e fazemos votos para que agora, 
diante desta Comiss~ ... Parlamentar de Inquérito, presi
didá pelo ilustre Senador do Piauí, Alberto Silva, surjam 
novos ho_tizçntes para atenuar essa situação aflitiva do 
nosso Ceará, do nosso Nordeste. Muito obrigado. 

·c:>: SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Agradeço 
muito essas suas palavras, que aliás nósjâ-COiihecfaffioS 
bastante bem a sua opinião, e mUito mais do que a sua 
opinião, o apoio que V.-B• tem dado a esse: projeto, jun-
tamente com o Dr. Tarcflio Pi.mentel, Dr._ Francisc_o Jo
sê, que fizirani Uin g"ra:noe- esfoi'ço de vii de longe para 
prestigiar a minha conferência. 

oe fato, tem que ha'ver união, porque a desunião dos 
ÍrmãoS: é a maior causa âo subdesenvolvimento. Em 
qualquer região do mundo, em qualquer tipo de ativida
de tem que haver essa união, essa conscientlzação da di
reção a ser perseguida. 
__ Muito oqrigad~. 

O SR. JAMES CLARK NUNES- Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto. SH!va) - Pois não. 

.O "SR. JAMES CLARK NUNES:.., O CTA através 
d_o BrigadeirQ Piva _e de seus comandado:5 te_m ~adO_!lJ:ui~ 
tO-.ãpoio ·a um- órgão estãdual do Ceará, FUNSEMI, que 
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realiza trabalhos operacionais de nucleação, seguindo a 
Ôrientação do MODARTE, isto ê, dentro dos parâme
tros preconizados pelo MODA R TE. 

O a-Víão (j_ue O MO DAR TE tem, é exatamenteigual ao 
do CTA e-ôa SUDENE,justamente feitos sob inspeção e 
homologação do CTA. Por isso acho que se justifica a 
p_ergunta que ora peço permissão para fazer ao brigadei
ro Piva, V. S• acha adequado ter no Nordes_te, para que o 
MODARTE atinja a sua plenitude dentro do conceito e 
das dimensões mencionadas_ aqui, pelo Brigadeiro. Repi
to, se caberia- ao Nordeste ter uma empresa específica 
Nordestina na área do Nordeste, a exemplo do que hoje 
é a FUNSEMI para a ãrea de um Estado só. Entidade 
esf.a que poderia absolver a FUNSEMI como parte do 
Ceará, e_ a ~- Parafba que já tem aeronave, também 
igual, e os outros Estados que, imagino eu, conforme o 
Brigadeiro, o Senado através da Comiss_ão, presidida 
pelo Senador Alberto Silva entendessem vir a canalizar 
recur~s através da SUDENE que daria o seu apoio fi
nanceiro, a uma entidade_que se poderia projetar a exem
plo da FUNSEMI.-E aí faço a pergunta ao Brigadeiro, se 
S. s~ acha adequado, ou melhor, se o CTA poderia partl
~ipar dessa empresa, ou dessa entidade, seja qual for a 
nature:zajurfdica que ela venha a ter, se o CTA poderia 
participar dando todo o seu apoio, tecnológico, sua 
oríentação, _seu comprometimento com a região, em ter
mos normativos _e de pesquisa, técnicos e de fiscalização. 
Enquanto que, aos Govern_ad_ores de cada Estado Nor
destino càóeria a· r_esponsabilidade conjunta de fiscalizar 
e~ Z(,lar pelo seu bottl funcionamento, ou seja, das bas.es 
que- haveriam de proPriedade de uma empresa nordesti
na específica, como existe no Nordeste, centenas de em
preSas daS-quais a SUDENE participa e fiscaliza, e for
n~ece cõ_ntilluãffien_te_ -recursos, através da FINOR, mas 
que não opera, e não tem função executiva dentro, por
que já tem todo o Nordeste para fiscalizar. En_tão, se a 
SUDENE ou ::;e o <:TA forem operar, ótimos. Mas, se os 
Estados todos, como o Ce_arâ tem, e a Paraíba desejou 
ter, e não consegUiu, se todos os Estados fossem sóclos; 
digamos, ou participantes de uma entidade nova, nor
destina regional, cóm o apoio financeiro da SUDENE e 

- a'iroio técnicO, e Úrieiltação e superVisão do CTA, se isso 
seria uma solução plausível. Eu faço essa pergunta com a 
devida vênia ao Brigideiro Piva, a quem eu muito respei-
to. <-

0 SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Em primeiro 
lugar, eu gostaria de (azer uma complementação aquele 
agradecimento que eu fiz ao Cid Peixoto Amaral, em que 
esqueci de incluir o seu nome o Dr. Clark Nunes que 
veio "tá do. Ceará, também, para me dar o seu apoio. Que
ro estender também o meu agradecimento ao engenheiro 
Perote da EMBRAER que está aqui também dando o 
seu apoio, a essa minha apresentação. 

Quanto à idéia do Sr. Clark Nunes acho muito interes-" 
sante que os Estados se mobilizem para formar essa emw 
presa. Naturalmç:nte, a operação teria que ser organiza
da, centralizada por um órgão operacional único. para 
evitar, inclusiv_e, interferênc;ias de uma nucleação sobre_a 
outra. Eu acho altamente louvável a iniciativa do Gover~ 
no do Ceará de ter implementado a FUNSEMI, que hoje 
faz__nucleações_ lá. Acho in_teiramente louvável a iniciati
va do Governo da Paraíba que adquiriu um avião, e que 
por razões de escassez de recursos não pode fazer a sua 
própria operação, mas que se todos os Governos Esta
duais conseguissem juntar esses esforços e contribuir 
para essa empresa- eu chamo de empresa, mas pode ser 
-essa Organização digãriiOs assim - seria uma forma não 
só de dar um apoio político muito mais importante, 
como também económico. E o_ CTA certamente dará o 
apO(o técnico, nós daremos todo o apoio técnico até que 
essa organização pOssa prosseguir sozinha. Não há dúvi
di alg~Jma. , __ 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito bem 
colocado. 
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O SR. HUGO DE OUVEIRA PIVA- Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)...:_ Com a pala
vra o Deputado Carneiro Arftãlld~ -

O SR. CARNEIRO ARNAUD- Sr. Presidente, Si::
nador Alberto Silva, Sr. Brigadeiro Hugo de Oliveira Pi
va. Dizem que grandes remêdíos surgem diante das gran
des enfermidades. De modo que acredito, que em face de 
nós nordestíil.oS, oü em Iace do Nordeste estar atraves
sando uma das maiores crises da sua história, até porque 
no contexto das dificuldades nacionais o Nordeste tam
bém estâ íiicluído, eu, que me encontro aqui nesta Co
missão a convite do eminente Senador Alberto Silva, fi
quei profundamente satisfeito, por OüVir dOs inãiilre-s-t:in-
tes, dos diversos Partidos as suas opiniões, todas elas fa
voráveis à ação do CTA, e porque não dizer a todas as 
iniciativas que possam trazer uma solução para esse gra
ve problema da nossa região nordestia que é Secular. 

Sou homem da Oposição, entretanto, acho e acredito 
que, diante do quadro de dificuldades que-o Nordeste 
atravessa, nós não podemos nem devemos atirar pedras 
em quem quer que seja. Sou um homem que acredito na 
boa vontade e na boa intenção de toUos--OS brasileiros. E 
dentro desse princípio é que acho, que nós não devemos 
incriminar. A hora é de aj)lau-dir toda i quafquer inTdii.i~ 
va que possa trazer beneficio para a região nordestina. 

Na realidade como bem apreciou o Grão-Mestre do 
Ceará. O Sr. Cid Peixoto do Amaral, estranhou V. S• por 
não ter aqui presente nesta: reunião de tamãnha impor
tância, um número bem representativo dos parlamenta
res do nordeste. Mas não .querendo justificar a ausência 
dos colegas parlamentares, porque na hora em que tomei 
conhecimento dessa reunião cancelei todos os compro
missos para aqui estar presente acho que o maior com
promisso do nordestino é para com a nossa região. 

Entretanto ê necessário dizer que quarta-feira e 
quinta-feira são os dias de maior movimentação do COn
gresso Nacional, e nesses dias funcionam todas as comis
sões permanentes da Câmara dos Deputados e nessas co
missões estão também comparecendO autoridades outras 
falando, dissertando, so"bre assuntos de importância 
para a vida do País. 

Com isto eu quero apenas tentar justificar a ausência 
dos demais companheiros porque, tenho certeza, todos
gostariam de estar a.qui presentes, para, como eu neste 
momento, aplaudir o trabalho que se realiza pelo CTA 
em nosso País. 

É bom dizer, como homem do, Nordeste, filho do ser
tão da Paraíba de que o CTA, goza hoje, na- nossa Re-
gião, do maior e do melhor conceito, não somente para 
as autoridades do Nordeste, mas para os homens mais 
simples, os homens de pés no Chão; os hoffiens de chapéu 
de couro na cabeça. O CTA, desfruta do melhor conceito 
por tudo que vem fazendo e, principalmente, por tudo 
que está tentando ainda fazer em benefício da fegião: 

Quero dizer, Sr. Biidadeiro Piva que" nO lloSso "Nofde5~
te existe um homem que goza do maior prestigio como 
homem do interior, como o homem da zona rural, qUe é 
o Frei Damião, mas tenho certeza que, na hora em que o 
Governo Federal, que os governos estaduais enfim, que 
o País e a Nação lhe derem condições para a realização 
completa desse projeto, o nome do Brigadeiro Piva será 
aclamado, será acatado no sertão da Paraíba, no sertão 
do Nordeste assim como a figura do Frei Damião. 

Sou favorável a que todas as iniciativas sejam executa
das. Não podemos condenar de saída qualqUer Projeto, 
qualquer iniciativa que venha beneficiar- óu solucionar a 
seca no nosso Nordeste brasileiro. Então, eu sou favorá
vel a açudagem, acho que açudagem ê da maior impor
tância, quer seja ela pequena, quer seja grande; a pC-rru
ração de poços, enfim tudo aquilo que possa produzirá
gua para a região. Agora o que precisa ser feito é o apro
veitamento dessa água. Há poucos dias o Governo inau-

DIÁRIO DO CO]\TGRESSO NACIONALJSeção II) 

gufOU- -Um grande açude no Estado do Rio Grande do 
Norte, no município de Açu e eu como homem da Opo
sição ocupei ã tribuna da Câmara para aplaudir a iriicia
tiVa~ Não que esteja me solidarizando politicamente com 
o Governo, mas para aplaudir a realização daquela obra. 
Na oportunidade, entretanto também fiz a rriínfia Crítica 
dizendo que não é suficiente soinente represar á&ua, mas 
é preciso aprov-eítá-la. E citei como exemplo que, no meu 
Estado, no sertão lá da Paraíba existe um grande reser
vatório d'águ~. o complexo Curemas, Mãe D'água cuja 
água corre pelo Rio Piancó e logo em seguida pelo Rio 
Piranhas, indo para o oceano, água esta que está sendo 
desperdiçada e não é aproveitada pela falta de irrigação. 
Então, não adíanta represar a água Se ela ~ão.for devida
mente aproveitada. Então, é necessário que se faça as 

- barragens, é necessário que se represe à água, mas ê ne
cessário que, imediatamente, se executem obras para o
aproveitamento dessa água. Não condeno o desvio do 
Rio São Francisco ou mesmo do Tocantins, porque isto 
tudo poderá trazer mais água para a nossa regiãõ. Acho 
que todos esses projetas devem ser executado. Todo o di
nheiiO que a nação possa gastar devem investir no Nor
deste, porque ê uma região que tem um grande potencial 
e ajudada, e em condiçÕes de águas suficientes e satisfa
toriamente aproveitadas, essa Região será altamente 

-produtiva com uma situação de apoio à rentabilidade de 
todo o Pais. 

De modo que para encerrar estas minhas conside
rações eu gostaria de perguntar ao Brigadeiro Piva, se o 
CTA, através da sua pessoa poderia nos dar uma infor
mação a respeito das previsões das quedas pluviométri
cas no Nordeste para o ano de 1984 e 1985 e se, através 
do MO DAR TE-, teríamos possibilidade de, se não fos
sem anos de chuvas suficientes, completar as deficiências 
.das chuvas. A segunda pergunta em parte já foi respon
dida pelo representante do Ceará, que disse da colabo
ração do GOverno do Estado do C-eirâ, colaboração esta 
que V. Ex• citou por mais de uma vez mas não fez ci
tações de outros Estados, entretanto, V. S• informou que 
o Estado da Paraíba adquiriu um avião. Mas lá no meu 
Estado dizem, em linguagenl pOi)Ular, que o a-vião do 
Projeto MO DAR TE lá na Paraíba é como. "Conceição" 
que desapareceu e ninguém viu, subiu e ninguêm viu. En· 
tão eu gostaria de perguntar a V. s~ se existe realmente 
esse avião no Estado da Paraíba e se axecutou ou está 
executando alguma tarefa com relação ao Projeto MO
DAR TE para o Estado. 

Eram estas as considerações que tinha a fazer, parabe
nizando v. s~ pela bdlhante exposição que fez neste dia, 
bem como a Comissão presidida pelo Senador Alberto 
Silva, pela iniciativa de trazer V. S• à nossa Casa quero 
cumprimentar também empresários nordestinos que 

_ _aqui se encontram demonstrando a abnegação e o inte
resse pelo desenvolvimento da nossa Região. 
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do difícil e o período difícil continua ainda por esses pró
ximos dois anos. Nós temos esperanças de que chegando 
ao fim dO período, essa influência seja menor. Mas, rea
listicamente nós temos que esperar anos fracos. 

Quanto à eficiência do Projeto MO DAR TE; nós esta
mos apenas com três aviões operando regularmente. E, 
portanto, é nluito Pouco diante daqueles vinte quatro 
aviões que precisamos. Mas, eles vão dar o seu remedio
zinho, vão- nutigar a sêde e a necessidade ali de uma pe
quena região, necessidades cada vez mais críticas. E nós 
vimos que os benefícios têm sido muito grandes apesar 
dos poucos recursos que temos. 

A terceira pergunta é quanto ao avião da Paraíba. Na 
. realidade ele foi comprado, foi equipado ele está perfei
tamente apto para fazer as nucleações. Ocorre que o Go
verno da Paraíba tem tido muitas dificuldades financei
ras e tornando a operação do avião tem sido muito irre
gular, muito embora os outros três da SUDENE, teM 
nham dado apoio e tenham nucleado, inclusive na Paraí
ba, quando as prioridades assim o indicam. Essas priori
dades são indicadas pela SUDENE, é a SUDENE que 
nos dJz quais sào as regiões prioritárias para fazer a nu
cleaçào. Muito obrigado. 

O SR._ PRESIDEN-iE (Alberto Silva)- Ainda tenho 
aqui Um Deputado inscrito, eu pediria apenas ao Depu
tados Paulo Lustosa que, dado o avançado da hora, sua 
pergunta fosse o mais bi-ev_e_ possível. Com a palavra o 
Deputado Paulo Lustosa. 

O SR .. PAULO LUSTOSA -Sr. Brigadeiro, lamen
tavelmente não tive oportunidade de assistir a exposição 
de V. S• gostaria, inclusive, de parabenizar a instalação 
desta CPI que já teve vários depoimentos e, inclusive, pe-
dir ao Senador Alberto Silva que quando houver depoi
mentos desta natureza, nos comunique porque estamos 
profundamente interessados em participar de depoimen
tos desta ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nós manda
rno_s o convite a todos, não sei se chegou ... 

O SR. PAULO LUSTOSA - Infelizmente nào che
goU. Inclusive soübe por informações de terceiros, mas, 
eu· cá estou, para dentro-desta colocação que fez o Car
neiro Arnoud deveríamos ter um gr~::~P_<? maior de parla
mentares aqui do Nordeste embora já conheça essa ex
posição já assisti em outra oportunidade, viria aqui para 
trazer o meu apoio ao projeto MOCUMA. 

Acho que, embora a nivel do CNPq acha uma resis
tência muito grande ao próprio trabalho que vem sendo 
feito pelo CTA; ·acho que o Governo deveria dar um am
paro para tanto. 

Mas, dado o adiantado da hora, eu queria colocar não 
em termos de indagação, mas, em termos de proposta 
para P?nderação e reflexão dos parlamentares e do pró-

O-SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Muito abri- prio Brigadeiro .. 
gado. Então, pelo que eu entendi são três perguntas. A Eu creio que diante de uma certa indiferença ainda do 
primeira ê sobre a previsão nos anos de 1984 e 1985. Ministério do Interior para com o MOCLIMA, eu acho 
Quero dizer que esses dois anos ainda continuam deiitro que os Governadores Estaduais também estão um tanto 
daquele período crítico. Não significa dizer que vão ser indiferentes, todos eles; porque se os governadores esta-
.a.nos de seca porque como eu expliquei na exposição, duais estivessem com interesse objetivo eles poderiam fa-
nào existe base científica para fazer uma previsão de zer uma proposta como a que vamos fazer aqui. 
tempo com essa antecedência. Mas, eles continuam ain~ O cUsto do projeto é X, então fare·mos um esquema 

conjunto, os Governos Estaduais entram com tanto, e o 
da dentro daquele periodo críticO. De modo que nós não Governo Federal com tanto. 
p-o-demos ser otimistaS quanto a esses dois anos. Sendo _. Na hora em que os governos estaduais provocassem 
realistas não podemos esperar anos muito bons. esse tipo de idêfa necessariamente o -Governo Federal 

O SR. CARNEIRO ARNAUD- Mas a previsão é 
que seja~ melhores que 1982 _ou 1983. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA PIVA- Isto nós não 
podemos dizer, eles continuall'! dentrC? do programa e hã 
uma. flutuação bastante grande de um ano para outro, 
porqUe nãó hã uma previsão, assim com o rigor da pala
vTa, pi'ev_isão. Ele_s estão englobado dentro de um perío-

reagiria e atenderia. 
Para encerrar essa minha colocação acho muito mais 

válido nós reunirmos tOdo ess~ esforço de recurs_o gue foi 
gasto no próprio Ceará através do FUNSEME com o 
projeto que ela está fazendo, que os Governos Estaduais 
alocassem parcelas desse recurso para compor uma con~ 
t~apartida dos Estados com a participação do Governo 
Federal para que isso ocorresse. 
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Porque, do contrârio, digo com toda honestidade, nós 
vamos ficar sempre ferido depoimentos, reuniões e não 
vamos conseguir aquela política necessária para que o 
Governo Federal venha aderir ao próprio projeto e colo
que os recursos_necessârios para o seu efetivo encami
nhamento, 

A minha colocação é mais para--efeitO de -ponderação é 
no sentido de uma convocação para que os GoVernos Es
taduais se antecipem na alocação de uma parcela de re
cursos como contrapartida dos Estf!dos para provocar e 
pressionar o Governo Federal no sentido de efetiva_men
te se comprometer com o projeto, porque, atê agora, o 
Go_verno Federal não se comprometeu e se não houver 
uma pressão politica ele não se comprometerá com o 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Eu agradeço 
a colocação feita pelo nobre Deputado do Ceará e dizer 
que como S. Elt!.J).ão assistiu a palestra, como nos infor
mou, lamento que não houvesse chegado o convite por
que nós expedimos do nosso gabinete convite à toda 
bancada federal do Nordeste, da Bahia até o Maranhão. 
Lamento, mas, S. Ex• está aqui e d-eu a sua contribuição 
muito importante. 

Eu queria lembrar apenas ao Deputado Paulo Lustosa 
que, na exposição do Brigadeiro S. S• lembrou que o 
MOCLIMA para ser implementado n~sita de pelo 
menos 3 anos ainda de pesquisas racionais pai'a que tião 
seja implantado de maneira leviana e sim com embasa
mento científiCo o mais conlpleto que possa ser. 

O custo destes 3 anos -~tá estirilado pelo Brigadeiro 
Piva em um bilhão_ e trezentos no primeiro ano, um bi
lhão e novecentos no segu_ndo e 3 bilhões e quinhentos 
no terceiro. 

Então, durante os 3 anos em que esse projeto desen
volvesse o seu estudo, num total de 6 bilhÕes e 700 mi
lhões ele estaria em condições daí para Trente, de ser im
plementado ou não. 

O SR .. PAULO LUSTOSA- eu só queria fazer ape
nas uma observação mesmo porque conheci esses dados 
em cantatas anteriores. Quando falo nesse projeto, na 
minha concepção talvez até errónea, mas de ex
tecnocrata redimido, quando falo no projeto compreen
de fundamentalmente toda a etapa de pesquisa até o iní
cio da fase experimental, depois efetiva implementação 
do projeto como tal. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Muito bem. 
Mas, apenas para poder fazer o apelo que em seguida fa
ria, é que aqui estãO dois programas que podem perfeita
mente ser apoiados na proposição do Deputado Paulo 
Lustosa~ _ _ 

É que o MOCLIMA também estaria dentro da inicia
tiva dos Governos Estaduais e por conseguinte do Go
verno Federal e o MODARTE porque, segundo resposta 
do Brigadeiro ninguém pode dizer que vai ser assim ou 
assado._ Os dois anos qUe eStão agora pela frente, neces
sariamente estão dentro do esquema das prováveis secãS, 
pode ser que chova, haverá nuvens. Se tivéssemos o MO~ 
DAR TE com se.us 24 aviõc;;:s, com. as II bases organiza
das com a empresa a que sugere o empresário James Nu
nes e isto somando_ :tudo, nós terfaffiOSt.im gasto global 
de 45 bilhões para equipar o MODARTE em condições 
de atender a todas as nuvens que passarem pelo Nordes
te nos próximos an-os e também íri1:Pll::-mentãr-o ·estudo 
fundamental do MOCLIMA, 50 bilhões de cruzeiros que 
em termos de Nordeste representa nada em face dos 500 
bilhões que já foram gastos, e o Deputado é testemunha 
disso, desde 79 até esta data já foram gastos lá de 400 a 
500 bilhões de cruzeiros. . - -

Retirar 500 bilhões e colocar nesta iniciatíva de com
pletar o MODARTE totalmente comas suas 11 bases e 
24 aviões com a sua einpresa de ordenação e mais o estu
do do MOCLIMA; acho que é uma atitude patriótica, 
necessária e- oportuna. 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Gostaria de. aproveitar a oportunidade para sugerir ao 
Deputado Paulo Lustosa que, como um dos líderes do 
Estado do Ceará, formasse numa comissão que vamos 
propor agora, a partir da exposição do Brigadeiro, no 
sentido de. motivar os Governadores para que formem 
uma frente objetiva. Objetiva nesse sentido, MO DAR TE 
e MOCLIMA são projetas que devem ser implementa
dos independentes dos outros de trazer água do São 
Francisco, ou as frentes que já estão lá. 

Acredito que a proposição do Deputado é oportuna 
nós vamos tentar ordenar esta proposição e ver se moti
vamos todos os Governadores e o Governo Federal para 
que esta exposição de hoje tenha conseqUência. 

Esse o nosso interesse e o Deputado sabe disso, eu 
como ex-gover~ador que fu_i do Piauí e como homem 
que trabalhei muito na Região do Ceará não iosto de fi
car de braços cruzados e também sou daqueles que ima-

- gina, a pior coisa é não fazer nada, e também a pior coisa 
é resolver o problema errado. 

Enquanto está se discutindo há 40 anos em fazer água 
do São Francisco; talvez em 4 anos...nós pudéssemos ter o 
MODA RTE funcionando e o MOCUMA em plena ati
vidade para os fins, sem que pudesse parar o outro, mas, 
vamos cuidar desse que está a mão e ê objetivo;· --

Agradeço a colaboração. 
Brigadeiro, nós chegamos ao fim das pessoas que esta

vam inscritas e queria deixar a V. S• a oportunidade de 
dirigir a sua palavra aõs Convencionais antes que eu pos
sa dar a palavra final da Comissão aos que estão aqui 
presentes. 

Com a palavra o Brigadeiro Piva. 

O SR. HUGO DE OLIVEIRA.riVA- Senador Al
berto Silva quero agradecer muito a oportunidade que 
V. Ex• me deu de vir a esta comissão expor essas idéias 
que acredito com convicção e poderão minorar se aPlica
das racionalmente, persistentemente virão minorar os 
-p-roblemas peJo menos no lado técnico da meteorologia 
nordestina. 

Agradeço mais uma vez a todos os presentes, em parti
cul;,tr aos que vieram de longe, Ceará, São José dos Cam
pos, para pres_tigiar essa minha palestra, agradecer a _pa
ciênCia .de todos aguardando atê esta hora o término da 
discussão. Muito obrigado a todos. 

O SR. ALBERTO SILVA- An.tes de dar por encer
rada esta reunião eu quero agradecer a todos os que aqui 
vieram representantes do Congresso, Deputados, Sena
dores, e também aos emt=~resários e homens de negócios 
que se constituíram em torno da maçonaria do Ceará e 
seus companheiros aqui de Brasília que müito contri
buíram para abrilhantar a nossa comissão. 

QUeria diúr ao Brigadeiro que o nosso objetivo- nesta 
comissão é implementar idéias e, dentro do qUe nos for 
possível fãzer, transformá-las em reãlidade, porque acho 
que nesta hora em que o País vive esta crise, em que o 
Nordeste vive uma crise bem maior, a posição dos políti
cos, dos re_presentantes do povo daquela região e o País 
todo é de contribuir, é de somar. 

As críticas podem ser feitas se elas forem construtivas 
e V. S• viu aqili a expressão de Deputados da Oposição e 
do partido do Governo unânimes em apoiar a iniciativa 
do CTA. 

Quero transmitir a V. S• os nossos agradecimentos e 
peço que seja transmitido ao brigadeiro Menezes que é o 
Diretor do Centro e também ao Ministro Délio Jardir::n 
de Matos, meu particular amigo, que desde a primeira 
hora se çolocou à disposição para que o CT A encontras
se uma hora para atender a essa nossa convocação. 

QUero concluir dizendo a V. S• que esta reunião mar
-ca..: se Deus _quiser o início de uma era de _efetiva atuação 
dos parlamentares do Nordeste, PosSivdmente; atraVés 
dêfes os G-overnadores para sensíbi!izar o Governo Fe
deral que destaque recursos para to"rnar prático, eretiVo·e 
viável tudo que V. S• jã vem fa"Zendo há muito tempo e 
que agora ainda não conseguiu atingir os objetiVOs que o 
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Centro Têcnico-A.eronãutico Aero-Espacial de São José 
merece e também prático em relação ao Nordeste que 
merece~ muito" ril.ais.do aproveitamento de idéias tão cla
ras e tão nítidas como estas que o CT A desenvolve no 
País. 

Ao agradecer e ao encerraer eu desejo que esta reunião 
marque uma era nova para o Nordeste e paia o Brasil. 

Muito obrigado. (Muito Bem. Palmas.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO 
(Resolução n~" 52(80) 

S• Reunião, realizada em 30 de outubro de 1980 

Às dez horas e trinta minutos do dia trinta de outubro 
do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Rui Barbosa, 
presentes os Senhores Senadores João Lúcio, Almir Pin
to, Bernardino Viana, Roberto Saturnino, José Lins, 
Gabriel Hermes, Lo manto Júnior e Pedro Simon, reúne
se a ComiSsão Parlamentar de Inquérito criada pela Re
solução n~" 52, de 1980, destinada a investigar o funciona~ 
menta do Mercado Financeiro do País. 

Deixam-de-comparecer,-por-motivo-ju-stifiead-o-, -os Se
nhores Senadores Tancredo Neves, José Richa, Jutahy 
Magalhães, Jorge Kalume, Cunha Lima, Jaison Barreto 
e Affonso Camargo. 

O Senhor Senador Gabriel Hermes, Presidente even
tual, declara aberta a reunião, dispensando a leituta da 
Ata da reunião anterior. Colocada em discussão e vo
tação, é a mes~a aprovada. 

Logo após, a palavra é concedida ao Professor 
-Adroaldo Moura da Silva, atual Diretor da Fundação 
Instituto de Pesquisas Esconómicas da Universidade de 
São Paulo, estudioso e pesquisador dos problemas eco
n""ômicos nacionais e que tem-participado de grandes de
bates no campo da política económica. Afirma da: sua sa
tisfação óe estar na Comissão, para falar sobre a inter
mediação fiilanccira do Brasil ao longo desses últimos 
quinze anos. 

COntinuando, o depoente afirma que trouxe um pe
queno documento escrito em 1979, que chama Interme
diação Financeira do Brasil e faz um pequeno sumário 
daquilo que está contido do documento. 

Usaram da palavra os Senhores Senadores Bernardino 
Viana, Roberto Saturnino, José Lins e o Senhor Presi
dente eventual, SenadorGabriel_Hermes, que afirma que 
o objetivo da Comissão é construtivo, é investigar o fun-· 
cionamento do mercado financeiro e levar sugestões .à
queles que são responsáveis pelo que está havendo. 
Várias perguntas feitas pelos Senhores Senadores José 
Lins e Roberto Saturnino, serãO respondidas posterior
mente, por escrito, acatadas pelo Professor Adroaldo 
Moura da Silva, porque são realmente perguntas extre
mamente abrangentes. 

Nada mais hav·endo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo :Pereira Fernandes, Assistente 
da, Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo senhor Presidente, juntamente com o 
apanhamento taquigráfico da presente reunião, e irã à 
publicação. 

ANEXO À ATA DA 5' REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTEAR DE INQUERITO, 
CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N•52. DE 
I980. ""DESTINADA A INVESTIGAR O FUN
CIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO 
DO PAIS"". PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR ADROALDO MOURA DA SILVA, 
QUE SE pUBLTCA COM A DEVEDA AUTORI
ZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO
MISSÃO. 

(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÁFICO DA REFERIDA REUNIÃO). 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Havendo 
número legal, declaro aberta a reunião, que foi convoca
da para ouvir O Professor Adroaldo Moura da Silva, que 
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é o atual Diretor da Fundação Instituto de Pesquisas 
Económicas da Universidade de São Paulo, Prof. Livre 
Docente de Economia da USP, Assessor Econômico do 
Ministro da Fazenda no Governo 1972/1973- Estudío~ 
so e pesquisador dos problemas econômicos riacionaiS, 
principalmente na ãrea do mercado financeiro, e da 
problemática inflacionária brasileira, tem participado de 
grandes debates no campo da política económica. 

Antes de conceder a palavra ao Professor Adroaldo 
Moura da Silva, quero dar conhecimento aos nobres Se~ 
nadares da relação de nomes já com datas marcadas: 

1 - Dia 4 de novembro 
Dr. Germano de Brito Lira- Díretor do Banco Na

cional - Preside a Associação de Dirigentes de Insti
tuições de Crédito Financiamento e Investimento (ADE-
O~ -

Dia 5 de novembro 
Dr. Octávio Gouveia de Bulhões- Presidente do Ins

tituto Brasileiro de Economia da Fundação GetúliO· v ar~ 
gas. 

Dia 12 de novembro 
Dr. José Luiz Bulhões Pedreira 

Concedo a palavra ao Professor Adroaldo Moura da 
Silva. 

O SR. ADROALDO".MOURA DA SILVA- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Devo começar dizendo do prazer que tenho em estar 
aqui, para dizer algumas coisas para os Srs. sobre a inter
mediação financeira no Brasil ao lOngo-desses últimos 15 
anos. 

CreiO que o meu tempo "e felatlvamente Üffiita:âO~-e·
devo começar dizendo o seguinte; tenho um pequeno do
cumento escrito, de 1979, que chama Intennediação Fi
nanceira no Brasil, um documento de caráter preliminar, 
como que anotações para um trabalho que venho tentan
do desenvolver, que espero venha se configUrar num Pe:' 
queno livro a ser lançado, provavelmente no ano que 
vem. 

Queria deixar uma cópia à disposíÇ.ão, e, evidentemen
te, não vou me propor a lê~ lo iodo, porque, senão, tOÍna
ria um bom par de horas, mas vou tentãr fazf:r Um- Pe
queno sumário daquilo que está contido neste dociúnen
to. 

O tema que acredito seja pertinente ê o de caráctedzãr 
a evolução do sistema financeiro, no Brasil, pÚticUTar· 
mente no período de 1965 a 1980 .. -Pa:ra-·ülri"to, Pretendo 
organizar a discussão da seguiii.te fcirma: ~-

Primeiramente, separar alguris PeríOdOs, que parecem 
importantes. Essa separação seria mais ou menos aquilo 
que o Ministro Mário Henrique Simonsen chamou de 
.. período de imaginação reíõrmista"- que é basicamente 
de 1964, 1965 até 1967, 1968, que é o perfodo das grandes 
reformas ao nível institucional. 

O segundo subperíodo, para fim da nossa análise, se-
ria de 1968 a 1973, que iii&unS "têin. CaractÚizado como o -
do "milagre económico". 

O terceiro seria o período de 1974 a 1979 e O quarto 
período é o que nós vivemos após a rilaxidesvalo.rização 
de 1979 e algumas transformações, digamos assiin, subs
tantivas ocorridas a partii de então que, digamOs, trans
figura um poucO o quadro ao nível de captação e apli
ca.ções de recursos, como vinha ocorrendo até então. 

Isto posto, o segundo ponto a ser levantado e vou ten
tar fazer uma caracterização melhor de cada qual desses 
períodos- será nomear aquilo que, creio, sejam as prin
cipais cãracterística.S da intermediação financeira ·ii o 
Brasil, que seria o resultado da implantação do sistema e 
quais os fatos mais marcantes. Evidentemente não vOu 
me prender ?. legislaÇão ri.eetissariaffii!nte,· vou tratar da
quilo que, efetivamente, creio, haja ocorrido nesse perfÕ
do no que diz respeito. 

O SR. BERNADINO VIANA- Mais tocante_ à ad
ministração no meio finaiJ.Ceiio: 

Ó .SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- E:, no 
m~rca.do de capitais. 

Es.sa .seria a minha segunda parte. 
Em terceiro lugar, vou voltar a discutir a dinâmica 

dessa intermediação em relação à desaceleração do cres
cimento econômico ocorrido a partir de 1974, e como 
ocorre aquilo que se chamou de especulação financeira, 
ou ciranda financeira, ou círculo financeiro a partir de 
1975, 1976, particularmente; isso é o pretendo fazer. Na 
medida do possfvel, vou tentar ~ter-me a esses três tópi
cos; e~ espero que seja fi"( SusCitadas questões suficientes 
para que possamos estabelecer um diálogo sobre os 
problemas mencionados. 

Em primeiro lugar, voltando à caracterização geral, 
para darmos início ao primeiro tema, de uma forma ge
ral, a conciliação de inflação com ampliação da interme
diação financeira é alguma coisa que parece ser meio im
Possível, nós estamos ainda para inventar um sistema 
institucional estável que permita a conciliação, de um la
do, da expansão da intermediação financeira, e de outro, 
cO..m pressões iiiflacionárias contínuas ao longo do tem~ 
po. A economia brasileira. por ter uma grande tradição 
de inflação, evidentemente, tem um setor financeiro ex
tremamerite dependente das flutuações da própria taxa 
de in f1ação e _que tem Se mostrado, ao longo de todos es-

- ses anos, de todo o após-guerra ou para não dizer antes 
mesmo, porque ê uma estrutura de intermediação finan
ceira extremamente instável, e sujeita_ aos caprichos das 
flutuaÇões da taxa de inflação. 

Esse é o primeiro ponto básico que quero registrar, 
--quer dizer, seria exigir demais que, num ambiente croni

camente inflacionário, rtós pudéssemos cristalizar, ao 
nível institucional, ou ao nível de instituições que ope
ram no mercado, uma certa relação de estabilidade dos 
fluxos financeiros entre instituições, já que esse clima é 
continuamente inflacionário. 

Então, um dos pontos básicOs da minha dissertação, 
desse trabalho, é mostrar que as flutuações da taxa de in
flação, realmente, são os principais que têm condiciona
do sobremaneira a própria organização das instituições 

- financeiras. Mas, evidentemente, dado que inflação é 
persistente, o objetivo das. reformas do mercado de capi
tais, advindas a partir de 1964, elas têm, no meu enten

·der. com um dos objetivos, o de tentar conciliar a habili
~dade das sociedades de captar recursos, através da inter
mediação financeira, como o processo inflacionário, e se 
pensou que fosse possível fazer isso, de certa forma tran
qUila; a partir de então, se concebeu o mercado de capi
tais ao nível institucional, a fórceps que tem um amplo 
aspectro de modificações, Quer dizer, o objetiYo sendo 
de concilíar c~ptação de recursos financeiro Para agilizar 
o desenvolvimento econômico com o processo inflacio
nário, se pretendeu, a partir de 1964, 1965, criar insti
tuições e intrumentos de captações de recursos financei
ros que permitissem uma maior expansão da ativiQ.ade 
produtiva. 

Esse, no meu entender, foi o maior objetivo, isto é, 
mobilizar recursos financeiros para o desenvolvimento 
econômico, em que as questões fundamentais de eqUida
de ejustiÇã: t"inham um peso muito baixo nas escolhas en
tão efetuadas, quer dizer, o objetivo primário era captai
recursos:·-

Então, só para que possamos ter uma idéia, nesses ter
mos, poderíamos dizer que esse primeiro período, de 
1964 a 1967, é o período de. criação de instituições e de 
documentos legais que tinham como objetivo propiciar a 
formação de empresas para captar esses recursos. 
- Tenho aqui escrito um pequeno sumário de todas es
sas med~das na área do Banco Central, na área do merca

~~do de capitais, proPriaffiente dito, na âfea da intenrte-
- diaç~o financeira não bancária, na área fiscal, na área da 

política cambial, na área de fundos compulsórioS" de 
pOupariça. Não vou me ater à descrição desses .diplomas 
legais, porque sã.o do conhecimento de todos e basta io-
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Ihear este livro, que tenho aqui, mas gostaria, no entan
to~ de dizer sobre o traço de união básico entre diferentes 
diplomas. 

O traço de união é que todos os movimentos e todos 
os diplomas legais tinham como objeüvo implícito a ar
recadação e mobilização de recursos financeiros para o 
desenvolvimento. 

Então existe uma grande complementariedade, pelo 
menos. no que diz respeito ao espírito da lei, quer dizer, 
quando você imagina que o mercado de capitais pode ser 
localizado simplesmente na intermediação financeira, 
realmente, no meu entender, isto exclui alguns segmen
tos da capacidade de mobilização de recursoS para fins 
de desenvolvimento econômico, muito importantes. 

Então, quando você olha uma empresa, por ex.e.mplo, 
um microcosmo do mundo económico, você imagina 
que a empresa tem o objetivo primário de vender produ
to, evidenteme.õ.te, conseguir vendas acima dos seus cus~ 
tos para ter lucro. O objetivo primário dela é esse e, evi
den(emente, com o objetivo de expandir a sua capacida
de produtiva. Esta taxa de expansão .da capacidade pro
dutiva pode, inclusive, se fazer além da sua capacidade 
de retenção de lucros. 

Então é evidente que o financiamento externo à em
prc;:sa, para expansão da sua capacidade, depende do que 
chamamos de intermediação financeira do mercado de 
capitais. E ela tem múltiplas formas de isso ocorrer. 

Logo, o elemento primário da captação para acumu
lação é o resultado da empresa. O elemento básico para 
agilizar a captação de recursos financeiros, no nível insti
tucional, é o sistema de controle de preços. 

Assim você, quando olha o conjunto de reformãs em 
que você localiza a política salarial, a política de juros 
que foi relativam.e.nte conturbada de 1964 a 1968, e de
pois, o controle da taxa de juros, a partir de 1968, quan
do você olha a política cambial, a partir de 1968, a políti
ca salarial, a política de controle de preços, com a im
plantação do CIP, a política de controle dos reajustes 
dos preços das utilidades públicas, a política de reajustes 
de aluguéis etc, _eles estão dentro desse componente que 
era de organizar a captação de recursos financeiros para 
o desenvolvimento econômico, através da criação da 
possibilidade .de que as empresas pudessem acumular lu
cro. 

Outro aspecto da intermediação financeira, que não 
pode passar despercebido, além do sistema de preços, 
para sair do convenciõrial, é a política tributária: Quer 
dizer, a partir desse período t?mb~m você não pode ex
cluir, como política de mercado de capitais, toda a políti
ca de incentivos fiscai_s, voltada, seja para setores econô
micos, seja para regiões ou mesmo para grupo de empre
sas, 

Logo, o fisco foi utiiizado como elemento de agili
zação ou de colocação de recursos financeiros à dispo
sição de certos segmentos da economia. que, então, fo
ram nomeadOs como priorit~rios. Ou seja, o Tesouro, 
que foi uma fonte primária e," através da reilúncia de tri
butos, que são os incentivos fiscais de múltiplas formas, 
ICM e I PI, a refOrma flO setor tributário foi muito am
pla, cofio a gente sabe, tinha o-objetivo também de com
plementar a lei do mercado de capitais, que era de permi
tir que as empresaS, atraVés de-utilização, ou de planos 
de investimentos em certas áreas ou setores, pudessem ti
rar do Teso~ro Nacio~al reçursos para financiar a sua 
taxa de expa~,s_ã?· "renho~~guns números, se vocês qui_se
rem discutir iSSo, e mostrándo que terminou sendo uma 
fonte importante de recursos para mobilizar o cresci
mento económico de algumas empresas. 

Então. além da política de preços, além da política fis
cal, temos um número muito grande de diplomas locali
zados na área monetária, propriamente dito. Mas não 
vamos, com isso, querer atríbuú· muita importância à 

_área mon_et~ria como elemento çentral do desenvolvi
mento económico. que na verdade não é, ela é comple-
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mentar a estas atividades que mencionei anteri_ormente. 
Quer dizer, os grandes alavancadores de mobilização de 
recursos continuam a ser a empresa produtiva, através 
da sua capacidade de gerar lucros, pois ela precisa de um 
sistema de preços coerentes, com a oxigenação de lucros, 
é o siStema tributário q-ue -pefmite a coleta oU não de 
maior ou menor volume de tribu_tos, de acordo com cer~ 
tos_objetivos especific-ados para acumulação de capital e 
um conjunto paralelo, que, na medida que não dá para 
financiãr iritemamente o objetivo do Tesouro Nacional, 
você tem a intermediação financeira propriamente dita. 

E aí que estamos localizando as leis mencionadas no 
texto da comissão e não vou me deter. Na área mone
tária o grande marco é a criação do Banco Central, só 
para nomear um dado importante, complementar à área 
bancária propriamente dita, que a grande inovação é a 
criação do Banco Central e do Conselho Monetário Na
cional. Quer dizer, fora da área monetária propriamente 
dita é a criação de instituições para opei"ar ao níVel do 
que se chamou de banco de invesiimei'!.to, banco de- d& --
senvolvimento etc, o que não veio operar de forma como 
se esperava, é certo. A grande consolidação _de outras 
instituições menores e agilizadoras de negóciOs do mer
cado de capitais, como di&tribuidoras, corretoras e mes
mo seguradoras ocorrem nesta área, um grande número 
de diplomas legais tenta disCiplinar a criação, expansão, 
captação e aplicação de recursos de novas instituições do 
mercado de capitaís. 

Paralelamente, na ãrea monetária propriamente dita, 
houve, nesse período, um outro segmento, um outro ele
mento, que é a criação do Sis_tema Financeiro Habitacio
nal, que tem no BNH a sua mola-mestra e onde reside 
uma grande inovação, - e aqui mostra muito bem a 
complementariedade do que havia falado antes-: o Sis
tema BNH é, a um só tempo, llnfã-méxida na legislação 
social, que transforma o- estatuto de garantia de tempo 
de serviço, a estabilidade, num fundo coletado compul
soriamente, quer dizer, o BNH foi criado em 1964, mas 
ele, realmente, só vem ganhar importância depois da 
criação do FGTS em 1966 e só se consolida com _o 
FGTS, na verdade. 

Então, quando você estuda o sistema financeiro habi
tacional, você percebe com clareza as dimensões da cha
mada ampliação da intermediação financeira. Por ~em
plo, o sistema BNH é, a um só tempo, uma reforma na 
área trabalhista, uma reformã na á-fea- de financiamento 
e habitação, que foi particUlarmente de habitação no iní
cio e, posteriormente, passOU parã aplicação na área de 
saneamento. Foi, taffiOêm., um grande inovador na área 
de organização de negócios financeil"Os, qu:e foi um grail
de operador no início, ao lado do TesOuro Nacional, em 
contratos em termos reais. Vo_u fazer uma grande festa 
em cima desses contratos em termos reais, vou elaborar 
bastante sobre eles, que eram a chamada correção mone
tária a posteriori. 

Então, isto daqui é, a um só tempo, uma reforma so
cial, uma reforma financeira e uma reforma fiscal, por
que não deixa de ser coletado compulsoriamente _o 
FGTS, que não delxã. de ser ui:n tributo, em outras pala
vras, travesti de depósitO. 

O terceiro tripé dessa grande onda legiferante que 
ocorre nesse período de l964/l967 vai para a área indus
trial, em que se cria entre outras coisas o FINAME, em 
1964, um órgão estrítamente concebído para a finalidade 
industrial, ou seja o setor de máquinas e equipamentos, 
aquisição, o CDI também é desse período, mas na área 
financeira basicamente o FINAM E, e evídentemente- se 
imagina o BNDE sendo consolidado para atuar nessa 
expansão da capacidade industriaL O tripé monetário é 
basicamente o Banco _Central, que entra como ãgência 
nova, com algum desenvolvimento que vou voltar a 
mencionar. Na área habitacional, o BNDE, o grande sis
tema que tem como base o FGTS e a captação de recur

, sos como poupança. O terceiro tripé desse sistema é o 

--sistema na área d!! financiamento iO-duStrial, que para 
complementar o lucro retido, os incentivos fiScais, os re
cursos dentro do sistema BNDE vão ser alocados crl.'!s
centemente no sistema BNDE. Só para extrapolar um 
pouco, esses períodos de classificação, o período inicial é 
muito pobre, o BNDE cresce pouco, ele realmente só vai 
ter uma grande expansão no período de 68 a 73, em que 
ele é complementar do financiam~nto externo, mas de 74 
para frente, o BNDE como que explode, em termos de 
expansão, porque ele ganha, a partir de 74, a adminis
tração dos fundos do PIS/PASEP que fora criado em 
1970. 

Então, aí temos o tripé básico da intermediação finan
ceira no Brasil. Agora, desvendar a inter-relação desse 
tripé no meu entender, que é a grande questão. Preciso 
também dizer que a partir desse tripé que se faz a relação 
financeira do setor da intermediação financeira _propria
~ente dita, das intituições que operam no setor financei
ro propnamente dtto, com o Tesouro NaciOnal, de um 
lado, e com a intermediação financeira internacional de 
outro. Esta é uma outra grande característica: a interna
cionalização das operações financeiras ao nível das insti
tuições ban-cârias e não bancárias da ec_onomia brasilei-
r a. 

Então, a concepção desse sistema eu dizia, é -basica
mente uma coisa de 64}67. o·J;nícíO de operaçãO" desse 
sistema, se pudêssemos assim catalogar, efetivamente 
ocorre a partir de 6Sj69. QUer dizer, entre 64 e 68, o sis
tema, dados-os diplomas legais, põr tentativa de erro e 
acerto, engatinhava e não se consolidava. Era o período, 
digamos assim, da infância do sistema financeiro que es
tamos discutindo, é esse período 64/67. Com o período 
de 68 pai-a a frente, de forma- atê cOmplementar e atê 
marginal, inarginal no bom sentido, ou seja, incremen
tal, não era nem uma mudança, digamos assim, da estru
tura institucional que fora criada no período 64/67, com 
pequenos arranjos feitas ao nível da politica cambial, ao 
nível da política de controle de preço, ao nível de política 
de controle de juros e da criação de f\.lndos complemen
tares, como ocorre, por exemplo, em 1970, com o PIS/
PASEP, como ocorre com a criação_da Letra do Tesouro 
Nacional em 1970; esse sistema vai encontrando a su·a 
forma de operação. Ele vai crescendo em volume, em 
massa de recursos captados através do setor financeiro, 
ele vai ganhando importância quantitativa dentro do sis
tema, portarito, ele vai se enraizando, se cristalizando, 
ganhando importância e sendo mais aparente essa estru
tura que fora concebida anteriormente. 

t evidente que o sistema não encontrou a sua maturi
dade no período 68/73. Ele já ganha volume . .Só para ter 
uma idéia, nós falamos de coisas hoje como se elas sem
pre existissem. A caderneta d~ poupança, que é um ins
trumento muito importante de captação dentro desse sis
tema, que opera dentro do sistemã financeiro _habitaCio
nal, praticamente inexistia em 1970, apesar de ter sido 
criado por d_iplomas legais muito' anteriormente. A ca
derneta de p-oupança é produto; digamos assim, de uma 
outra re(orma, ao nível de instituições, que é da Caixa 
Económica Federal, com a sua unificação em 1969, se 
não me engano, e que ela só vai maturar, coma instru
mento de captação de recursos, a partir da década de 70. 

Um outro instrumento muito importante de captação, 
para termos uma idéia de cOmo esse Sisten'ta é novo e ain
da em busca de uma forma mais definitiva de acomo
dação dentro da sociedade brasileira, é a criação da LTN 
- Letras do Tesouro Nacional- como instrumento á
gil, de prazo relativamente curt~, que tem objetivo de fi
nanciamento de política monetária do Tesouro, adminis
trada pCJQ BáOco- CentraL Esse instrumento de 70 real
mente sô Varter alguma importância quantitativa a par
tir de 72/73. O período 68/73, -ê um período ein que esse 
formato instituciollal está saindo da sua infância, da sua 
adolescência, com todos aqueles trejeitos do adolescente 
em fase d~ rápido crescimento. Crescem os membros 
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mais rápido que a cabeça o.u a cabeça mais rãpído que os 
membros. Era um sistema ainda meio em formação. Esse 
é o perfódo -que se diferencia da outro porque é um 
periodo de início de consolidação. De 74 a 79, eu isolo 
como um período independente, porque é um período 
que mostrou, de uma forma bastante evidente, no meu 
entender, a impossibilidade de se tentar conciliar uma es
trutura de intermediação financeira relativamente saudá· 
vel, com inflação ou com o movimento da taxa de in· 
fiação muito aguda. Então, o adolescente sofreu um ata
que cardíaco precoce em 1974, com a elevação da taxa de 
inflação. A elevação da taxa de inflação em 1974, espero 
poder elaborar sobre isto, representa um grande choque 
do sistema que vinha em busca de um caminho. E o cho
que inflacionário de 74 como que traumatiza o sistema e 
os ajustes que foram sendo feitos de forma bastante ad 
hoc, ou seja, até casuística, de remendos em política eco~ 
nômica, transfiguram de tal forma o sistema no per[Odo 
de 64 a 68; que é muito difícil até rec-olhermos pedaços 
do sistema que vínhamos tentando descrever até 73. En
tão de 69-para frerii.e, o sistema leVa alguns golpes.-~ um 
período de grande transição esse de 74/79 com elevação 
e flutuação da taxa de inflação, de grande instabilidade, 
de grande especulação financeira, grandes flutuações- na 
taxa de jiiias, exceto uma grande interação financeira 
coai o" mercado firianceiro internacional, que também -
era especulativo na época. E no período 78(79 começa
mos tenfar colocar no sistema algumas amarras que não 
pertenciam àquele universo que fora concebida, que não 
pertenciam ao universo que fora concebido a partir de 
74f77. O que vou tentar transmitir aos Srs., são carac
terísticas desse primeiro período, ou seja, do período da 
criação até 73/74. Dá para ter uma linha de conduta e 
depois tentarmos dizer o seguinte: quais os problemas 
marcantes de 74/79? Como o sistema é,_ digamos assim, 
desfigurado? E como, ainda por tentativas, ainda muito 
localizadas, a partir de 79, se tenta mexer substantiva~ 
mente no sistema. Isto tudo significa dizer que na inter
mediação financeira no Brasil há alguma coisa ainda 
pira ser institucionalizada, para ter um caráter estável. 
Acho até que ela é como as próprias constituições no 
Brasil. Ou seja, um país que ,não consegue ter uma cons
tituição sem ser mexida por vinte anos, não pode ter um 
sistema finànci:ír'o Tnstitucianalmente cristalizado tam-

- bérii, e- mostra essas fraquezas institucionais, isto é, as 
fraquezas institucionais ficam muito aparentes quando 
se começa a estudar esse período. 

Eu não sei se seria conveniente algumas interrupções. 
Ê .exatamente isto que gostaria de transmitir nesta pri::
meira parte. Instabilidade: o sistema não encontrou a 
sua forma definitiva, foi condicionado pela evolução da 
inflação. E hoje está, digamos assim, em grande polvoro
sa. 

Quai§- ãS-carã.cterísticas, então, desse sistema quando 
montado? São as características que gostaria de salientar 
para os Srs. 

Tenho catalogado aqui um par delas. Mas, vou ressai· 
tar pelo menos três. 

Como sabemos, uma das principais características 
desse sistema é a c~iação da correção monetária, a poste-
rio ri. 

Eu vou tentar ser um pouco mais longo aqui, porque 
isto a_qui tem sido objeto de muita discussão e mal enten
didos entre_ economistas, entre economistas e o público, 
entre o púl;llico em relação ao próprio público. Quer_ di
zer, -nós econl)mistas fomos até culpados de estarmos 
Veildendo idêra~, às vezes, ~m pouco fals_as sobre o_ signi
ficado dessas cois~s. 

(Jma das gr~ndes características desse sistema que pre
tendemos implantar a partir de 64, é a criação rle uma 
ficção contábil para registrar contratos. Ou seja, é a uni
dade básica do sistema. Digamos assim, sendo a UPC 
em _contraposição à moeda de curso legal, que é o cruzei
ro, a_ UPC substi_tuía a alguns segmentos do mercado fi-
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nanceíro, o cruzeiro cOmo inStiurflento legal de contrato. 
Ou seja, ao invés de eXPiessar em- valor em cruzeiro, eu 
prometo, em pagamento, daqui a dois anos, 100 crUzei
ros, eu prometia ao meu credor a certo pagamento de 
tantas UPCs. O. significado disso é muito profundo, e 
acho que custamos a aprender todas as dimensões do sig
nificado de uffi contrato desses. Para ser bastante breve, 
vou dizer, de uma maneira bastante rude o seguinte: na 
medida em que esse tipo-de contrato se universaliza den
tro da intermediação financeira, quanto mais ele gãi1ha 
espaço relativo no volume total de contratos, menor a 
importância do Banco Central, como agente controlador 
das flutuações monetárias. Isso é uma coisa que pode pa
recer chocante, mas é verdadeiro. Significa dizer o se
guinte: a moeda de curso legal é o cruzeiro, e a agência 
báSica para controlai OVofume di cruzeiros e o volume 
de contratos em cruzeiros, pelo menos na atividade ban
cária primária, é o Banco Central. Então, em larga medi
da, a saúde dos sistemas de contratos, dependem da me
dida de como é saudável, digalnos assim, o relaciona
mento da entidade emissora ou destruidora de moeda 
primária, em termos de cruzeiros, que é o Banco Celltral, 
agindo em nome do Governo; é evidente que a açã6 do 
Banco Central, em relação ao setor privado, tem o obje
tivo de controlar depósitO de uffi lado, que é o passiVo 
das ,instituições" finanCeiras, de uma forma bastante __ es
qUemática. Quando o Banco Central está operando, ele 
está afetando depósito do público junto ao Banco, ao se
tor bancário e não bandlríO, dependendo do volume, e 
afetando também as condições de crédito. Como tradi
cionalmente a. chamada polítiCa" monetária é feita de 
váriOs instrumentos, mas o objetivo central é controlar a 
disponibilidade do sistema bancário, seja dinheiro em 
caixa ou outros, que, por sua vez-, afeta a capacidade do 
sistema bancário criar empréstirrios ·e; portanto, de criar 
depósitos. Portanto, a ação do Banco Central, para cOn
trolar a moeda é uma ação relativamente índireta. No
fundo ela pretende controlar depósito que é moeda. 

O que ocorre quando parã.lelamente a esse-sistema de 
depósito, as instituições financeiiãs·c.omeçiúri a Vet cres
cer no seu passivo déOítõS, -ou contratos que indepen
dem, digamos assim, da ação direta do Banco CeniTal, 
ou seja, contratos que dependem meramente~ da inércia 
inflacionária? Equivale a dizer, que ê como se estivésse~ 
mos num sistema fmancêiro - tenhO 3.qúi OS- dados,- e"m 
que metade do sistema fiiianceirõ é registrado em U PCs 
e outra metade é registrada em cruzeiios- se isso ocOrre 
dentro de uma mesma instituição, você tem um conjUnto 
de contratos que tem uma inércia própria independente
mente da ação do Banco Central, ou seja, basta ter iU~ 
nação para que os contratos cresçam de tamanho, relati
vamente aos cruzeiros, quando transformados em cru
zeiros. E você_vai ter uma taxa de conversão entre con
tratos da mesma instituição, dado pelo valor da UPC, 
pelo chamado valor da ORTN, e essa taxa de conversão 
é absolutamente independente da ação direta do Banco 
Central, depende fundamentalmente das variações da 
taxa de inflação. Isso evidentemente, quanto maior a im
portância desses fluxos, defl.tro da ·mesma instituição, 
maior a instabilidade que se tem na administração com 
os seus parceiros. Quer dizer, a correção monetária é 
como se fosse uma nova moeda concebida para substi
tuir a ·moeda de curso legal nos contratos. Ela não é uma 
moeda, no sentido estrito da palavra, porque ela não 
consegue substituii a moeda de curso legal, naquilo que 
ela tem de mais nobre, que é o instrumento de trocas de 
bens e serviços. Você não pode comprar pipoca, ou pa
gar um táxi, ou comprar ó tabaco para o seu cachirribo 
com.UPC, você tem que usar o cruzelro. O cruzeiro tem 
um comando de liquidez maior que qualquer outro pa
pel, devido a essa facilidade de troca. Mas, de outra par
te, ê como se pretendêssemos fazer uma dicotomia e di
zer o seguinte: existe umã.-riíoeda para contratos e existe 
uma outra moeda para trocas. A moeda de trocas é con-

traJada pelo Banco Central, a moeda de contratos não 
tem controle do Governo; na m_edida em que o espírito 
da lei seja respeitado, s"eja o espÍrito da lei; que cria o 
contrato com correção monetária, coloca como elemen
to básico de reajuste automático e nomeia o índice de in
flação ·que serve para esses reajustes automáticos, ou se
ja, tira o poder discricionário do Governo e da autorida
de monetária sobre as relações básicas desse contrato em 
termos reais. 

Essa, no meu entender, é urna característiCa das mais 
importantes do contrato com correção monetária. Evi
dentemente, preciso dizer - como vou dizer que sou 
contra o contrato com correção monetária no sistema_ _ 
capitalista- preciso dizer, também que ele tem grandes 
benefíCIOs, a servir sua poupança, permitir a defesa dos 
pequenos poupadores, preservar sua pequena poupança. 
Tem uma série de vantagens, mas do ponto de vista da 
administração do sistema capitalista tradicional; esse 
tipo de contrato impõe severo ônus-ãO poder discricio
nário que pretendemos que o governo tenha para contro
lar a_política monetária, de acordo com os objetivos de 
PolítiCa econômica, seja de crescin).ento de emprego, seja 

- o de controle da taxa de juros. O ponto básico é esse: na 
medida em que esses contratos se universalizam, se dimi
nui o poder do Banco Central como agente controlador 
dos fluxos financeiros, respeitado o espírito da lei evi
dentemente, porque você pode mudar as regras do jogo, 
como ocorreu a partir de 1974. Respeitado o espírito da 
lei, é como se a autoridade monetária ficasse passiva em 
relação ao sistema. Esse é um ponto básico, uma das ca
racterísticas básicas: o contrato com correção monetária, 
a posteriori, equivale a tentar especializar a economia en
tre uma moeda para contratos e outra moeda para tro
cas. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Tanto é assim que 
os responsávies dos bancos fin~ceiros não são registra
dos como depositantes, são registrados como aplicado
res. 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Uma 
outra característica que advém da primeira em -que se 
toca nesse ponto, Senador, é a seguite: é que os contratos 
em _termos reais - eu estou chamando de contratos em 
termOs-reais, todos aqueles contratos expressos na Uni
dade Padrão de Capital, seja ORTN ou UPC, ou seja 
com correção monetária a posteriori, os contratos com 
correção -monetária, a posteriori, então, vamos ver como 
quem capta com correção monetária a posteriori? Pri
meira pergunta. Segunda pergunta: quem empresta com 
correção monetária, a posteriori? Ou seja, quanâo olha
mos do lado da captação desse sistema financidro, pode
mos pegar bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, bancos comerciais oficiais, 
BanCos do Brasil, na área bancária. De outro parte tem: 
Sistema Fin.anceiro Habitacional, que capta compul
sóriamente FGTS co-obrigado com correção monetária. 
Dentro do Sistema Financeiro Habitacional, algumas 
instituições privadas que captam, digamos fundamental
mente, no início ele era letra imobili"ária; rilas depOiS pf:r
de a importância, e caderneta de poupança. De outra 
parte, tem o sisteriiâ BNDE; que capta, domesticamente, 
só via Tes"ciuro, basicamente, não opera com púbtico, 
comO captador de recursos, tc:_m recursos transferidos 
para sua adminiStração. 

O SR. BERNARDINO VIANA- O PISe o PASEP. 

O SR. ADROLADO MOURA DA SILVA- O PIS 
e o PASEP, que a partir de 1974, entram no BNDE. Se se 
paga a Caixa Económica, de outro lado, há os contratos, 
em termos reais, dominantemente no seu pas!iívo, ou se
ja, a cadernete de poupança. Eritão, a gente s_e pergunta 
o seguinte: quem é que capta recUrsOs? QUais as ln.Sti
t_uiçõ~ que captam recursos? Então, pOde-se separar ins-
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tituições oficiais e instituições privadas.._A primeira coisa 
que se observa, com lnuita clareza, é a segui te: pelo me
nos' até ·recente-mente - vou te"ntar explicar esse porquê 
- nenhuma instituição privada captava diretamente do _ 
público recursos com correção monetária a posteriori, 

_ ou seja,_ se §e tomar os bancos comerciais privados, os 
bancos de investime~to! se se tomar as financeiras, que 
têm um papel muito importante na engrenagem, eles não 
captam recursos, ou não captavam até q~.uito _recente
-mente, as razões são outras por que mudou, mas eles não ~ 
captavam recursos com correção monetária, a posteriori. 

O Sr. BERNADINÓ VIANA -E o CDB? 

O SR.ADROALDO SILVA- Eu estou tentando se
parar-uma coisa da outra, o CBD tem correção mone
tária, a priori; os CBDs, com correçào monetária a pos
teriori, constituem uma figura jurídica que era uma 
ficção do ponto de vista de volumes, que não existia, e 
que só ocorre agora no ano de 1979 e 1980, em volumes 
relativamente expressivos, quando a correção monetária 
perde o espírito de correção monetária, ou seja, ela passa 
a ser um instrumento de poder discricionário do Estado 
de mudar, em quando corrige e em quanto não corrige. 

Enquanto ela está no espírito da lei, consagrada no seu 
automatismo, sem discricionaridade, você não observou 
o setor privado financeiro captando recursos com cor
reção nonetária. As razões, no meu entender, são muito 
claras: os meus alunos e os meus colegas sempre discor
dam de mim, mas eu acho que o setor financeiro privado 
não faz captação, não faz contrato em termos reais em 
lugar algum do mundo. Não faz nos Estados Unidos, na 
Alemanha, na Inglaterra, e poder-se-ia dizer que não faz 
porque não tem InflaÇão, mas depois que estão, há dez 
anos, sofrendo alguma. inflação, também não têm con
trato, em termos reais, a posteriori, ou seja, o risco envol
vido na capatação de recursos, em termos reais, é: muito 
grande, o risco de liquidez, por flutuações não esperadas 
na taxa de inflação, pode criar constrangimentos muito 
sérios às instituições Privadas devedoras desse depósito, 
e evidentemente também aplicadoras. 

Então, quando se observa- e foi o que tentei dizer
você tem um quadro muito claro, que é a obrigação fi
nanceira~ em termos reais, ou seja; a correção monetária, 
a posteriori, basicamente concentrada nas agências do 
Estado. Quais? O Tesouro Nacional emite as ORTNs. 
Desde a origem: 1964, 1965 tinha, inclusive recurso 
forçado, como a gente sabe até espontaneamente, o 
público só começou a compar ORTN, em volumes ex
pressivos, depois de 1970. Isso voluntariamente; a 
ORTN e a cardeneta de poupança, são os dois grandes 
instiurilentos· de capt"aÇão. 

Ag-o-ra, quem capta, quem é responsável? Quanto à 
ORTN, é o Tesouro Nacional, evidentemente, a Caixa 
Econômíci Federal não deixa de ser o próprio Tesouro 
Nacional, porque o Estado é.que é: o dono da Caixa. As 
letras imobiliárias e as cadernetas de poupança, quando 
geridas por instituição fiiianceira privada, as sociedades 
de crédito imobiliário, etc, têm a garantia mínima-oferta
da pelo BNH. São cinCO as caixas econômicas dos Esta
dos: São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, inais oUtras, 
que, inclusive, faieni_projlaganda; o depósito tem a ga
rantia de dois Governos, o estadual e o federal. Enquan
to captador ôe poupança voluntária, só instituições 
públicas detêm, e isso tem grandes jmplicações. 

O SR. BERNADINO VIANA- E o volume de letras 
de câmbio n"a rede privada? 

_O SR. ADROALDÓ SILVA- Eu estou tentando se
parar instituições públicas, ou seja, ós contratos em ter
mos reais, que o meu ponto básico foi chamada correÇão 
monetáriá~·dos contratoS com O setor privado, em ter
mos de captação de recursos com correção monetária a 
posteriori, poiS 90% desses contratos são de responsabili-
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dade direta das agências do Estado, ou seja, os outros 
instrumentOs de captação, que eu vóu chamar de instru
mentos, em termos nominais, que é em cruzeiros, ou se
ja, a taxa de juros anunCiado _apriorísticamente, o indlVi
do sabe o quanto vai receber no fim; enquanto que o 
contrato, em termos reais, ele não sebe o quanto vai ga
nhar no fim, vai depender da taxa de inflação. Então, eu 
estou diferenciando esses contratos um do outro, porque 
os termos contratuais do contrato em termos reais, se 
respeitado o espírito da Lei, vai se receber um volume 
que, independentemente, da sua vontade ou de _outra 
vontade, a despeito de estarmos fazendo o contrato entre 
duas pessoas, vai depender do que acontece com a taxa 
de inflação 

Agora, isso não é uma negocíação voluntária, porque 
você tem um número que é anunciado todos os anos e 
que diz, vai ser corrigido de tantos por cento; se isso é fi
xado por lei, ou seja, não existe dis_cricionaridade para 
alterar essa regra, aquilo lá é alguma c_oisa que está aci
ma dos homens, deveria estar, se consagrado o espírito 
da lei. Então, esse é trm tipo de contrato sério.-o outro 
tipo de contrato, chamado letras de câmbio", CDB, os de
pósitos, etc, têm umã outra natureza, que aí eu vou ca
racterizar mais tarde. Agora, eu estou tentando falar dos 
contratos, em termos reais, ou seja, aqueles captados 
com correção monetária, a posteriori. 

Eu escrevi, em 1979, o seguite: a expansão da interme
diação financeira como registrada no Brasil, deveu-se, 
em larga medida, a expansão dos ativos financeiros com 
correção monetária, a posteriori. Do total dos haveres fi
nanceiros não monetários, ou se)a, de ú)dos os débitos 
das instituições fmancdrãs, -eXcTuldO -inoeda~ os débitos 
expressos em UPC representavam respectivamente 54, 
48, 61% do total dos_ débitos, isso no ano de 1968, 1973 e 
1978 respectivamente. Ou_ seja, metade desses débitos 
eram expressos em U PC. 

Agora, do total de débitos expressos em UPC, a quase 
totalidade,_ é controlada pelas agências estatais, sejam 
Tesouros Estaduais e Federais, Caixa Econômica Fede
ral e Estadual, o BNH, e a partir de 1974, o BNDE, to~ 
dos controlavam 91% do total dos contratos em 1968, e 
88% _em 1978. Adicionalmente deve-se ter em mente, que 
a pequena parcela administrada por agências privadas, 
que é a diferença, evidentemente, são administradas com 
garantias explícitas,- primeira do Banco Nacional da Ha
bitação, que eváca o Teso_u_ro como garantidor do con
trato, em outras palavras, até 1974 o negócio era do_Es
tado, enquanto captador de recursos. 

Agora, o interessante é que a poupança conlpulsória 
que também é um débito em termos reais que é o PIS
PASEP, criado em 1970, e o FGTS criado em 1966, é o 
componente de maior velocidade de crescimento do total 
da chamada poupança financeira expressa em termos 
reais. Representava respectivamente 27, 39 e 42% do to
tal de recursos expressos--em UPC em 1968, 1973, 1978 
respectivamente. Do total dos haveres financeiros ex
pressos em termos nominais, metade é UPC, dessa meta
de, as empresas estatais controlam 90%, e desse volume 
total de valores expressos em UPC, 40% mais ou menos é 
Fundo Compulsório de Poupança, que é_dos trabalhado
res, o FGTS e o PIS-PASEP. 

1:: evidente, portanto, que as agências do Estado têm 
um importante papel a desempenhar na intermediação 
financeira neste pequeno escanfuhó do rilundo, que é me~ 
tade do mundo. 

Agora, nós poderíaincis dizer: fiouve estatiiãçâO-àa 
poupança? Eu digo: não, nunca foi diferente, a partici
pação do estado sempre foi elevada na intermediação fi
nanceira no Brasil, o Estado sempre fOi o grande iristru
mento de capatação. Como -nãõ-fLS:Via essas instituiÇões 
antes, evidentemente o Estado não tinha um controle, 
mas ele tinha o Banco_do Brasil, e também tinha a Caixa 
Económica Federal, e também tinha o_ BNDE, e os banw 
cos regionais: Então, quando você olha a participação 
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do Estado e setor privado, de 1964 para frente, ela não s_e 
altera substantivamente. Na verdade só vai se alterar e 
subir um pouco para, em torno de 70% da capacidade de 
captação, a apartir de 1974, quando a inflação cresce, e 
os contratos· expressos com correção morietária tem a 
grande preferência do público. Então, não que isto ocor
reu desde a origem e eu acho que não poderia ter sido de 
outra forma, porque o sistema capitalista espontanea
mente ainda não conseguiu conciliar a inflação comam
pliação de captação de poupança financeira. Essa é a 
lição básica que eu queria extrair dessas duas caracterfs
ticas. 

Nós temos agora o_contrato com correÇão monetária e 
a grande participação do Estado como captador de re
cursos. É evidente que a gente diria: se cresceu_tanto a 
correção monetária, e o Estado manteve a sua partici
pação relativamente constante ao longo desse período, 
significa dizer que o setor privado também cresceu mui
to, Também é verdade. Está certo. Isto porque, paralela
mente a este desenvolvimento, você tem um grande de
senvolvimento da intermediação financeira do setor pri
vado, através dos bancos de investimentos, através das 
sociedades de financiamentos que foram importante 
para o financiamento da expansão dos bens duráveis que 
ocorreu neste período ... 

O SR. BERNARDINO VIANA- Dr. Adroaido, e a 
necessidade de investimento e de reinvestimento do setor 
privado impede que haja poupança nesta área. Porque 

·- --ele tem que investir e reinvestir na atividade empresarial. 
Isto faz com que ele aplique sempre suas poupanças nes
seS investimentos, para poder dinamizar os seus negó
cios. 

O DR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Eu 
tentava dizer o seguinte: V. Ex• me dá dois minutinhos, 
porque eu vou tentar responder, porque realmente eu es
toU tomando muito tempo dos Srs. Vou só correr um 
pouquinho com mais duas características, depois a gente 
volta, tomando a liberdade de tentar esclarecer os pontos 
duvidosos. 

Então nós temos: A correção monetária com elemen
to, o Estado como agente da intermediação. IsSo foi feito 
em detrimento do setor privado. Eu volto, e explico de
pois a minha posição. 

A grande anomalia do sistema ocorre quando você vê 
as características de aplicação! Se a metade é com cor
reção monetáría, o que se imagiiiaria1 Que obviameilte, 
do lado das aplicações, pelo menos, metade deveria ser 
com correção monetária. E não é. Aí é que fica o grande 
problema, aí está o ponto focal da questão que eu quero 
levantar. 

Quando a gente tenta descobrir quais as principais for
mas de aplicação, canais de aplicação, condições de pra
zo, e de custos das principais operações financeiras cata
logadas em termos de bancos comerciais, seja público Ou 
privado, bancos de investimentos, financeiras, do siste
ma BNDE e do sistema BNH, eu devo_ confessar para os 
Srs., que nós temos lá um grupo de alunos tentando fazer 
uma catalogação dessas condições; e é impossfve1 faz~ la, 
primeiro porque são em números absurdos, chegamos a 
ter 150 fundos, só os controlados pelo Banco Central, 
fora os outros; Banco do Brasil, os fundos do BNDE etc. 

Na hora que você começa a estabelecer condições, ar 
vem uma n_ova lei e muda, apaga o antigo, cria novas 
condições, ou seja, nós não conseguimos uma caracteri
zação muito precisa dessas condições. 

No entanto, a gente pode fazer algumas afirmações, 
sem muito medo de errar. A primeira é de que, as agên
cias do Estãdo contrOlam uma parcela substancial da 
captação de recursos, seja compulsória, seja voluritaria~ 
rilente, é evidente que elas também Controlam uma par
cela substancial das aplicações de recursos. 

E aqui é possível dizer,-âe uma forma bastante geral, 
voltando aos períodos que, inicialmetite, falei pelo me-
nos de 68 a 73, uma parcela substancial desses recursos, 
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aplicada a prazo relativamente curto, em alguns casos, 
com correção monetária a posteriori, em outros casos 
com correção monetária dita a posteriori, mas adminis
trada pelo Conselho Monetário- Nacional. Deixa eu ten
tar explicar isso. Há algUns contratos que eram com cor
reção monetária, mas não era a correção monetária que 
valia para todo mundo. Era correção monetária específi
ca, de resolução do Conselho Monetário Nacional. Bem, 
mas isso não é t1,1_do; depois havia outr_os tipos de ope
rações, que eram feitas com taxa de juros nominais ex
pressamente subsidiadas, e a gente pode, a partir daí, le
vantar suspeitas de que, como as grandes agências capta
dores de recursos eram do Estado e como as grandes 
agências aplicadoras eram também do Estado, na medi
da que haja fluidez de recursos entre instituições do Esta
do, o que ocorre, via dívida pública, dâ para se descon
fiar que é possível, se a gente consolidasse as instituições, 
como fosse uma instih.dção só, em vez de múltiplas, fi
zesse um balancete consolidado, se a gente fosse des~ 
cobrir condição de __ captação com condições de apli
cações, não seria muito absurdo imaginar que a gente 
poderia chegar a uma situação, em que essas instituições 
estariam operando, digamos assim, com spread negati
vos. Em outras palavras. O custo de captação, mais ele
vado que o custo de apllcação, isso vai ocorrer particu-_ 
larmente depois de 74. Essa imagem, para ser particular
mente breve, que eu queria fixar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Fora do microfo
ne) - Do lado da aplicação, tem uma idéia ainda que 
gro~seira? 

O SR.ADROALDO MOURA DA SILVA- Eu te
ria que dizer, por período; depois de 74, era zero pratica
mente; entre 74 a 77, acho que foi um dos períodos mais 
negros da história da intermediação ITnanCefrã deste
País; se o Sr. olhar para o lado das aplícaçêles das insti
tuições, pegando os bancos comerciais, nenhuma; ban
cos de investimento, nenhuma; bancos do Desenvolvi
mento, nenhuma; novos débitos: o sistema BNDE, tam
bém não; porque veio a limitação de 20%. O sistema 
~NH, limitação foi para pessoa jUrídica, estendida para 
peSsoa física, por" abatimento de Imposto de Renda. Não 
sei se V. Ex' lembra, era altamente discriminatório, por
que quem não tinha débito com Imposto de Renda paga
va com plena correção monetária. Então, excluindo o 
BNH, praticamente, nenhuma outra, a nível de ope
ração, você tinha correção plena, ao mesmo tempo em 
que você tinha correção plena do lado da captação. 
Acho_ que _aí_ está um dos problemas mais sérios a ser enw 
frentados pelo PIS-PASEP, pelo FGTS, inclusive por 
instituições que administram esses fundos, a médio pra
zo. 

Este é um ponto que eu acho da maior importância fi~ 
xar, pOrque eu-ácho que tem explicação para esse fenô

, menó, quefO ver se posso tentar chegar lá, estou me alon
gando demais. Do lado das aplicações, eu queria sim
plesmente dizer isto. 

Agora, nós vamos para a terceira característica, à qual 
queria chamar atenção, que é chamada concentração da 
coisa financeira no Brasil. Eu queria simplesmente dizer 
o seguinte: há duas dimensões para se estudar a concen
tração no Brasil. Uma no setor privado e no setor públi
co, e outra dentro do setor privado. 

Ao longo deste período 64 a 67, o período da infância, 
não se observa grandes movimentos de corisolídação, 
dessa tendência de concentração que ocorre a partir de 
69; mas convêm registrar um fato da maior importância; 
quando você olha em números agregados, por insti
tUições, independentemente de serem privadas ou públi
cas, houve uma grande- desconcentração da interme
diação financeira no Brasil. Isso é um fato para se cha
mar atenção, porque muita gente tem sido levada a ex
tnip.olar a concentração ocorrida dentro do setor priva
do, com a concentração do sistema como um todo. Ve
jam o seguinte. Só poderia desconcentrar, porque, a par-
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tir de 68 a 69, começa a·funcionar e a crescer üi.stifuições 
que não existiam antes: o-s1Stema BNH; os bancos de in
vestimentos independentes, de alguma forma, o sistema 
BNDE cresce sobremaneira dentro desse sistema. Quan
do você consolida um sistema como um todo, você não 
pode caracterizar uma grande concentração de coisas 
dentro de um segmento do mercado, você pode evidente
mente caracterizar concentraÇão dCntrO de cada segmen
to, está claro? Essas são as duas dimensões do problema 
que eu queria chamar atenção. A primeira então fica evi
dente e passemos a outro tipo de concentração, que é 
dentro de cada segmento. 

Os dois grandes movimentos importantes Ocorrldos 
são a conglomeração dentro do setor privado - faço 
questão de ler só um pequeno trecho do meu trabalho, 
isso acho que diz tudo: 

("'*) Para se apreciar a dimensão desse movimen
to, basta atentar para o seguinte: em 1974, o maior 
banco privado do País (BRADESCO) ei'ã resultado 
da incorporação (fusão e quejandos) de 39 insti
tuições bancárias ou similares: o segundo maior_ {1-
T AÚ) era o resultado de incorporação de 26 insti
tuições de igual gênero: o terceiro maiOr (NACIO
NAL) era o resultado de 23 incorporações e fusões; 
o quarto maior (REAL) era o resultado de 16 fu
sões. Dentre os oficiais (exclusivo Banco do Brasil), 
o segundo maior depois do Bãáco do Brasil (BA
NESPA) era resultado de 14 incorporações; o tercei
ro (BAN ERJ) era resultado de 24 incorporações. 
Mais importantes ainda é atentar para o fato de que 
parcela substancial desse movimento tomou lugar 
entre 1969 a 1974. Estes dados foram coletados pela 
Associação de Bancos no Estado de São Paulo e fo
ram publicados pela Gazeta Mercantil. Relatório 
Especial, de 12 de jli.nho de 1974. 

Quer dizer, a partir de 1969, houve uma grande con
centração, a partir da conglomeração da a:tividade bcm
cária privada, em que consolidava o espectro banco co~ 
Jl'lercial, banco de investimento, financeira, seguradora 
etc. 

Agora, convém ser dito o seguinte: iSto é um movi
mento de concentração, mas não necessariamente essa 
concentração, em grandes conglomerados, não vai mate
rializar em índices de concentraÇão dos agregados. Nós 
tínhamos o Banco do Brasil como um grande banco e al
guns bancos estatais; então a conclomeração ocorreu en
tre bancos estatais e bancos privados. Agora, dentro do 
setor privado, ficamos na verdade com dez grandes han
cos e ainda não temos bancos nacionais - nacionais, 
quero dizer, bancos que operam com agências em todo o 
País - o grande banco nacional deste Pafs ainda é o 
Banco do Brasil, e talvez o único privado seja, evidente~ 
mente, o BRADESCO, que hoje está Com 1.000 ai!;ên-
cias. 

Mas é interessante observar que quando v_ocê olha os 
depósitos do setor privado, houve uma grande concen
tração_ de depósito nas mãos di!stas illstituições, BRA
DESCO e ITAÚ, não queria dizer nomes, mas os dois 
maiores bancos detêm uma parcela significativamente 
maior de depósito do que tinha antes. Mas quando você 
compara depósito dos dois nlaiores &ancaS privados c-Om 
os depósitos do Banco do Brasil, do BANESPA, ele não 
ganhou muito espaço daqueles, ele ganhou dentro do 
segmento privado. 

Então esse fenômeno da concentração financeíra no 
Brasil é muito complicado, porque houve uma grande 
centralização de atividade dentro de segmentos e houve 
uma certa desconcentração entre segmentos da interme
diação financeira. Evidentemente que isto tudo, coloca
da ainda numa outra dimensão, isto ê, a intermediação 
financeira, essa conCentração do poder na mão do Esta
do, de um lado, e entre alguns segmentos do setor fman
ceiro, de outro, se defronta com um outro movimento 
que ocorre, que é a quarta caracterísfiCa,--que -é O da íD.-
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ternacionafizaçào da intermediação financeira no Brasil. 
O Brasil começa a usar o mercado internaciorial, corria 
fonte de recursos para operações financeiras de bancos 
comerciais, -bancos de investiment6s, BNbE - exceto 
BNH, que não caíu na tentação de pegar recurso em 
moeda estrangeira - todos os demais pegaram dólares. 
E isto ocorre no momento desta chamada grande con
centração, é o momento posterior a 1970. Isso exatamen
te coincide no momento em que o Brasil se abre para a 
intermediação fiflanceira bancária, a nível internacional. 
Os volumes e fluxos anuais entrados nesse sistema são 
bastante expressivos. 

Na tabela que deixo, começa-se a perceber que a moe
da estrangeira começa a ter um papel muito grande no 
passivo das instituições privadas financeiras nacionais e 
públicas. Então você começa a ter um novo agente traba
lhando com o mercado financeiro brasileiro, que não 
tem a presença física, mas sim a presença dos contratos 
que é o banco internacional. Então, nesse sentido, é mui
to difícil falar em concentração. 

A quarta característica para a qual quero chamar a 
atenção dos Srs. é a seguinte: é evidente que se você in
ternacionaliza a atividade financeira de um lado, e de ou
tro, o J;stado tem um grande papel na captação de recur
sos, significa dizer que o chamado privado setor finan
ceiro, ele pode se prejudicar por essa grande interferên
cia, digamos, de um lado da intermediação financeira, e 
de outro, do Estado. Mas, na verdade, isso não ocorre 
bem assim, o que ocorre, na verdade, é aquilo que come
cei dizendo sobre a moeda: é que os depósitos dos ban
cos privados nacionais, com órígem-no Governo e no se
to r externo, ganham uma grande importância relativa na 
estrutura passiva das instituições financeiras privadas 
nacionais; o que-equivale dizer, que isso são recursos que 
entram na estrutura de um banco comercial que não são 

-diretamCnte afetadas pelo cotidiano do Banco Central. 
Está claro isso ou será que expressei mal? lsso significa 
dizer que além de toda essa coisa, tivemos que encontrar 
forma de agilizar a saída de recutsos do segmento capta
dor, pelo Governo, ou do segmento da comunidade in-

-ternacional, para ser operada pela setor privado; eviden
temente que o setor privado ganha um spread, uma dife
rença e taxa de captação e aplicação, um ágio. Isso é uma 
fórmula de conciliar ou criar vínculos de solidariedade 
entre agencias públicas-e oficiais. Então a gente não Pode 
dizer que isso foi feito em detrimento do setor privado, 
por exemplo. Não é bem esse o caso. 

E esse elemento de agilização_ entre recursos, entre seg
mentos, seja do sistema financeiro habitacional, seja do 
sisteina BNDE, seja do sistema Banco do Brasil, seja do 
sistema Ifanco Central, plua as instituições pdvadas, ele 
ocorre através da figura do repasse, de um lado, e a ãd
ministração, de outro lado, entre os recursos disponíveis 
enfre esses diferentes segmentos-, isso é feito com a dívida 

-pública, a ORTN é o grande agilizador de transferência 
de recursos, por exemplo, do BNH para o Tesouro, este 
parei o Banco Central, qUe raz o qUe quer colo o dinhei~ 
ro, dá para financeira etC. Por exemplo, em 1976, 20% do 

-total de ORTNs emitido estava nas mãos do BNH e 
BNDE; é uma forma de você tirar recursos carimbadoS 
do BNH, como poupança compulsória, o Governo va1 
lá, vende título público, tira o dinheiro de lá e não sei o 
que ele faz, pode fazer um milhão de coisas, inclusive 
emprestar para o setor bancário. EnÜo essas são as ca-

- racterístiCãS-para as quais gostaria de chamar a atenção 
dos Senhores, paralelamente a essa da intermediação fi
nanceira internacional. 

Como o tempo está correndo, costumo dizer o seguin
te, que a partir dessas características, ê possível você en
tender o que ocorreria nesse sistema com a subida da 
taxa da inflação. Em 1974 sobe a taxa da inflação, não 
vamos dicutir porque: o País estava crescendo, subiu o 
preço do petróleo, teve um monte de problemas, subiu a 
taxa de inflação. A primeira coisa que ocorre, com a su
bida da taxa de inflação, é o seguinte: aumenta a partici-
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paçãÕ de setor com correção monetária a posteriori, 
todo mundo procura o setor com correção monetária, 
_todo mundo quer comprar ORTN e aplicar em caderne
ta de poupança. 

Ocorre_um fenômeno dramático com as chamadas ins
tituições que captam recursos sem correção monetária. 
Vou ler alguina cois-ã para os Srs. que acho bastante ilus
trativo do _que acontece; 

Os depósitos dos Bancos Comerciais e dos Ban
cos de Investimentos, após um longo período de 
crescimento (1962/73),_ caem dramaticamente em 
tenrioS reais- a partir de 1974. Os depósitos à vista 
caem, em termos reais, 31 bilhões de cruzeiros (a 
preços de novembro de 1977) entre deze:ffibro de 
1973 e setembro de 1974 (8% em termos reais, does
toque de dezembro de 1973); os depósitos a prazo 
caem, em termos reais, 8 bilhões (ou 6% do total). 
Isso em três meses. 

"O saldo de poupança financeira, captada através de 
Letras de Câmbio, emitidas pelas sociedades de financia
mentos, cai para 12 bilhões, e!n termos reais, a preços de 
77, entre dezembro de 73 e setembro de 74." Ou seja, em 
9 meses há uma dramática queda de recursos das insti
tuições que operam em cruzeiros e, evidentemente, uma 
drãmâtiCa êlevação dos depósitos em cadernetas de pou
pança, etc. Não preciso explicar para os Srs. o que signi
ficá esse tipo-ae coiSa. 

Três páginas adiante escrevo qual foi a reação da auto
ridade monetária. A primeira evidência que isto ocorre, 
por saída espontânea do depositante, os bancos que cap
tam depósitos em CDBs e Letras de Câmbio, ficam, di
gamos asSim, ilíquidos. Eles têm uma baixa liquidez e fi
cam basicamente sem nenhuma capacidade de operação. 

De outra parte, as instituições que recebem os depósi
tos: 6iixa Econômicã Federal, Crédito Imobiliário, etc. 
têm uma grande quantidade de recursos em caixa. 

O que se_ esperaria que ocorresse, se o Governo não 
pusesse a mão? Evidentemente a quebra de alguns ban
cos comerciaís, como ocorreu a partir de 74, efetivamen
te,_e também quebra das instituições que captam recur
sos com correção monetária. Por quê? Se sou uma insti
tuição que capta recursos com correção monetária, entra 
grande volume de recursos na Caixa Econômica. Só quC, 
com a correçào monetária, como estâ subindo a taxa de 
inflação, e há o- risco de subir mais, ninguém quer tomar 
recursos com correção monetária .. Então, você deposita 
na Caixa Econôm-icia e ela tem obrigação de me pagar os 
juro;; reais positivos de 4 a 6%, mais _a correção mone
tária, de uma parte. De outra parte, ela não consegue 
emprestar para ninguém. Se ela não consegue emprestar 
para ninguém, ela quebra porque ela tem que remunerar 
o dinheiro tomado. Então, quebraria dos dois lados. 
Como é que foi feito para não quebrar tudo? 

Vou ler algumas coisas rápidas e prometo que termino 
aqui. 

Faço questão de ler, porq-ue tenho até medo_de errar. 
A leitura é até um pouco rude porque acho que o perío
do merece algo rude. Escrevi o seguinte: "A reação a es
ses movimentos de recursos entre instituições provoca
das pela elevação da taxa de inflação - evidentemente, 
que teve um movimento espontâneo dada a estrutura em 
que foi criada aquela dicotomia de contratos." 

A dicotomia de contratos é que faz o movimento ser 
dramático. 

.. 1) a fim âe ''salvar" o_setor que contrata em 
termos nominais observa-se, entre outras coisas: 

Substancial expansão da "ajuda financeira" do 
Banco Central para Bancos Comerciais, Financeiras 
e Bancos de Investimento, como indicado na Tabela 
19. Note que essa ajuda é particularmente impor· 
tante em 1974, mas se mantém elevada ao longo de 
todo o período entre 1974 e 1978. Mais importante 
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ainda é registrar a também substancial elevação dos 
"repasses" (inclusive a título de ajuda) que estas ins
tituições receberam do BN H, do BN DE e da CEF 
(exatamente as instituições que contratam em ter
mos reais). Entre 1973 e 1975, a estrutura passiva 
dos Bancos Comerciáis indicam que a "ajuda finan
ceira" do Banco Central passa de 7,"0 para 13,03 do 
total do passivo: e a dos BancQS de_ Investimentos 
passa de 0.4 para 5.3% do total do passivo (a), indi
cam mais que os "repasses", no mesmo período, 
passam de 4.1 para 6.2% do total do passivo dos 
Bancos Comerciais.'' -

Mas, também, sabe-se que elas receberam em 73 e elas 
tinham a ajuda do Banco Central em torno de 113 a 114 
mílhões de cruzeiros. Em dezembro de 74, essa ajuda era 
de 2,5 bilhões. Perguntar~se..á: a que custo foi concedida 
essa ajuda financeira? 

" Infelizmente, tal é o número de subc_ontas e, 
portanto, de condições, que é praticamente impossí
vel se dar conta desta informação. Sabe-se, no en
tanto, de algumas operações. O chamado "refinan
ciamento compensatório", concedido em março de 
1975, foi da ordem de 6.0 bilhões de cruzeiros a 
preços correntes e a um custo nominal de 6% a.a. (1); 

Os números agregados são estes. 
Ainda corno um elemento de ajuda para o ajuste_ ne

cessário devido a esse saque de recursos do setor privado 
em cima das instituições financeíras, temos:. 

Contínuos cortes nas taxas dos depósitos 
compulsórios em dinheiro dos Bancos Comerciais". 

Como vocês sabem, o depósito compulsório pode ser 
feito em dinheiro ou em títulos. Mudando a oompo;fÇ-ao 
para títulos se diminui o custo da operação bancária, evi\ 
dentemente. 

.. Estas taxas passam de 9.70 em 1973 para 5.7 em 
1974 e para 1.2 do total de depósitos em 1975". 

Ou seja, praticamente o compulsório em dinheiro se 
reduz de 9_ para 1,2% em dois anos. E, evidentemente, 
tem uma contrapartida aumentada em títulos que tinha 
até uma limitação do Banco Central, no sentido de _que 
não poderia_ ser maior que 55%, 

O SR. BERNARDINO VIANA (Inaudível)- ""por
que eles colocam diariamente à disposição dos bancos, 
mesmo com as letras depositadas ... 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Esta
mos falando do período de 74, 75 e 76. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Exatamente. 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Isto 
significa que o Tesouro-está emitindo títulos para botar 
no compulsório dos bancos, para remunerar o depósito 
compulsório dos bancos. 

Uma outra ajuda que ocorreu nesse período foi a se
guinte: 

" os limites máximos permitidos para as taxas 
de juros nominais nas operações de Financeiras e 
Bancos de Investimento são elevados em 1974 para 
operações de curto prazo e para as operações aciina 
de 24 meses, as taxas são livres se o insiruinento de 
débito {Letras de Câmbio e depóSitos) for emitido 
com correçào monetária a posterior!." 

Isso em 74. As instituições ffi'Jaricéiras não aceitam 
este desafio e, em 76, vem a liberação da taxa de juros. 

Tenho, aqui, os números sobre esses dados_e os deixo 
aqui. 
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Evidentemente que fazendo isso estamos salvando o 
setor monetário. Do outro lado, o que estava ocorrendo? 
Quem estava captando com correção, o que estava sendo 
feito de uma parte e, de outra, que houvera se endivida
do com a correção monetária a posteriori, antes de 74, 
co1tiõ é que estava fazendo? O que fui feito para evitar a 
i liquidez? 

" em novembro de 1974, limitou-se a 20% a. a. a 
taxa máxima de correção monetária para: ós novos 
empréstimos contratados junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico, já "então adminis
trador do PIS/PASÉP e praticainente detentOr-do 
monopólio doméstico dos empréstimos de longa 
maturação para o setor industrial." 

" criação em 1974 das subsidiárias do BNDE: a 
EMBRAMEC, IBASA E FIBASE, para subscrever 
ações preferenciais sem direito a voto de novas 
emissões de empresa nacional." 

E aí vem o PROCAP, o FINAC e etc., que eram for
mas de âar liquidez às empresas que Vinham com débi
tos, com correção monetária. 

" modifica-se a fórmula de correção monetária, 
primeiro, em 1975, para introduzir um conceito de 
"inflação acidental" de tal forma a permitir que as 
flutuações da taxa de conversibilidade e entre UPC 
e cruzeiros não faça o caminho da inflação observa~ 
da; segundo, em 1976, para tabelar 20% das flu
tuações da taxa de conversibilidade entre cruzeiros e 
UPC a unia taxa de inflação desejada da ordem de 
15% a.a. (inflação média do período 1976/78: 40% 
a.a.); 

" - reduz-se, pelo Decreto-lei n"' 1.338, de 23-7-
1974, os incentivos fiscais à poupança financeira 
captada atraVés de Caderneta de Poupança de 20 
para 6% do saldo médio que entra como crédito fis
cal nos pagamentos do imposto de renda (a);" 

E tomam~se outras medidas para desestimular a apli~ 
c ar e eliminar, na verdade, os contratoS de emPréstimos 
cõm correção monetária para o setor industrial privado, 
endividado no BNDE e o setor industrial endividado no 
BNH. 

Isso aqui diz um pouco o que foi esse período de 
74/76. No período de 74, 76 e 77, na verdade, foi um 
período de grande especulação financeira, em função da 
incapa-cidade do sistema em absorver um choque dado 
pela elevação da taxa de inflação. 

Nesta fase, ocorre que todos queriam dinheiro barato 
e aplicar dinheiro caro. Quem pagava o dinheiro caro era 
o Governo e quem tinha dinheiro barato também era o 
Governo. Então, a ação do Governo foi no sentido de: 
dar o dinheiro barato para quem tinha crédito de iliqüi
dez, ~eja o setor financeiro privado que perdeu o depósi
to, seja o setor industrial que tinha dificuldade de liqui
dez, porque devia em termos reais. E o único que toma
va recurso caro era o Governo. Então, como o Governo 
tomava o recurso caro e dava recurso barato, para pagar 
a diferença ou ele tinha que ou emitir moedas, ou au
mentár tributos ou aumentar a divida interna. Mas, 
como a diferença era muito grande, ele aumentou tudo: 
dívida interna, tributo e emissão da moeda. 

Então, para encerrar, isio aqui {a gr~ndeanomalia do 
sistema que herdamos em 1974/8. -

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com Ii
·cenÇ"a pãra uma rápida intervenção. Neste ponto, como 
o Senhor colocou aquele período que foí conSeqUência 
de tudo das especulações terríveis de ações, que houve 
uma grande vítima, qüe foi o pobre, que foi o funcio
nário, que foi a classe média. Onde está colocado isto? 

O SR. ADROALDO DE MOURA DA SILVA- O 
movimento especulativo foi em 1971. Ele teve origem 
exatamente no ínicio da consolidação desse sistema. 
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O SR_ PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Foi dra
mático! 

O SR. ADROALDO DE MOURA DA SILVA
Foi dramático,. mas o movimento especulativo de 1974/6 
é muito mais dramático, porque ele é muito mais genera
lizado, porque ocorre ao nível de todos os depósitos do 
sistema económico e não localizado num movimento de 
ações. 

Infelizmente, realmente_é uma coisa detalhada e eu 
não sou muito parcimonioso em palavras, falo demais
já me alonguei muito e deixei muitos detalhes. Mas o 
problema 74/76, é onde você tem um grande movimento 
de elevação de taxas de juros para poupança financeira e 
uma queda de taxas de juros para o aplicador dessa pou
pança financeira. Então, você cria um grande estímulo 
para que você tome recursos financeiros com origem no 
Tesouro, no Banco Central, ou no Governo, de uma for
ma geral, e faça as aplicações com correção monetária a 
posteriori. Só que quem dava os recursos baratos era o 
Tesouro e quem pagava o recurso caro, também, era o 
Tesouro, que era a forma dele controlar o degósito. En
tão, essa é a chamada ciranda, quando o dinheiro sai do 
Governo e volta para o Governo. Só que ele sai barato e 
volta caro. Para p_agar a diferença ou o Governo tem que 
emitir, cobrar tributos, ou se endividar.' 

Então aí é a grande explosão da dívida interna neste 
período. Agora, o que é interessante, também, é que nes
se período, 74/77, houve uma grande explosão da dívida 
externa: POf quê? Porque o segmento que tinha acesso ao ____ _ 
dinheiro barato era muito específico. Eram os exporta~ 
dores de manufaturas, o crédito agrícola e os devedores 
do sistema do BNDE, que tinham acesso ao dinheiro a 
20% âi co_rreçã_o monetária. Mas o restO do sistema, fora 
disso, com e-ievaÇão da taxa de juros de 1976, só tinha 
acesso ao mercado internacional de capital, que estava 
relativamente barato e uma grande abundância de recur-
sos financeiros. E o que é interessante é que a onda legi
ferante do período também vai incentivar a tomada de 
recursos externos, além da elevação da taxa _de juros. 

Eu precisaria ler isso aí para os Senhores terem uma 
idéia do que ocorre nesse período, que é a criação da 432, 
que vai ter grandes problemas em 1979, ou seja, criam-se 
facilidades para o i"ndivíduo ir lá fora buscar dinheiro e 
cria-se a garantia e a segurança de que não haverá a ma
xidesvalorização cambial, por exemplo. E, em segundo 
lugar, para evitar-se o risco de uma maxi, cria-se_um de
pósito junto ao Banco Central, em que os devedores des
sa moeda, em moeda estrangeira, poderiam criar o cor
respondente em depósitos junto ao Banco Central, ou se
ja, eu poderia ser um devedor de um banco Já fora, como 
empresa de 100 itiilhões de dôlares, eu teria, no máximo, 
o direito de criar 100 milhões de dólares juntO ao Banco 
Central, transferindo ao Banco Central todo o ônus da 
minha dívida para o banco estrangeiro. Quer dizer, cria
das essas facilidades, houve uma grande entrada de re
cursos externos, também nesse período. Na medida em 
que eles não foram acumulados produtivamente, porque 
o sujeito tinha um problema de instabilidade de cresci
mento da demanda efetiva, eles serviam também para 
agilizar a grande demanda dos papéis, do chamado mer~ 

_ cada _primário. 
Então, nesse contexto, o que é a crise o Open? 

-A C-ris-e do Open é muito simples de se entender, por
que o_ sistema inteirinho estã envolvido nessa onda espe
culativa e a vitrine aparente dessa especulação se dã no 
mercado primário, que é LTN e ORTN, que é o mais 
visível. 

O SR. J?ERNARDINO VIANA- Professor, e aque
le cheque do Banco do Brasil, com juros tremendos, que 
o Banco cambiava? 

O SR. ADROALDO DE MOURA DA SILVA- E; 
isso, é a_chamada operação de mercado aberto. 
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Mas isto é simples de entender, não existe nenhum 
banditismo dos agentes desse mercado, é isso que eu es~ 
tau querendo dizer. 

Dado às condições institucionais de entãô, dada à flu~ 
tuação da taxa de inflação, o sistema-inerentemente cOn~ 
duzia as pessoas para uma atividade especulativa. E essa 
atividade especulativa tinha um grande efeito- ilociVO 
sobre a atividade produtiva, evidentemente. Agora;- a
grande tragédia para tudo isso é que o papel que assegu
rava a taxa de juros elevada para o detentor dos recursos 
financeiros era o papel público. E o que é pior, o próprio 
setor público que ajudava a financiar a aquisição desses 
próprios papéis, atravês das lirilias de créditO subsidia
das. 

Então, vejam: Esse período de 74, gue vamos chamar 
de 74/76/77 e o ~per!odo I970. 

Vamos, agora, só em duas palavras, ver o que ê 79. 
O sistema então era o seguinte: o elemento basico a Ser 

rompido era a remuneração financeira elevada dada pela 
correçào monetâria, de um lado, a política cambial para 
atrair recursos externos, de outro, e a dívida pública para 
agilizar esse movimento de recursos financeiros entre os 
setores e, portanto, permitii a especUlaç-ão. 

Então, nesse sistema, o que- fai:ia·o·-sanCO -central? 
O Banco Central é vitima daqúHõ que eu disse no co~ 

meço: ele controla um pedacinho do sistema, -querendo 
mexer em tudo. Não pode controlar o Lodo. Então, tem a 
moeda estrangeira em UPC, que são volumes expressi
vos do sistema e que afogam -o po hre do Banco (',entrai, 
que fica uma atiiude relativamente passiva, dada aos 
grandes volumes, seja de moeda estrangeira que está vin
culada à Política Cambial, seja a política do UPC.. 

Então, vem a autoridade inoflet"âf-iã. e diz 0 segUinte: 
Vou fazer política monetária; pariOOiitrolar a base mo
netária e os meios de pagamento. Qual era a ação no r~ 
mal? Vou vender títulos ao público e dizia; EstoU- ven
dendo títulos para arrecadar dinheiro. 

Então, o que ocorria? Suponhamos que eu fosse tirar 
dinheiro do público através de títulos, porque o público 
estava sedento para comprar títulos. 

Se eu fizesse o movimento no· mercado inorieiâdô, que 
já estava comprimido pelã. Sãída de recUrsos dos baÕ.cos 
comerciais para as institUiÇões ·não controladas pelo 
Banco Central:_Caixa Económica etc., eu criaria uma cri
se de liquidez localizada nos bancos comerciais. Mas a 
crise de liquidez localizada nos banco-S-Coinerciais teriã 
que ter um acesso às linhas_ de crédito de ajuda financeira 
da autoridade monetária, de um lado, e, de outro, ti
nham acesso à moeda estrangeira. 

Então, na hora em que eu fazia qualquer compressão 
de liquidez no mercado primário, para diminUir a·base
monetâria e portanto controlar os meios de pagamento, 
o próprio setor privado áíavã. li<J.uiáeZ, indo junto ao 
Governo pedindo ajuda financetra ou indo_ ao setor ex
terno fazendo entrar dinheiro. 

Ora, na hora em que o Governo responde Passivamen
te com a ajuda financeira, como ocorre em 74/76, signífi
ca dizer que ele tirava com uma mão e dava com a outra. 
Tirava a dinheiro caro, vendia papel a preço caro e dava 
a outra com dinheiro bai-ato. Quando isso não era possí
vel, o individuo ia lã fora, pegava dinheiro, depositava 
no Banco Central os dólares e tirava cruzeiro. 

Então, a política monetâria, que pretendia ser austera, 
não controlava a moeda, mas, sim, controlava a compo
sição passiva do sistema. Em outras paláVras, ela era 
muito eficiente para tirar depósitos do públiCo junto aos 
bancos e colocar ajuda finariceira ·e passivo estrangeira 
nos bancos, o que equivale a dizer que a relação dos ban
cos empréstimo-depósito cresce monotonicamente nesse 
período. Você tinha a ilusão de controlar a moeda e o 
crédito corria solto, a taxas muito nlais eievadãs que a 
moeda. Então há uma dissociação perfeita nessa estrutu
ra do crédito e da moeda. O crédito corria solto e você 
fica fazendo política monetária, só mudando a campo-
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siçãci do financiamento e do crédito, mas não altera o 
crédito. 

E que é 79? É a tentativa de se limpar a área de cor
- ----reçâo monetária,' devido ao casuíSmo ocorrido depois de 

- 74 e-Umã1entativa de passar a coriirol3.r as operações ati-
vas e não mais a passiva. Então, a política monetária e 
OY.:tOâõxa no" Brasil está perdendo significado. 

Na hora em que os Srs. começam a controlar as ope
rações ativas, os instr1,1mentos de politica monetária Or-

- t_odoxa vão_fican_do complicados. Confesso que podería
mos falar um pouco mais disso, que não é perfeito, é uni 
sistema ·que está tentando ajustar-se dentro dessa dinâ
mica que eu tentei colocar aos Srs. Espero que tenha sido 
esclarecedor. -- -

O SR. _PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Atenden
-- doa su__ge:stão_Qo nobre Relator, Senador José Lins, tere

mos um interValo de cinco milluios"; para depoiS proSse
guirmos. _Está suspensa a reunião por cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estão rea
bertos os nossos trabalhos, a acredito que nós co
nle~aríamos por uma interpelação que o nosso Relator 
gostaria de faier. 

---o SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu 
prefiro que V. ~x~ cedesse a palavra aos meus colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Então, se 
alguém desejar fazer uso da palavra, espâ o Professor 
Adroaldo Moura d? Silva à disposição. 

CónCedO a palavra ao nobre Senador Roberto_ Satur~ 
nino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu gostaria de, 
em primeiro lugar, registrar a impressão que me causbu 
a exposição, que foi_ excelente e não apenas muito boa e 
muitO esclarecedora mas muito dens_a, o que nos obriga a 
uni estUdo do texto, razão pela qual eu pediria que o tex
to fOsse reproduzido e entregue a nós, para que pudésse
mos examiná-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Herrries) - O nosso 
Relator jâ tomou a providência de mandar tirar algumas 
c:6pias, a fim de que sejam distribuídas entre os membrOs 
desta Comissão. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado 
a V. Ex• 

Mas, eu gostaria que o Professor Adroaldo nos disses
se agora algo sobre o que se está passando hoje, porque, 
se naquele períOdo 74/77 oc_orreram esses reriõrilenos, 
que ele tão bem descreveu, em que o Estado foi obrigado 
a bancar esse Spread negativo, utilizando esse mecanis
mo da ciranda etc, apenas evitando grandes rupturas do 
sistema, mas até mesmo permitindo que o sistema conti
nuasse a se expandir porque a participação, por exem
plo, do sistema financeiro, na formação da renda nacio
nal, continuou crescendo, continuamente. Não houve in
terrupção nesse período, dando origem a uma série de 
operações _e de casos rumorosos. Se_bern entendi a crítica 
do Professor ela se concentra muito na dicotomia dos 
dois mecanismos, dos dois tipos de contratos; a dicoto
mia, ainda que reduzida com o arbítrio do Governo, 
sobre a correção monetáiia, que continua .3: eXistir. CQÓ'l 
a intensificaç-ão do ProcesSo inflacionâiio n-o óitilTIO ano, 
o que que está ocorrendo hoJe? Por que não está se re"pe~ 
tindo, por exemplo, essa necessidade de operação de so
corro urgente? É previsível que isso volte _a acontecer, 
quer dizet-, o que ~tá se passanc;Io nesse_ mercado~ no es-
tágio Presente? -

O SR.ADROALDO MOURA DA SILVA- Vamos 
tentar localizar isso na segunda metade de-78 para hoje. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Isso! 
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O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Quer 
dizer, em meados de 78 nós temos de novo uma acele
ração dramática da innação, se intensificando em 1980. 
Que!- dizer, por que se _observou o mesmo fenõineno de 
efltão? 

A elevação da taxa de innação é localizada basicamen
te em 79. Um dos primeiros elementos de mudança do 
sístema foi qUe -passairios de um sistema, primeiro, de 
taxa livre, para o mercado de captação da taxa de juros 
controlada__ Então, o controle da taxa de juros com aque
le redulor de 10%, teve um impacto grande na captação 
de recursos flnanceiros: houve um grande deslocamento 
de novo. 

Segundo, nós convergimos para uma administração 
ostensiva.da correção monetária, seja, há uma correção 
monetária de 50% para uma innação de 100%; na verda
de, o sistema inteiro não tem mais correção monetâria 
nem para captação nem na aplicação. Uma terceira ca
racterística diferente, é que depois, ou seja, ao contrário 
de 74(76, a entrada de recurso externo começa a escas
sear, particularmenter no último ano, nós somos perde
dores de reserv~ _ i~t~r~acionai~. 

De t.:m lado, você tem os fluxos de recursos com ori
gem no setor externo diminuindo e pressionando inclusi
ve uma contração monetária doméstica. Enquanto nós 
estamos perdendo reservas nós estamos contraindo liqíli~ 
dez, ao contrário do que ocorreu depois de 76, Quer di
zer, ·nós perdemos em 74, mas depois de 76, de novo, vol
tamos a ganhar grandes quantidades de reservas para 
obtermos, digamos assim, uma sobrevida à especulação 
que teve início em 75. 

Quanto, a tentativa de controle do ativo do sistema fi
nanCClrõ prlvãdõ e pÓbiico, ao contrãrio da tentativa do 
controle do passivo - quer dizer - ainda imperfeito. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu gostaria que 
fosse um pouco -mais explicado este 49 ponto. 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Este4' 
ponto ê o seguinte. A política mOnetária ;_ vou tentar 
transmitii m"inha idéía.:...:.. antes ela era suicfda, enquanto 
ela se direcionasse só pelo controle da chamada base mo
netária, ela tentava controlar depósitos, diminuía depó
Sito~. mas o sistema~ de "crédífo coritinuava índependente 
de depósitos, porque tinha recursos externos, repasse do 
Governo e ajuda financeira. Então, o Banco Central não 
controlava o total do passivo mas controlava a compo
sição do passivo das instituições privadas; mas o total de 
crédito continuava elevado. Quer dizer, então, que se 
descobriu que os depósitos a vista e a prazo captados vo
luntariamente do público, é hoje uma parcela inexpressi
va do passivo das instituições financeiras. 

Para os Srs. terem uma idéia do que isto representa
só para citar um núme"rel -se se tomar os empréstimos 
bancários sobre meios de pagamento, em 72, os emprés
timos eram 138% dos meios de pagamento: 38% acima; 
em 74, eram 62%. Mas em 77 os empréstimos eram mais 
três vezes o volume do depósito de moedas, ou seja, eram 
222o/o. Então você controlava a moeda e o empréstimo ia 
embora. Então a política inonetária era suicida nesse 
sentido. Ela só· fazia Inudar a composição e fazia com 
que o Governo ficasse emitindo títulos continuamente 
na tentativa de dizer que controlava. 

Então, o que se percebe? :t: que as operações ativas de 
empréstimo tinham várias origens: no Banco Central, na 
J!juda financeira e no ~t_Qr externo. Então tentar .contro
lar uma parcela do passivo não adiantava porque_ não 
controlava o ativo. 

Então a tentativa é de passar diretamente para o con
trole do atiVo, ou sela, o ativo só pode expandi~, _digamos 
45%. 

Então você está mudando a administração da política 
monetária,. dramaticamente nesse período. Nós estamos 
no primeiro exei-cfcio dessa coisa. Está claro? O sistema 
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estâ parando pelo lado das operações ativas. Aquela 
aparente iliquidez ocorria é PorQUe depósitos eram es
cassos ao público, mas o empréstimo crr!sciáJnuito. A 
demanda por liquidez do setor externo do Banco Central 
era crescente, porque a sua relação empréstimo I depósito 
estava crescendo muito. Esta mudança que ocorre é uma 
tentativa de você passar a controlar o ativo e não do pas
si~o necessariamente. Quer dizer, você tem de encolher a 
participação do sistema fin-anceiro. Deve ser operação 
pelo controle direto. 

:b iriiportã:nte também dizer que- eu não esto:u-aqut 
para defender, necessariamente, uma Política- tambéni 
é uma coisã--muito imperfeita,- cheia de sobressaltos. E 
uma das coisas incríveis_ que ocori'em neste-período a que 
estou~me referindo é que nesta fa-se, além dessas mu~ 
danças, ocorreram duas outras medidas que são muito 
importantes: uma delas ê a maxidesvalorização,_A maxi
desvalorização_de 10 de dezembro, se não me engano, do 
ano passado, rompe um compromisso de 11 anos implí
cito nos contratos em moeda estrangeira, qUer dizer; no 
momento em que o País começava a perder reserva. En
tão a desvalorização cambial equivale a uma perda de 
capital muíto elevada para_quem tinha débitos em moe
da estrangeira, e como que desvincula a economia do
méstica da economia internacional, financeiramenh~-fa
lando. 

Então passamos vários meses sem que os agentes do
mésticos tivessem coragem de -conttatar nóvol'l recursos 
do exterior com medo da maxidesvalorização. Então, ti
ramos um outro componente da especulação do quadro 
e começa a perder reservas por todas essas circunstân-
cias. 

Paralelamente a isso, ao caso da maxi, temos alguns 
sobressaltos no sistema e que São inseridos junto çom a 
maxi e que jogam uma tremenda dúvida sobre a capaci
dade de continuar financiando com moeda estrangeira o 
setor __ d_omé_stico, a despeito da dúvida natural da dívida 
externa, que foi o rompimento _de outro contrato impor
tante com o setor privado, que é chamado 432 - acho 
que os Srs. jã ouviram falar. Pela Resolução 432, o setor 
devedor em moeda estrangeira podia manter depósitos 
no Banco Central, além de outros depósitos que têm 
controles quantitatiVoS 11"ã entrada. Quer dizer, isto aqui, 
na hora em que esse depósito era para valer, não se podia 
sacar a vista ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- (Fora do micro
fone)"- Vários bancos tinham que ficar ... 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Não, 
dependiam da natureza, uns eram 90 dias, outros 180 
dias e outros 30 dias. 

OSR. ROBERTO SATURNINO- Havia alguns de 
até Um ano. 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Sim, 
mas tinha uma concentração grande em 30 dias. Como 
havia muitos depósitOs jã de muito tempo, a maioria de
les eram sacados- digamos -em dezembro, se houves
se-maxidesvalorização, sem o bloqueio de 432, haveria 
um saque em massa em cima do Banco Central- diga
mos - de 3 a 4 bilhões de dólares, o que faria explodir 
qualquer controle de base monetãria. 

Ora, a màxidesvalorização e o evf:nto 432, criam uma 
série de dificuldades para o relacionamento finaCeiro 
com a comunidade finari"Ceífa -internacional. Aqui, uma 
fonte de pressão fica eliniínã.da e não sei quando vai vol
tar a atuar. 

A outra fonte de pressão; que ocorre, é da dívida 
pública, nós bem lembramos as grandes gritas da especu
lação financeira com LTN e ORTN ao longo de todo o 
peiíodo até 1978. E, com o controle da- taXa de Juros, a
tentativa do controle das operações ativas, a dívida 
p6blica começa a funcionar ao contrãrio: ao invés de ser 

D_IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJI) 

o elemento que dava o patamar superior da taxa de ju~ 
ros, ela, agora, pelo controle da taxa de juros do Banco 
Central, ela_ dâ o patamar inferior, ma:s dã um patamar 
tão _inf.e:río_r q_ue ela não consegpe_ vender papel. 

E _aí ocorrem dois _fenômenos ·muito importantes no 
ano de 1980, em relação à dívida pública, que é o CE
LIC, é a clearing house das operações com dívida públi
ca, em papel. 
-Então, como se vinha de um sistema especulado, que 

to_do mundo tinha um over, em cima de sua carteira de 
papéiS;-ouseja;=--eu "eStav-a bancando, riã verdade, as mi
nhas operações muito além daquilo que me permitiria a 
minha carteira de ORTN, porque era um mercado livre, 
na hora em que passa o clearing house a ser feito pelo 
Banco Central, em que, a cada operação de venda cor
responde a uma baixa na-minha carteira de papel, ocorre 
uma grande liquidez no sistema de LTN, primeiro, e de
pois ~m ORTN, e o sistema entra numa fase de baixa, em 
que os papéiS da dívida pública se transformam- diga
mos assim - em linguagem financeira do mercado fi
nanceiro - em micos, quer dizer, são papéis micados no 
sentido de terem baixa remuneração e têm um custo para 
manter a liquidez que esgota o CELIC. 

Então se tira do sistema os agentes de especulação bá
siba, quer dizer, a Correção monetâi'ia, a dívida pública ·e 
os recursos externos. Não quero dizer que a coisa tenha 
sido feita com perfeição e nem quero dizer que se elimi
nou também, de vez, a transferência que normalmente 
oCorre.--Pãra dizer a verdade, temos, em 1980, três even~ 

- - tos com a dívida pública, que são bastante ifiStes, riú.)S::: 
tram que ainda ocorre grande transferência especUlativa, 
a despeito des$e quadro que tracei~ kjJrimeii:a delas é a 
manutenção da opção cambial nas ORTN, que foi feita 
depois da maxidesvalorização. A segunda delas é a dra
mâtica queda da taxa de juros da LTN, o que equivale a 
uma gran~~ subida no preço d~ LTN, na posição de car
teiras do-s -dealerS do Banco Centfal. 

Se olharem os dados que tenho, até março, abril, 
maio, mais ou menos, o Banco Central comprou pratica
mente toda a dívida pública em LTN do setor privado, a 
preços altíssimos. O que vale dizer que houve uma gran
de transferência de recursos. 

Depois, quando praticamente esse papel desaparecen
do do mercado, volta a política de valorização do papel. 
Aí se tem um dramãtíco salto na taxa de juros de novo 
que é o momento que estamos vivendo agora. Esse 
sobressalto da _dívida pública também está ainda ocor-

--rendo no ano de 1980. Convém, no entanto, lembrar que 
o volume da divida pública caiu dramaticamente ao lon
gO dos últimos 14 meses, em termos reais. O giro da-dívi~ 
da pública, praticamente, foi dividido por três ou quatro, 
e:Oi fetação ao chamado giro de 14, 15 meses atrâs. 

Esses são os elementos novos introduzidos no sistema 
que, evidentemente, vão ter desdobramento para 1981 e 
1982. 

A política cambial e a polítiCa de ORTN são o_s ele
mentos hoje crítiCoS para reorganizar a intennediilção fi
nanceira ·na Brasil e é o cerne do problema, A política 
econôlnic'a, hoje, de curto prazo reside exatamente na 
administraÇão -desses dois preços que devem ocorrer em 
1981, qUe é a correÇão monetária e a correção cambial. 

Não sei se fui feliZ na explicação. 

o SR. BERNARDINO viÃ.NA.-:- Prof~ssor, os-bãn
ÇOS oficiais estaduais, n~tes três últimos anos, para equi
librar a sua receita e despesa não tiveram o"utro recurso 
senão recorrer ao _auinento de.capitais através dos gover
nos .estaduai_s que já cOnta com recursos pagos do BNDE 
do FICAP. O BNDE dá para aumento de capitais aos 
bancos na mesma quantia que deu os governos esta
duais. 

Essa ·elevação de capital beneficiaria a atividade pro
dutiva, mas com a contenção da elevação dos emprésti
mos em. 45%, esseS recursos devei'ão ser aplicados em 
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ORTN e LTN, porque neste instante V. 5' disse que es
sas letras teriam que ser compradas pelo Governo Fed~ 
ral, mas, também, os bancos tiveram que lançar mão 
desse recurso por causa da contenção da expansão das 
aplicações. Então, e-m parte se resolve o problema do re
sultado financeiro dos bancos, de não dar prejuízo, se 
houve aumento de capital, de certo, eles aplicam o que 
sobra em ORTN e LTN. Agora, a atividade produtiva 
não seria prejudicada_ou não está sendo prejudicada com 
essa falta de crédito? 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Essa é 
uma questão meio intrincada, quer dizer, tem vários 
componentes. Em primeiro lugar eu quero dizer o se
guinte: o controle de 45%, na verdade, incide sobre meta
de do Crédito do sistema ... 

O SR. BERNARDINO VIANA- A exportação não 
tem ... 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA -0 cré
dito agrícola está se e.xpandindo a taxas elevadfssimas, a 
despeito de tudo que se fala. O que está ocorrendq é que 
_estão segurando o crédito aos investimentos do setor 
agrícola, mas o custeio está crescendo substantivamente. 
Na verdade, estã ocorrendo um certo controle da taxa de 
e~pansão do crédito, assim, pela primeira vez, ao longo 
dOs últimos 15 anos, estamos vendo um fenômeno novo 
que- se vê desse fato é que a taxa de_ expansão total do cré
dito está se aproximando da taxa de expansão da moeda. 
Quer dizer, na margem, a relação é um para um quando 
jâ chegou a ser de-_dois e meio, três e meio e até quatro. 

O SR. BERNARDINO VIANA- (Fora do microfo
ne) 

O SR. ADROALDO MOURA DA SI LV A- Não, o 
crédito é que estava se e;~~;pandindo mais do que a moeda. 
Em função que desses controles que eu acabei de men
cionar, e também em função dos 45%, apesar de incidir 
só na metade do total do crédito mais ou menos, a grosso 
modo, a convergência da taxa de expansão de crédito es
tá caindo relativamente e a da moeda está subindo. Mas 
elaS estão convergindo uma para a outra, isso evidente
mente, tem um impacto s_ério sobre o financiamento do 
capital de giro das empresas, porque o crédito bancário, 
para atividades domésticas, está realmente apertado. 
Tem também outra coisa: a limitação da taxa de juros e a 
limitação do volume quantitativo geraram uma situação 
muito anômala, nos últimos meses, particularmente por
que a taxa de expansão da moeda estava abaixo da do 
crêdito. Isso não significa dizer que o crédito real esteja 
caindo muito dramaticamente, mas seguramente, isso es
tã impondo a vo-cê começar a observar operações feitas 
pelos bancos de investimento, por exemplo, a taxa dejuR 
ros extremamente elevada, e muito além dos níveis fixa
dos pelas autoridades monetãrias. Então, você está ten
do_ uma relativa escassez de crédito e uma elevação do 
custo nominal. b evidente que isso tem um impacto 
sobre alguns segmentos do setor produtivo, mas convém 
também dizer que antes, o setor produtivo era penaliza
do, de uma forma um pouco diferente, ou seja, a especu~ 
lação não beneficia só os bancos, é importante dizer isso, 
com taxas de;: juros elevadas. O setor dito produtivo tam· 
bém se beneficia de taxas elevadas de juros e começa a 
fazer seus lucros-com bases nos lucros ditos não opera
cionais, ou s-eja, o lucro de algumas empresas produtivas 
e irídustriaiS, quando começa a extrair lucro não da sua 
atividade primãria, que é o de produzir e vender bens, 
mas sim de adquirir papéis no setor financeiro e acumu
lar juros. Na medida em que você começa a controlar, 
quantitativamente, e não permite que essa especulação 
financeira ocorra, você está, evidentemente, tentando 
voltar a estimular a atividade produtiva. Mas de outra 
parte, pela taxa de juros, como estã escasseando o crédi
to e como, nas operações marginais, os juros, sub:-
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repticiamente; por mil esca.ilifihos, estâ começando a su
bir tambêm para a empresa industrial, você estâ hoje 
numa situação dificil de financiainento de alguns seg
mentos do setor industrial. 

O SR. BERNARDINO VIANA -Obrigado, estou 
satisfeito. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Indagaria ao 
Professor, porque, como a nossa Cóll'l:issão t~ um obje
tivo bastante construtivo, isto é, _de- pfOCiirãrrii.Os não s6 
identificar as causas dos feiiOmenos mas de sugerir alte
rações do sistema, se o Professor poderia nos dar alguma 
sugestão_ que, a seu juízo, devesse ser introduzida no sis
tema, não apenas na sua estrUturação, na sua confor
mação, mas no seu controle, quer dizer, na execução da 
política que estâ seildo adotad:i no momento? 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA- Pode
ria arriscar-me em algumas linhas que acho importantes. 
Sou daqueles que acredita que hoje, a liberação da tax~ 
de juros nos colocaria, num momento especulativo igual 
ao de 76. Quer dizer, então, sou favorãvel a controles. 

O SR. BERNARDINO VIANA- Mas foi líberada 
agora, não foi? 

O SR. ADROALiiO MOURA DA SILVA·- Fói"Ii: 
berada a conta passiva, não a auva.-estao fãfando em li
berar. Veja o seguinte; é uma questão illuito complicada 
porque, na verdade, sou a favor do controle. Os elemen
tos báSiCos na detámin"ãÇãO -di -iaxa de-jurOs no Bfas~, 
são dois: um, do ponto de vista da caPtação, o elemento 
bãsico" é a correção monetãria; dá- pOilto- d6.viSta do -ati
vo, o elemento básico é a política CaiTibial. Então, cori
trolar a correção monetária e a política cambial, de uma 
forma mais saudável, acho que seria uma linha eX.trêma
mente profícua para reorganização dás fluxos finàri.cei
ros, esse é um dos pontos básicos que acho que nessa li
nha. Uma outra coisa é o caminho que parece apontado, 
recentemente, pelo próprio GovernO, é que temoS que 
conceber uma forma mais eficien'fC de cotittõkodO SiSte:. 
ma financeiro, não tentando controlar o paSsivo, pOrque 
não dá para controlar, tem que começar a descobrir, 
como o francês, por exemplo, que tem grandes controles 
do lado ativo, quer dizer, isso não é uma heresia, porque 
os própriOs bancos americanos estão sujeitos a·essaS cOi
sas, hoje, os bancos americanos, o próprio Federal Re
serve System está tentando fazer controle de operações 
ativas dos bancos, principalmente, nãs suas operações 
externas. 

No caso do Brasil, isso me parece d6 uma obviedade 
incrível: a gente tem que encontrar um sistema de con
trole do ativo, da expansão do crédito, quantitativamen
te, como se nós tivéssemos o compUlsóriO~ não no depó
sito, mas. no empréstiino. E evidente que se desenv.olveria 
uma mudança muito dramática dentro do sistema ban
cário brasileiro, mas acho que é uma linha em que vale
ria a pena trabalhar e para aprendermos mais sobre con
trole de operações ativas que, na verdade, temos muito 
poucas. Sempre tivemos, tradidonainiente, a adminis
tração de canais, mas não de volumes, acho que devería
mos controlar os volumes. 

Acho que esses dois elementos como política de curto 
prazo mudariam, dramaticamente, a administração fi
nanceira. No entanto, fica um problema sempre penden
te, que acho que é o mais iillportante deles: é encontrar
mos uma forma mais eficiente de itdmfnistrarmos os fun
dos compulsórios de poupança, porque eles representam 
um volume substancial- FGTS- PIS/PASEP mesmo 
os outros, 157, etc. Esses fundos representam, hoje, uma 
verdadeira "batata quente" nas mãos do Governo, por
que ele se arvorou como administrador desses fundos,
em nome dos trabalhadores, digamos assim, e o fundo 
que tem basicamente a destinação para emptêstimos e 
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uma captação compulsória: --e uma captação compul
sóría, provavelment.e, não deverá se alterar myitQ ao lon
go do tempo - mas duas outras coisas poderiam ocor
rer: uma, deslocar parcelas crescentes para operações de 
risco; isso naturalmente teria implicações muito sérias do 
ponto de vista da administração desSes fundos, enquanto
essa parcela de risco, não garantida pelo Tesouro Nacio
nal de remuneração fosse Crescendo no ativo desses fun-

. dos, seria inevitável uma democratiZação do processo 
decisóriO de alocação de recurSos desses fUndoS, e aí, vo
cê·entra numa seara muito complicada, que é o de demo
cratizaÇão da administração do FGTS-- PIS/PASEP 
particularmente; quer dizer, teria implicações muito 
sérias pã:fa 0-BNDE, seria redefinir o papel do BNDE, 
mais uma vei, seria redefinir o papel do BNH, seria re
pensar todo o sistema financeiro habitacional e todo sis
tema de financiamento, de longo prazo, à atividade pro
dutiva no BrasiL 

Acho que, fnevitavelmente, esses três elementos vão 
estar presentes na discussão da condução da política eco- , 
nômica no-B"rasil, de curto prazo. Acho que são os ele
mentos focais da administração da poupança financeira 
-do Brasil reside aqui. Evidentemente, há outras medidas 
a nível estrutural, mas como V. Ex• perguntou, deixei de 
lado essa parte estrutural. 

-~.0 SR. ROBERTO SATURNINO- A lei das S.A. foi 
uma tentatiVa de_ reduzir a participação da retenção de 
lucros na formação do investimerito das empresas. Ao 
que me parece, não tenho acompanhado, mas tenho ou
vido informações e impressões- ela não teria alcançado 
o efeito desejado. A retenção do lucro continua sendo 

--algo fundamental para a formação de capital das empreM 
sas ... Pe:r outro lado, o mercado primário de ações, não 
obstante todos os esforços, os artificialismos, os casuís
mos, não conseguiu deflagrar um movimento de expanM 
são. Continuamos com o capitalismo eminentemente 
prestanista. Por Conseguinte, o papel do sistema finan
ceiro tende a ser maior do que seria, digamÇ>s, "normal" 
se houvesse um mercado primário mais desenvolvido. 
Uma sugestão, uma idéia, que me parece também bas
tante eficaz, a princípio que seria essa: destinar a parte 
dos fundos compulsórios para o mercado primário, com 
todas as conseqüências que o Prof. Adroaldo adverte. 
Haveria outras medidas que pudessem alterar esse pano
rama e reduzir a dependência das empresas, em geral, em 
relação, ao nível de endividamento e à dependência das 
empresas em geral em relação ao sistema financeiro? 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA - Isso 
realmente é uma questão complicada. Gostaria de dar a 
seguínt~ informação: com essa limitação do crédito do
méstico ocorrida nos últimos 14 meses, particularmente 
nos últimos lO meses, o que se observou foi um grande 
volume de emi_ssão de ações e debêntures das empresas 
produtivas. N~ medida em que se tem dificuldade de 
captar recursos do exterior e tem capacidade de captãr 
recursos de empréstimos juntQ, e particularmente, aos 
órgãos oficiais; haverá uma pressão muito grande para a 
emissão de novas ações. No entanto, esse será um merca

-do relativamente pequeno, se comparado o tamanho dos 
fundos compulsórios, Quanto aos fundos compulsórios, 
teilho aquf alguns dados: eles têm um volume tão gran
de, que será impOsSíVel se pensar em adniinistrar a '?Co
nomia brasileira senão pensar nos fundos compulsórios 
em termos financiamento. Então, um elemento chave 
para reiilrrierite democratização da pfopriedade dessas 
empresas passa inexoravelmente pelos fundos compul
sórios. Enquanto os fundos compulsórios forem carim
bados para emp-réstimos, essa relação não se alterará 
substantivamente, empréstimo de capital próprio. 

Hã um outro problema que gostaria de ressaltar. Oca
pitalismo saudável no mundo inteiro tem -sua fonte pri
mária de financiamento da expansão da capacidade pro
dutiva no lucro retido. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas, na mesma 
proporção do Brasil? 

O SR. ADROALDO MOURA DA SILVA - Acho 
que até ma:i.S alto. A média do pós-guerra nos Estados 
Unidos é de 80% aproximadamente nas empresas indus
triais. No Brasil b-menof exatamente porque dada uma 
anomalia da intermediação financeira, porque o Estado 
é o gninde agente Captador de· recursos e distríbllídor de 
forma cartorial, vamos denominar assim. Mudar essa 
tendência eQuivãle-a tirar algunS desses instrumentos_ da 
mão do Es·tado e dar· garantia de remuneração real. 
Dada à iritpo"rtância desses fundos,- isso nos c_onduz ine
xoravelmente para repensar a administração dos fundos 
compulsórios de poupança, Acho que, se não for por aí, 
dificilmente se poderá criar um mercado de capitais acio
nârios muito saudável. 

O SR. ROB"ERTO SATURNINO- Sr, Presidente, 
tenho que ausentar-me desta reunião às 12 e· 30 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Gabríei Hermes) - Prof. 
Adfoaldo, como observou o nobre Senador Roberto Sa
turnino, o objetivo de nossa Comissão é con-strutivo, é 
iriv-cstigar--õ funcionamento do mercado financeiro ele
var sugestões finalmente àqueles que são responsãveis 
pelo que está havendo. Já que o Prof. não tem condições 

~ d_e__responder, sinteticamente, às perguntas que chegam, 
se houver dados e elementos, sobretudo oportunidade, 
deittro d-as perguntas que foram feítas, que fosse elabofa
do um resumo de informações à nossa Comissão quere
ceberemos com a maior satisfação e agradecimento. Será 
útil para o trabalho do nosso Relator e para o esclareci
mento dos objetivos propostos aqui. 

O SR. JOSt: LINS- Sr. Presidente, Srs. membros da 
Comissão, em primeiro lugar gostaria de me congratular 
com o Prof. Adroaldo pela magnífica exposição que ele 
nos fez. Qiria recebemos uma aula de aspectos muito 
construtivo pela sistemática com que apresentou a análi
se de toda evolução do sistema financeiro, ressaltando os 
seus momentos principais ao longo do tempo e chegando 
a-COiiChiSôeS definftivas das suas próprias observações. 

As minhas perguntas, para ganharmos tempo, se S. S• 
julgar conveniente - vou deixá~Ias para receber as res
postas posteriormente, por escrito, se for o caso. Mas, 
elas também são no mesmo sentido daquelas que foram 
feitas pelo Senador Roberto Saturnino. A minha pergun
ta é no seiltídô de verifica·r que tipo de atuação nós po
deríamos preconizar, para o futuro, no sentido do aper
feiçoamento do sistema financeiro. 
A~ outras são a~ seguintes: quais foram as influências 

positivas ou negativas da política financeira e evidente
mente das instituições financeiras; primeiro, no fomento 
à poupança nacional; nos investimentos e formação de 
renda e finalmente na distribuição da renda? Quais se

. riam as sugestões fundamentais para 6 aperfeiçoamento 
do siste~a?-Essas são as perguntas que, certamente, ne
cessitaria de algum tempo para S. A. responder; mas dei
xaria a sugestão: se preferir mandar a informação, eu a 
aguardo. No mais, o Relator quer agradecer a presença 
do Dr. Adroaldo, que com tanta boa vontade aquiesceu 
ao pedido da Presidência e do Relator, 

0 SR. ADROALDO. MOURA DA SILVA- Real
mente são perguntas extremamente abrangentes, ternos 
que repensar todo o _capitalismo brasileiro. Postergaria, 
daría em outra oportunidade a resposta a V. Ex' 

Espero que a minha apresentação tenha sido ótil. Dei
xo Um pequeno docun1ento. Algumas sugestões de políti
ca que faço aqui e que fiz em 1979 hoje elas não têm mais 
sentido. Particularmente eu queria registrar o seguinte: 
talvez fosse ótil a leitura do capítulo l, 2 e 4. O primeiro 
capítulo- como não tenho o índice, ainda, porque é um 
manuscrito- ele tenta dar um esboço da política econô~ 
mica geral no período anterior e posterior a 1964; o se-
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gundo, trata das características que tenteífãz-er--ãqUT, e, o 
último tenta dar um pouco da história brasileira de polí~ 
tica econômica entre 1974 a 1979 e que, talvez, seja o 
mais relevante- são os c:apítulos l, 2 e4. O cã.pítulo 3 e 
5, acho que ... 

Finalmente, gostaria, de dizer o meu muito obrigado 
pela oportunidade que me deram para uma audiêilcüt
tão qualificada, para que eu pudesse testar as minhas 
conjecturas sobre politiCa finanCeir-a. -

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nós é que 
agradecemos. ~pena -que seja um dia fundamentalmente 
político, aqui, nesta Casa. E, eu lhe agradeço e vou apro
veitar para ler no avião, numa viagem que farei daqui há 
duas semanas à lndia para tratãr de problemas da peque
na e média empresas, é um Congresso para estudar 
problemas da pequena e média empresas, sob o patroc1-
nio da ONU e de a_tguns grupos internacionais. Eu vou 
lã, como industrial que sou e membro da Confederação 
das Indústrías, levando industriais e técnicos para discu
tirmos o grande problema da pequena e média empresa. 

De modo que agradeço, em nome da Comissão, apre
sença de V. S• aqui e se V. Ex~ tiver oportunid.ade, que 
nos envie as sugestões, observações, sobretudo, as refe
rentes às últimas perguntas feitas pelo nosso eminente, e 
simples na suas forma de apresentar mas que é, realmen
te, um estudioso da matéria o nobre Relator, Sr. Senador 
José Lins. 

Muito obrigado a V. s~ 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reutzião à_s _ _IZ horqs ~55 minutos) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUti:RITO 

(Resolução n9 52/80) 

6~ Reunião, realizada em 4 de novembro de 1980 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia quatro de no
vembro do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Rui 
Barbosa, presentes os Senh_ores Senadores Tancredo Ne
ves, José Uns, Roberto Saturnino, Lomanto JúniOr, Jor
ge Kalume, Gabriel Hermes, José Richa e Pedro Simon, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito cii"ada 
pela Resolução n~' 52, de 1980, destinada a investigar o 
funcionamento do Mercado Financeiro do País. 

Deixam de c_omparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Bernardino Viana, Almir Pinto, Ju
tahy Magalhães, João Lúcio, Cunha Lima, Jaison Barre
to e Affonso Camargo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Lomanto Jú
nior, V ice-Presidente da Comissão, dispensa a leitura da 
Ata da reunião anterior. Colocada em discussão e vo
tação, é a mesma aprovada. 

Continuando, o Presidente concede a palavra ao Dr. 
Germano de Brito Lyra, Presidente da Associação de Di
rigentes de Instit_uições de Crédito Financiamento e ln- _ 
vestimenta (ADECIF), que de início agradece_ a convo
cação, para prestar depoimento nesta ComJssão, _e ·que 
trouxe um trabalho por escrito sobre a ins_tituição do re
financiamento compensatório no- períOdo 1974/75, a cri--
se do mercado financeiro de 1976, as operaçõeS de "so
corro" e a recompra das obrigações da ELETROBRÁS. 

O Senhor Senador _Lo manto Júnior, V ice-Presidente, 
convida o Senhor Senador Tat:tcredo Neves, a assumir a 
direção dos trabalhos. 

Após ter dado o roteiro para a Comissão, o Senhor 
Gennano de Brito Lyra, fica à disposição dos Membro~ 
da Comissão para as interpelações. 

Usam da palavra os Senhores Senadores Roberto Sa
turnino, Lomanto Júnior e o Relator José Lins, que in
terrogam o depoente e este responde satisfatoriamente. 

Prosseguindo, o Senhor Senador Tancredo Neves, 
Presidente da Comissão, fez vãrias indagações ao Dr. 

úermailO de Irrito Lyra e agradece a sua peresença na 
Conlissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
~erã assinada pelo Senhor Presidente, juntamente com o 
apanhamento taQUigrãfico da presente reunião, e irã à 
publicação. 

ANEXO~Â ATA DA 6i REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, CRIA

~ DA ATRA VES DA RESOLUÇÃO N• 52, DE 1980, 
"DESTINADA A iNVESTIGAR O FUNCIONA
MENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO 
PA[S", PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. 

~ GERMANO DE BRITO LYRA, QUE SE PUBLI
CA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÁFICO DA REFERIDA REUNIÃO.) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Declaro 
aberta a sessão da Comissão -Parlamentar de Inquérito 
do Mercado_financeiro, que irã ouvir, hoje, S. S' o Dr. 
Germano de Brito Lyra. 

Ex-Funcionário de Carreira do Banco do Brasil, Chefe 
de Gabinete do Diretor da Carteira de Redesconto do 
Banco do Brasil, (1961/63), Gerente da Carteira de Re
desconto do Banco do Brasil, (1963/64), Chefe da Ge
rência --ôe Operações B"ancárias do Banco Central, 
(1964/67) Diretor da Área Bancária do Banco Central, 
(I 967 /69), membros de várias comissões de entidades do 
mercado financeiro. Atualmente é Diretor do Banco Na
cional e preside a ADECIF (Associação de Dirigentes de 
Instituições de Crédito Financeiro e Investimento). 

Conheço o Dr. Germano de Brito Lyra há mais de 
duas décadas. Quando Governador da Bahia, tive a 
oportunidade de receber de S. S' um tratamento especial, 
no que tange ao relacionamento entre o Banco do Esta
do, o Banco Central e o Banco do Brasil, sobretudo 
quando S. S._ era Chefe de Gerência de Oj)ei-aÇões B:in,:, 
cárias dO Banco Central. Exatamente em todo o período 
em que fui Governador, dele só recebi atenções, dele só 
rec~bi colaboiação, inclusive quando criamos o DE
SENBANCO-_:_ Bancõ de-Desenvõlviinento do EStado 
da Bahia,-em 1976. 

h uma figura das mais respeitáveis nas finanças de 
nOsSO Pais e, por certo, vai-nos brindar com uma pales
tra que será" bastante esclarecedor-a para os objetivos que 
nos reúne nesta Comissão. 
lema palavra o Df~ GCrman-0 de Brito Lyra. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Sr. Pcesi
dente, Srs. Senadores: 

Quero, de início, agradecer as referências elogiosas 
que a mim foram feitas. 

Trouxe um trabalho escrito, cuja leitura me permitírTa 
fazer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
É com grande honra que atendo a convocação, para 

prestar depoimento, nesta ComisSão Parlamentar de In
quérito destinada a investigar o fun-Cionamento do mer
cado financeiro do País. 

O ternário que me foi apresentado especifíca: 

-A INSTITUIÇÃO DO "REFINANCIAMENTO 
COMPENSATÓRIO" NO PERIODO 1974/75. 

I. Avaliação do instrumento "Refinanciamento Com
pensãtório'',levand0-se em conta os seguintes aspectOs: 

a) Quanto à- sistemática operaCional, custos e outros 
etc.-

b) EfiCiênCia do instrumento como suprimento com
plementar da liquidez bancária e do sistema financeiro. 

c) Possívelinterrelacionarnento com o processo intla
cionário brasileiro. 
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d) Sua ação junto as atividades do mercado financeiro. 
e) Conclusões_ e observações. 
Para análise e compreensão do Refinanciamento 

Compensatório instituído em 14-3-1975, permito-me ali
nhar os eventos importantes e suas conseqüências a par
tir de março de 1974, no que se refere ao Sistema Finan
ceiro Nacional. 

16-4-1974 - Intervenção e fechamento do GrupO 
Halles. com sérias repercussões no sistema financeiro. 

23-7-1974 --Resolução n9 295 do Banco Central do 
Brasil- Liberação de dep6sitos compulsórios em espé
cie, até o montante de 4% de seus depósitos sujeitos are
colhimento, dirigido a atender exclusivamente, ao capi
tal de gi;o de empresas industriais e comerciais de peque
no e médio porte. 

29-8~1974 - Resolução n9 299 do Banco Central do 
Brasil - Autoriza o levantamento temporário da proi
bição de que trata o artigo-39 do Decreto-lei n~' 1.290, de-
3-12-73, especificamente para ã aplicação de disponibili
dades financeiras em depósitos a prazo fixo, com ou sem 
emissão de certificado, em instituições finanCeiras auto
rizadas. 

Nota: Havia proibição de empresas públicas deposita
rem em Instituições Privadas. Medida revogada em.S-4-
76, pela Resolução n9 370. · 

11-10-1974- Resolução n9 303 do Banco Central
Liberação de 2% do depósito compulsório dos Bancos 
Comerciais, referentes aos depósitos sujeitos a recolhi
mento compúlsório relativos à posição de setembro/74. 

Nota: Revogada pela Resolução n9 350, de 13-11-75. 
24-10-1974- Resolução n9 306 do Banco Central

Estabelecimento" de linha de refinanciamento às Compa
nhias de Crédito, financiamento e Investimentos, até o li
mite de Cr$ 2 bilhões de cruzeiros, utilizãveis em prazo 
de até 90 dias da data da Resolução- Limite individual 
de empresa financeira, fixado em até 50% do capital e re
servas livres. Isso também para atender aquilo que cha
ma o impacto desse segmento de mercado. 

27-2-1975- Resolução n9 318 do Banco Central
Liberação adicional de mais 4% dos depósitos compul
sórios dos Bancos Comerciais - elevando para 8% - di
rigidos à aplicação em favor de pequenas e médias em--
presas. 

13-3-1975- intervenção e fechamento do Grupo lpi
ranga. 

14-3-1975 - Instituição da primeira tranche de Refi
nanciamento Compensatório. 

O refinanciamento compensatório. dentro do meu en
tendimento, nada mais foi do que uma liberação de de

- pósitos cOmpulsórios dos bancos comerciais, com urna 
__ novidade: prefixou-se o prazo de retorno dos recursos li

berados e a autoridade monetária impetrou uma taxa de 
custo, porque, até então, o mecanismo do depósito com
pulsório subia ou decrescia sem custo, porque são recur
sos esterilizados dos bancos comerciais. 

Então, essa pfimêira tranche foi Hberada em 14 de 
março de 1975, previsto o seu retorno da seguinte forma: 
1/3 para junho, 1/3 para julho e 1/3 para agosto. 

Trinta dias depois, o próprio Conselho Monetário Na
cíonallíberou uma segunda tranche menor do que a pri
meíra e programou, também, o roteiro de retorno em 3 
tranches: 1/3 em setembro, 1/3 em· outubro e 1/3 em no
Vembro, fixando, também, as mesmas condições de custo 
de 6% ao ano, nessa liberação dos depósitos compul
sórios esterelizados nos bancos comerciais: 

Há que registrar-se que, no perfodo 74/75, houve uma 
contração na liquidez bancãria e do sistema financeiro, 
em conseqüência de redução havida nas reservas exter
nas, Porque, em 1974, q~ando o Governo Geisel assu
miu, ele "recebeu um belo volume de reservãs externas 
acumuladas pelo Governo anterior, e no inicio do perío
do o nosso Governo perdeu um pouco dessas reservas 
por uma política-consciente. E isso refletiu na liquidez da 
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economia, agregado, também, nesse período, por um 
crescimento do superávit do Tesouro. 

O elenco de medidas listadas objetivaram resguardar a 
economia de contração violenta de liquidez com conse
qüência no setor político e social. 

Listo, a seguir, os indicadores de moeda e preços e 
evolução da correção monetária de 1972 até setembro de 
1980. 

Meios de I GP-DI Cor. Monetária PIB 
Pagamento 

1972 38,827% 15,488% 15,303% 11,7% 
1973 47,018% T6,081% 12,284% 14,0% 
1974 33,480% 34,508% 33,331% 9,8% 
1975 34,483% 29,213% 24,210% 5,6% 
1976 .37,155% 46,376% 37,233% 9,0% 
1977 37,518% 38,712% 30,086% 4,7% 
1978 42,247% 40,827% 36,236% 6,0% 
1979 73,~86% 77,192% 47,f89% 6,4% 
1980 74,800%~SeL I 04,400%-Set. 50~175%-Dez. -

Os elementos alinhados, penso, permitem-me definir 
que as Autoridades Monetárias, no biênio 74/7S:-2dffi1~ 
nistraram os instrumentos de poHtíca monetária com- in
teligência e presteza e alcançaram os objetivos de res
guardar o sistema econômico dos percalços ocorridOs no 
período, e os indicadores mostram isso. 

Com relação ao segundo tema: 

-A CRISE DO MERCADO FINANCEIRO DE 
1976, AS OPERAÇ0ES D"!r"SOCORRO" E A RE
COMPRA DAS OBRIGAÇOES DA ELETROBRÃS: 

1. Avaliação da crise do mercado financeiro de 1976, 
levando-se em conta os aspectos conjunturais da época. 

2. Interrelacionamento com o processo inflacionário 
brasileiro. 

3. Descrição de discriminação das operações de. "so
corro". 

4. A recompra das obrigações da ELETROBRÁS. 
5. Considetações sobre aspectos benéficos ou distor

sivos gerados por estas operações e sua ação frente ao 
andamento do mercado financeiro. 

6. Conclusões _e observações. 
. Quero chamar a atenção para _que, nesse período, 

74(75, essas liberações maciças foram todas elas previs
tas a serem retiradas da economia, central o prazo máxi
mo em novembro de 1975, porque é exatamente em no
vembro de 1975 que ocorre esSe fenômeno. O que o te
rnário explica. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanio Júnior) - Peço Ü
cença a V. S•~ como Vfce_~Presidente da Comissão, para 
convidar o eminente SenadOr Tancredo Neves para 
presidi-la. 

Assume a Presidência o Sr. Tancredo NeveS. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Com re
lação ao segundo tema, ê necessá:dà situar que .i Crise re
ferida centrou-se no âmbito do mercado aberto. 

Mercado aberto - Conceituado em instrumento de 
política monetária, pois nele a Autoridade pode coloc3.r 
ou retirar títulos públicos ou privados, regulando a liqüi
dez da economia. 

Nos idos de 1975 -e aí estou sintonizando o perÍodo 
- como se viu do primeiro tema, a preocupação maior 
da Autoridade foi regular o sistema financeiro preserM 
vando o sistema económico. de ter de enfrentar processo 
contracionista indeS<::jáver. 

Nesse período, em determinado momento, para o 
mercado aberto foram transferidos recursos disponíveis 
de curto prazo em busca de rentabilidade desejada. 

Foram injetados recursos na economia, para buscar-se 
um equilíbrio, mas, como havia prazo Curto de retarDO, 
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uma parte deSses recursos se transferiu para o mercado 
aberto. 

O merCildo ~ra à epoca escasso de titulas públicos
LTN e ORTN, ~alvez a razão por- que começaram a surM 
gir no mercado aberto compromissos de compra e re
compra com lastro em Obrigações da ELETROBRÁS, 
sustentados por financiamentos coiltíriuados que a liqüi
dez do sist_~;ma financeiro facultava. 

A relação recursosjtítulos no mercado aberto, acarre
tou anomalia na cotação dos títulos que lastreavam as 
operações respectivas. 

ORTNs, Obrigações Estaduais, Obrigações da ELE
TROBRÁS chegaram a ser cotadas bem acima de seus 
valores corrigidos- Obrigação da ELETROBRÁS com 
2(Lanos de prazo, chegou a circular no mercado com á-

- ·gio de 10%, nesse período. 
_ Em novembro de 1975, com o retorno à Autoridade 
dos recursos do Refinanciamento Compensatório, a li
qüidez ficou aperfada. 

Em conseqüência, no mercado aberto, refletiu-se a 
contração de liqüidez com interrupção de fluxo de recur
sos que financiavam as posições dos títulos negociados. 

A interrupção ou redução de recursos destinados ao fi
nanciamento das operações de mercado aberto acarretou 
de imediato um processo de aliençaão dos títulos que las
treavam as operações- e aí funciona dos mais nobres 
para o menos nobre. Os primeiros a serem alienados fo
ram as Letr:a_s_do Tesouro, depois as ORTNs, depois as 
Estaduais. E ficaram no mercado_, rejeitado por ele, as 
Obiigações da ELETROB:RÃS. 

O ágio que prevalecia no mercado desapareceu em 24 
horas - OR TN foram alienadas - L TN forma afiena
das, sobrando no mercado sem aceitação as Obrigações 
da ELETROBRÃS. 

lsso ocorreu em novembro de 1975. 
Nesse período o mercado, por todo os seus integran

tes-, -nxou uma tii.Xa~Padrão de financiamento -taxa da 
_L TN - como base de fmanciamento de todas as ope
rações por um_ p~r~9_~o de -r- 45 dias, com o que se pre
tendéu evitar ruíuras que poderiam generalizar-se e al
canç-ar áreas diversas. 

O próprio" mercado, na ocasião, apelidou: isso nada 
mais foi do que um cartel no mercado, no sentido de pre
servar todo~ os se_us integrantes. E durante 45 dias seca
racterizou uma taxa no sentido de evitarem-se, dentro do 
próprio mercado, ruturas indesejáveis . 

Operações de empréstimos de emergência com algu
mas· instituições operadoras no mercado aberto foram 
conduzidas, ao que me lembro, através do BANESPA, 
este como Agente do Banco Central do Brasil. " 

Alguns Bancos Comerciais passaram a cotar para 
compra Obrigações da ELETROBRÁS, à base de preços 
compatíveis em torno de 85% do valor corrigido, não 
considerado neste valor os cupons de juros a receber-
6% a.a. 

Algumas empresas foram alijadas do mercado, pois 
_perderam a indispensável confiança (fo pióprio mercado. 

A Caixa Econômica Federal, posteriormente, através 
das Bolsas de Valores do Rio e São Paulo, retirou Obri
gações Reajustáveis da ELETROBRÁS que amparavam 
como garantia as operações de empréstimos realizadas 
no m_om_e_nt_o_ das dificuldades do mercado aberto. 

Issa ocarr_eu em novembro e dezembro de 1975 e janei
ro de 1976. 

_Em 9-4-1976, o Conselho Monetário Naci_onal, pela 
Resolução n"' 366 do Banco Centrai do Brasil, institucio
nalizou o Regulamento para as operações de mercado 

_ abJ:rto disdplinando eti.tre outros aspectos as operações 
de venda e revenda e de compra e recompra de títulos no 

-·mercado. 
Este foi o primeiro grande passo de aperfeiçoamento 

do mercado aberto, complementado recentemente, em 
fins de 1979, com a implantação do SELIO- Sistema de 
Liqüidação de Operações de Mercado Aberto- Títulos 
Públicos. 
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Isso é o estágio maior. O inercado, hoje, de certa ma
neira reduziu de muito os riscos de margem e os riscos de 
lastro quC existiam nesse tipo de operação. 

Este é o retrospecto que fiz, em função dos dois temas 
que me foram apresentados. 

Agora, acho muito importante aqui, dentro da convo
cã.Ção que recebi para prestar depoimento nesta Comis
são Parlamentar, dada a minha condição de Presidente 
da ADECIF -Associação dos Oiretores de Empresas 
de Crédito, Investimentos e Financiamentos, induz a que 
peça permissão para registrar uma síntese do nosso papel 
no processo de desenvolvimento econômico e social de 
nosso Brasil. 

As Sociedades Financeiras que a ADECIF representa 
são permissionárias de serviços públicos - concessão 
para captar por meio de letras de câmbio recursos da 
poupança voluntária privada e destiná-los ao financia
mento de bens e serviÇos. 

Nas duas últimaS Cl.êcadas contribuímos expressiva
mente para o crescimento de nossa economia fortalecen
do o mercado interno, gerando empregos diretos e indi
retos, tributos diretos e também indiretos. 

Possibilitamos condições à indústria de bens duráveis 
e manufaturados para a continuidade de produzir, tam
bém, para a exportação - isso porque o mercado inter
no de consumo foi substancialmente ampliado com a 
contribuição das Sociedades de Crédito e Financiamen~ 
to. 

O crédito ao consumidor pode ser reconhecido como 
um dos dínamos de nossa economia. 

É uma força motriz na produção industrial e sua dis
tribuição em massa. 

Contríbuímos expressivamente no processo de distri
buição de renda, isso porque propiciamos o acesso a um 
cesto amplo de bens duráveis a todas as camadas sociais 
prodUTivas. O automóvel, a geladiiia, a televisão, o ar 
refrigerado, a máquina de lavar, equipamentos de traba
lho para diversos profissionais e muitos outros bens não 
são hoje privitégíO de poucos. 

Fomos os precursores em devolver ao povo brasileiro 
o hábito de poupança. 

A nossa Letra de Câmbio é a mais antiga opção de 
poupança em títulos privados de renda fixa das três últi
mas décadas. 

E tudo fol realizado sem subsídio de espêde alguma. 
Nós sempre trabalhamos à margem de taxas de juros 
reais, quer numa ponta, quer na outra. 

O nosso setor vem perdendo participação real no mer
cado e nós reiVindicamos o direito de continuarmos em 
nosso-trabalho de colaboração consciente ao processo de 
desenvolvimento nacional. 

O recrudescimento inflacionário deste ano de 1980 
perturba a todos, inclusive induzindo multidões a com
portamento coletivo de antecipar compras, refletindo na 
ten-dência, atê então crescente da poupança voluntária. 
-o-divórcio que se fez do instituto da correção monetária 
de qualquer indicador ecÕnômico, parece ser o cerne da 
questão. 
·-·p-enso ser chegado o momen.to de remeditarmos da 

conveniência-em-buscar-se uma posição mais equilibrada 
na relação entre aqueles que poupam e os que conso
mem. 

Este foi o roteito que troux_e para a Comissão e fico à 
disposição do Sr. Senador Tancredo Neves e demais 
membros da Comlssão para as interpelações. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Abro o 
debate e dou a palavra a qualquer dos ilustres Senadores 
que queira pedir esclarecimentos ao ilustre depoente. 

Com a palavra o nobre Senador Roberto Saturnino. 
O SR. ROBERTO SATURNINO- ·or. Germano, 

nós, nesta Comissão, estamos muito empenhadas, com a 
perspectiva que se tem, com o tempo decorrido depois da 
reforma bancária, do sistema financeiro, em analisar e 
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discutir se não estaria sendo_n~~sãria uma revisão de 
todos os mecanismos, desses dispositivos legais no senti
do de corrigir distorções, corrigir eVentuais equívocos de 
colocação inicial. 

Nesse sentido, gostaria de ouvir a sua palavra, com a 
experiência que o Sr. tem, a começar pelas funções- do 
Banco Central. O Sr. considera que o Banco Central es
teja habilitado atualmente, a exercer suas funções, inclu
sive de fiscalização, ou o Sr. aconselharia alguma· mu
dança, alguma transformação, alguma alteração da le
gislação que disciplina sua ação? 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- A lei bási' 
ca bancária é de 1965, ela está com 16 anos. A experiên
cia do caminho percorrido decerto r_ecomenda e a pró
pria legislação já sofreu, na linha do tempo, uma série 
grande de aperfeiçoamentos. O própriO Banco Central 
passou por uma evolução. Eu acho que o Banco Central 
tem condições de cumprir aquilo que a lei estabelece, 

Acho que ele tem os mesmos problemas de todas as 
classes produtivas deste País, que é material humano. 
Nós, no setor privado, o- capital, de certa maneira, nós 
arrumamos. Agora, ma_terial humano nós precisamos in
vestir bem. Talvez em decorrência de uma série de ano
malias, o Banco Central fõi formado de material huma
no requisitado de três oragnismos, que é a base dei~ foi 
o Banco do Brasil, a própriilSuperintendência da Moeda 
e do Crédito, e uma série de homens convocados de_ou
tros setores federaiS; um-a parte do Banco da Amazônia, 
do Banco do Nordeste, e isso aglutinou. O tempo passou 
e esses talentos se aposentaram. O Banco Central, hoje, 
me parece que sofre uma dificuldade, em função de res
taurar o seu universo. Mas, acho que em termos de fisca
lização e com a modernização e, depois, uma parte trans
ferida para um organismo próprio, ele hoje já está cum
prindo bem. Agora, jamais nós teresmos, neste País, um 
mercado financeiro perfeito, como todos nós des~jarfa
mos~ uma taxa de imperfeição dentro do mercado nós 
sempre teremos que conviver com ela e a administração 
disso é que reduz ou cresce esta própria taxa. É o que co
locaria para V. Ex's. Agora, quanto à legislação, tem 
sido sugerido em vários congressos nossos uma análise 
dela e a procura do seu aperfeiçoamento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Por exemplo: 
uma _das linhas que se tem preconizado para o banco é 
uma especialização maior "iSto é, o Banco Central, hoje, é 
uma entidade aplicadora de recursos, também, e está en
trando, digamos assim, na seara dos bancos comerciais, 
dos bancos de investimentos. Pergunto: a redu_ção das 
funções do Banco Central, a esfera simplesmente disci
plinadora e fiscalizadora não seria uma línha de revisão 
aconselhável? 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA -O Senhor 
vai me perdoar, eu acho que o Banco Central cumpre a 
finalidade que a lei estabeleceu. Ele é o agente opei'ador 
das decisões do Conselho Monetário Nacional. A não 
ser por umas pequenas anomalias ou uns pequenos aci
dentes ocorridos, eu desconheço a açãa direta do Banco 
Central fora do sistema financeiro. Ele coordena, a obri
gação dele é conduzir uma política monetária. Então, ele 
esteriliza recursos, dirige para cá ou para acolá, ele dirige 
repasses ao setor agrícola, em determinados momentos 
ao setor industrial, mas cumprindo sempre aquilo que a 
legislação estabeleceu, ele é um agente executor do Con
selho Monetário Nacional. Tem de haver algum agente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - O fato, por 
exemplo, de ter sido o Estado obrigado, de certa forma, 
a bancar esse diferencial de juros, esse spread negativo 
que ocorreu de 74 até 7_8, isso não seria, de alguma for
ma, uma deficiência do Banco Central em detectar essas 
anomalias que começavam a ocorrer? Citõ- o próprio 
caso das obrigações -da ELETROBRÁS. Não _teria sido 
previsível, não teria sido possível evitar que tivesse- ilcu-
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mulada tanta operação especulativa em cima de um pa
pel dessa natureza? A nossa dúvida é a de que se o Banco 
Central está em condições de cumprir essa função. essen
cialmente fiscalizadora e disciplinadora. 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA- Nobre Se
nador Roberto Saturnino, eu não tenho procuração para 
defender o Banco Central, mas a isso eu chamo de aci
dente, eu não respçmsabilizo o Banco Central, pois são 
acontecimentos que ocorrem dentro do próprio merca
do. Eu acho que esse lastro de ELETROBRÁS, que cir
culou no mercado aberto na ocasião, ele foi detectado 
um pouco atrasado. Todas as dificuldades que temos na 
vida são, exclusivamente, centradas no tempo: ou erra
mos para trás, ou erramos depois. Essa crise de t 976, se a 
examinarmos, hoje, friamente, ela teria que ocorrer, por
que todas as medidas que aqui se alinham situaram uma 
construção de liquidez no fim do ano de 1975. A anoma
lia ·ocorrida seria ato de curso forçado. As Obrigações da 
ELETROBRÃS, nascidas dentro de um enlpréstimo 
compulsório para criar empresa pública dentro dos in
vestimentos que se tinha que fazer, nada mais são do que 
debêntures com 20 anos de prazo, corrigidas em seu va
lor, à semelhança das ORTNs, com juros pagos de 6%. 
Elas têm quase uma similitude com a própria ORTN, 

-elas têm apenas prazo mais longo, são papéis da maior 
nobreza, que os têm, tem um grande patrimônio, são pa
péis que propiciam, hoje, rentabilidade bastante agradá
vel. São papéis nobres. A sua dificuldade é que têm pra
zo mais longo, as emitidas em 1968, 1969, com 20 anos 
vão vencer daqui a 8 ano_s, mas elas têm correção mone
tária e_juros, mas há uma similitude c:om a própria 
ORTN, que é um outro papel público também nobre, e 
nenhum de nós pode discutir isso. 

A vinculaçào disso, essas operações de curto prazo, 
como lastro dela, é como em qualquer mercado financei
ro do mundo. O mercado do eurodólar nada mais ê do 
que se pegar operações de prazo longo e dar-lhes liquidez 
de prazo curto. O que lhe dá continuidade ê o fluxo cons

--tãnte de recursos para aquela liquidez. Se em dado mo
mento ele se. interrompe, vamos ter qúe erifrentãi uma 
crise naquele mercado. Eu não culpo o Banco Central 
pOr esse -processo. Na hora em que se corrigiu, tomaram
se as medidas e evitou-se aquilo que se chama um dano 
maior para a própria sociedade, As instituições, dentro 
desse processo, tiveram prejuízo muito grande, vári~s de
las foram alijadas, sem trauma para o mercado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Dr. Germano, 
realmente, na minha opiníão, não se podem considerar 
aceitáveis essas fatalidades, porque, afinal de contas, são 
bilhões, são dezenas de bilhões de cru.zeiros; se somar
mos o que foram operações de. "socorro", as operações 
de compra da ELETROBRÁS, o próprio refinanciamen
to, as condi_ções em que esses recursos foram passados às 
instituições financeiras, recursos que para o Governo 
saíam caros, porque ele tinha que captar com correção 
monetária, juro-positivo e tudo o mais, por tudo isso, no 

- fundo, a sociedade toda, a Nação inteira pagoU um 
preço muito alto para evitar o que V. S' diz que seria esse 
desastre, esse mal maior. A esta altura temos, r~almente, 
até que considerar esse argumento de que o mal poderia 
ter sido maior se não tivesse havido esse socorro. Mas o 
problema é exatamente não aceitarmos essa fatalidade 
que amanhã pode repetir-se. Então, a nossa preocupação 
é a de não tomar isso como uma coisa natural, que ocor
re.u porque tinha que ocorrer, não, vamos ver o que é 
posslvel fazer para que isso não torne a acontecer em hi
pótese alguma. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Senador, 
vou fazer aqui um pouco a defesa do empresário finan
ceiro. Nós somos ~x_ecrados à opinião pública como os 
grandes beneficiários de um modelo econômicó. Talvez 
sejamos o único segmeil.to de produção que tem uma le
gislação profundamente rigorosa. Essa legislação moder-
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na, aperfeiçoada, vem de _dois decretos-leis, depois con
substanciada em lei. Hoje, o gestor de instituição firian
ceira, na eventualidade de uma dificuldade ou de um fra
casso, tem a legislação estabelecendo aquilo que chama
ria de imediata prisão de patrimônio. Eu sou um gestor 
de iristitu.ição finaóceira, eu jamais pósso ter aquilo que 
se chama o raciocínio de que meu patrimônío é livre. Eu 
durmo preocupado permanentemente, como todos o fa
zem, porque, em função de uma anomalia ou de uma 
contraçào na economia, qualquer instituiÇão financeira 
pode ver-se envolvida num processo de dificuldade. V. 
Ex'- há de concordar comigo. Nós vivemos 'de uma únic_a 
coisa, o nosso único patriniônio é a credibilidade públi
ca, o nosso patrimônio é o enriquecimentõ de nossos 
clientes, porém, a sociedade assim não entende, ela acha 
que somos mercadores de Israel e que ain"da estamos no 
tempo da inquisição. 

Estou fazendo a defesa do empresário financeiro. A le
gislação financeira, hoje, é muito severa em cima do ges
tor de instituição financeira. Ela talvez tenha uma ligeira 
deficiência, ou seja, quando uma pequena rutura ocorre 
veja bem, V. Ex• prende um patrimônio mas ele continua 
na propriedade do gestor, o passivo é sempre Jllaior, mas 
a inflação acaba subvertendo tudo. Então, 5, 6 anos de
pois, esse patrimônio sobe em função do passivo e aí a 
sociedade protesta. Talvez sob este aspecto tenha-se que 
meditar, talvez seja um dos pontos que V, Ex' coloque 
como um aperfeiçoamento do processo. Honestamente, 
eu não sei. Dfgo a V, Ex• apenas isto: essa figura de pri
são de patrimônio para gestor do sistema financeiro foi 
criada no meu gabinete, em função de um momento de 
clamor público da sociedade, em que a sociedade con
fundia: queria aplicar em cima do gestor a sanção crimi
nal, e nós, na época, raciocinamos da seguinte forma: se 
o crime ê econômico, a sanção tem que ser econômica. 
Então. em vez de se colocar o indivíduo na cadeia, leva
mos um projeto de decreto-lei, que o Senado referendou 
por unanimidade, dizendo que o que tinha que ficar pre
so era o patrimônio do gestor. Eu também tenho dúvidas 
Sobre esta técnica; porque em tudo temos que seguir as 
prescrições que a lei determina, dá uma mão-de-obra 
terrível, mas temos que seguir e a legislação recomenda 
isso. 

O §R. ROBERTO SATURNINO- V. S• reconheceu 
que, realmente, há- e é imposSível deixar de reconhecer 
- no momento presente, já de alguns anos, Um certo cla
mor da opinião pública partindo de vários setores contra 
o sistema financeiro. A meu ver, isso tem uma razão con- _ 
creta, subjacente a isso tudo; é que o setor financeiro au- -
mentou a sua participação relativa na renda nacional, as 
contas nacionais indicam o último resultado, me parece 
_sçr de 1977- parece que tudo indica que essa tendência 
continuou crescendo, quer dizer, a participaÇão do setor 
financeiro na formação da renda era pouco menos de 
5%, antes de 1964, veio aumentando continuamente e, 
hoje, estaria um pouco acima de 10%. Então, teria 
dobrado nesse periodo. Claro que todos esses fenôme
nos, inclusive a inflação, no furido, refletem uma luta 
pela fatia da renda nacionaL Então, se um setor cresce é 
claro que a mão-d~-.obra, é claro que a empresa indus
trial, a empresa agrícola, todos vão reclamar contra o se
tor financeiro, que foi aquele que expandiu mais em ter
mos relativos. Agora, a nossa preocupação, a nossa dú
vida ê se esse crescimento está correspond~ndo a uma 
real função no sentido de produzir um impacto de ex
pansão produtiva no País, ou se isso se gerou em grande 
parte por õperações de natureza mais especulativa. Não 
vamos nos enganar, 

Esta CQmissão tem como objetivo principal fazer uma 
-análise profunda disso e investir o sistema rrnanceiro, 
porque, de tradicional existiam os bancos comerciais, de
pois surgi"ram ·as financetras, como V. Ex.~ muito bem sa
lientou. Depois cresceu, quase que virou um monstro 
esse mercado aberto- o opem market. Será que ele está 
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tendo a função que tem nos outros países, de ser um mer
cado para fazer face à própria· sazonalidade da eConO
mia, ou às próprias sazonalidades das arrecadações tri
butárias do País, ou será que ele tomou uma dimensão 
própria sobre todos os controles do Banco Central e vi
rou um grande monstro especulativo, ou, realmente, ele 
está cumprindo a função que deve cumprir, como se 
cumpre em outros países? 

Quanto aos bancos de investimento, será que são ban
cos de investimento mesm:o qUe estão fazendo Úlvesti
mentos a longo prazo e cumprindo a finalidade para a 
qual foram criados, ou será. que eles estão numa faixa de 
banco comercial apenas cobrandO custos mais elevados 
e, por conseguinte, aumentando os encargos financeirOs 
das empresas e essas empresas distribuidoras e correto
ras, quer dizer esse slstemadenti-o da Corrente de oPinião 
que assim vê hoje, teria crescido demais, _teria se superde
senvolvido e hoje estaria mais como um absorvedor de 
operações especulativas, tomando fatias da renôa nãciõ
nal aos setores produtivos do qt.ie propriamente cum..: 
prindo a sua missão de irrigar o sistema produtivo, enfim 
de propiciar ao sistema produtivo um desenvolvimento 
sadio? 

Esta é a nossa posição que eu quase definiria como 
sendo objeto principal desta CPI e gostaria de ouvir com 
a maior isenção, com a maior franqueza- a-sua opinião, 
com a experiência Que tem a respeito disto. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Senador, 
as suas preocupações são as de todos nós. O processo em 
permanente evolução. Há vinte anos atrás, tínhamos 
apenas os bancos comerciais e as sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, que cresceram e se desen
volveram nos idos de 1956, quando se institucionatizou 
neste País a indústria automobilística, que aparecia à 
ocasião como um f3.tor que iria desequilibrar toda a ca
pacidade de concessão de Crédito aO-setor privãdO então 
nos bancos comerciais:· E ii:iquela ocasião tínhamos a 
grande barreira _que era a lei da usura. Então, a imagi
nação do empresário, o aceite cambial, a aplicação disso 
em financiar- corisuffiiáores, propicia eSsa indústria, que 
hoje, me parece, é a quinta do mundo e preocupa a todos 
nós pelo seu dimensionamento, mas continua gerando, 
comparecendo na pauta de exportações com razoâvel 
volume de dólares, etc, e de certa maneira a nossa imagi
nação dá t.udo isso. 

Quando enfrentamos de 64 para 65, veio a regulamen
tação e a própria legislação criaram os bancos de investi
mento, departamentalizou-se o sistema financeiro, se 
criou uma especialização para a área do setor habitação, 
criaram-se os bancos de investimento, estes na sua ori
gem se entregaram muito mais à atividade de capital de 
empréstimo de prazo um pouco mais longo, somente al
guns poucos se especializaram, efetivamente, em promo
ver abertura de capital e em investimentos em proJetes 
dentro do setor privado, mas criou-se aquilo que chama 
um sistema de atuação germinado, diferenciado apenas 
por prazos. 

Dos idos de 68 para câ surgiu o embrião do mercado 
aberto. Quero definir para V. Ex' o seguinte: o mercado 
aberto tem duas regras inflexíveis: se a· taxa de juros for 
ascendente, para as instituições de mercado este mercado 
é profundamente perigoso e ruinoso; se a taxa de juros 
for horizontalizada o mercado é eminentemente compe
titivo;- se a taxa de jUros tor decrescente, o mercado pro-
picia lucros asiáticos - até oS incompetentes ganham di
nheiro- estou me definindo por regra de mercado, por
que estou ganhando na diferença da taxa de juros. Se te
nho um papel que me dâ 50%, se esíou- repartindo com 
uma multidão de investidores a prazos menores, uma 
rentabilidade em menor, eu acabo ... Então, o nosso mer
cado aberto enfrentou várias fases do seu infcío e ele pe
gou exatamente aquele período de uma inflação decres
cente e todos ganharam dinheíro. E não foi por eficiência 
nem por especulação não, Senador: foi por essa regra in-
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flexíVel de mercado. Realmente, o Sr. tem razão. Há_uma 
PreOCupação no mercado aberio, como instrumentO de
política monetária hoje, _quando toda a sociedade brasi
leira, no convív"io do processo inflacionário brasileiro, 
ou seja qualquer um de nós hoje somos todos aprendizes 
de economistas e financistas em exercício. Se não temos 
recursos nâ:o comprometidos por gastos, todOS-rióS Pro~
curamos legitimamente renda para os nossos recursos e 
escolhemos as opções que o mercado oferecéu. QUer di
zer, o senhor tem aquilO que se chama de comportamen
to básico: numa curva de inflação asc_endente a pou
pança ê desestimulada; já numa curva de inflação des
cendente a poupança- é estimulada. 

V~ Bx• tem razãO num ponto, que é uma preocupação; 
também nossa: encontrar-se, mas não se encontrou em 
nenhum país do mundo; é a função social do mercado 
aberto, não tem. Ele é um instrumento de política mone-
tária,_ -

O SR. ROBERTO-SATURNINO -Quer dizer, aqU:i 
no Brasil parece que ele está sendo um pouco mais ou 
bastante mais do que um instrumento. O que freqilente
rnente se critica é que ao invêS de ser um instrumento, 
algo que o Governo, a autoridade monetária acione no 
momento necessárío ele passou a ser, quer dizer a autori

-dade rrion"etária pãssou a sef um instrumento- dele, ele 
passou a acionar a autoridade nos momentos de angús
tia. A_o_inyés d~_ser um servo-motor, um servo da autori
dade, a autoridade é· que passou a ser- um servo. 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA- O Sr. tem 
razão. O mercado aberto, realmente, só vem cumprindo 

-esse seu papel de instrumento de política monetãria, tal
vez de um ano para cá. Até então, ele influía muito mais 
no comportamento da autoridade do que a autoridade 
nele. Modernamente, com os aperfeiçoamentos que eu já 
defini, hoje o mercado vem sendo praticado-como instru
mento de política monetária. A perfórmance da polítíca 
monetária com todo _esse acidente nesse período com SE
LIQ, com a regulamentação, com esse aperfeiçoamento 
tOdo, ele hoje vem sendo praticado como instrumento de 
políUca rno"i1etáría. Agora jamais se sairá dessa regra in
flexível de mercado. Nós, hoje, estamos com patamares 
de inflação, a contragosto, em níveis bastantes elevados. 
As taxas de juros de finandamento, dentro deste merca
do em picos de estreitamento de liquidez, atingem níveis 
que preocupam a todos nós. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não teria ocor
rido um novo acidente, no curso deste ano, com o giro 
da dívida pública? 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA- Não. Com 
-a maxidesvalorização ca'in bia~ as instituições de merca
do acumularam lucros razoáveis, lucros esses que foram 
consumidos neste período violento de elevação de taxa. 
Houve quase que um clearing no mercado. Se fosse feito 
um corte em termos _de abril, ocorreria isto, mas com 
essa elevação sUbstancial de elevação de taxas no merca
do, as próprias LTNs, em abril, estavam a 18% mais ou 
menos, se não me falha a memória, em termos dti taXa de 
desconto, hoje estão a 45%. Então, quem as tinha na 
mão sofreu aquilo que se chama um processo de ruína 
económica te~r!vel, mas isso redistribuído entre .o pró
prio mercado--COmpenSando um poucO aquele período 
anterior de melhor fortuna. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - A nossa reocu
pação é que esteja em gestação um novo acidente aí, qu_er 
dizer, um novo desastre que daqui a pouco seja a autori
dade monetária obrigada a sair em socorro e novamente 
injetar bilhões e bilhões de cruzeiros para salvar apenas 
um. 

OS!L_GERMANO DE BRITO LYRA- Senador 
Roberto Saturnino, V, Ex• veja bem; nós estamos viven~ 
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do un:t tpomento dentro da nossa economia em _que todo 
o processo está polêmico. Todos nós entendemos e dese
jamos alguma coisa e talvez sem coordenação não che
guemoS a um pontO de-vista comum. Faria eu uma afir
mativa a V. Ex', definindo o seguinte: o sistema financei
ro_ como um todo, quer .dizer, vem perdendo capacidade 
real de formação de lucro nesses últimos três ou quatro 
semestres, vem mesmo. Nós estamos vivendo um mo
mento em que há algumas coisas que precisaria definir
se. V, Ex' verifica o seguinte: toda uma politica dentro de 
conveniência das prioridades nacionais ·nós estamos mui-

- to d~pendendo de uma pcrformance de batanço de paga
mento ora o combate à infl~çào. As outras prioridades 
de Governo sempre acabam sofrendo alijamento, em 
igm;:ão d_esgS__prioridades maiores. Então veja bem, nós 
estamos vivendo um momento em que a inflação escapu
liu. Ela está em níyeis indesejáveis. As taxas de juros es
tão~tabt:ladas. Todas as instituições financeiras, inclusive 
as do setor público, hoje estão trabathado com taxas de 
juros subsidiados. Sou membro da junta do FINAM E. 
O FINAM E não tem condições de atender o mesmo nú
riláo dfi- Pro-ponentes- coin os recursos que tem, a não ser 

. com a emissão de riloeâa primárfa e reCursos ·que ve
nham de algum lugar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- DO BNDE. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- O BNDE 
está com a mesnia dificuldade. Mas não é só isto. Estou 
definindo issO no setor público porque isto é comum 
também em nós no setor priv<i.do. Os bancos comerciais, 
hoje, concedem subsídios. Nós temos praticamente hoje, 
27% dos recursos dos nossos depósitos aplicados à taxa 
de juros subsidiados. Tenho dúvidas. Veja bem. Sou 
obrigado, tenho aqui urria colocação de recursos e é co
mum, a nó_s, como aos próprios setores públicos. Se eu 
ãloco 100 para -financiar deterri1inada quantidade de 
bens de serviços, eu, seis meses depois, já não tenho mais 
condições de financiar a inesma quantidade de bens de 
serviços. Os preços todos desajustados. Isto está "acODte
cendo no setor agr1cola, no setor industrial. V. Ex• verifi
que isto, nós estamos num ano de performftnce econômi
ca muito dificil.-Eu atê lhe faço uma provocação. A pe
quena e média empresa deste país deveriam ter-se ressen
tido muito mais. Nós devíamos ter uma ruptt,!_!a de pe
quenas e médias empresas neste País, numa proporção 
assustadora. Por ·que ela não ocorreu? E!a não ocorreu 
apenãs pelo seguinte: porque como toda a população 
veio coletivamente antecipar consumo, o comércio pas
sou a cumprir metas de vendas que não tinha programa
do. A partir do momento em que o Comércio começou a 
vender em melhores condições, propiciou um ajuste en
tre comércio e indústria riegocíação entre prazos de ven
das e de compras, dispensando aos dois talvez de um ra
zoável volume de capital de empréstimos. V. Ex' concor
da comigo'? 

O S!L ROBERTO SATURNlNO- 1'., eu concordo. 
Mas o meu receio é que ao fim desse processo abrupta
mente assim ... 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Exatamen
te. Mas aí está tudo ligado. E darei a V. Ex• todos indica
dores_ "aqui,-ã- Péfrõrmance _doS -indicadores. Este País vai 
tef de fazer Uma opção política. Nós todos teremos que 
convencer a sociedade. E não é uma missão fácil. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Dr. Germano, 
as finance"iras são freqUentelnente acusadas também de 
praticarem taxas de juros exOrbitantes, das mais altas do 
sistema. E eu pediria ao Sr. naturalmente como é a pes
soa indicada para fazer a defesa das financeiras, nós gos
taríamos de ouvir também uma jUstificativa desse fato. 

OSR. GERMANO BRITO LYRA....:. Nobre Sena
dor, vou fãzer uiniColocação para V.-Ex•- e das finan-
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ceiras eu tenho procuração para defendê-las da melhor 
maneira possível. A sociedade faz uma confusão muito 
grande. As financeiras nunca reivindicaram o monopólio 
de financiamentO de vendas a crédito. Então nós vive
mos num mesmo universo, veja bem, o comerciante 
quando parcela as suas vendas, pela legislação em vigor 
ele não está praticando uma operação financeira. Ele in
gressa no mercado financeiro a partir do momento em 
que ele vem monetizar esses direitos creditórios, Então, 
tudo isto dentro das pesquisas que se fazem gera este tipo 
de confusão. 

Agora veja bem, nós temos que remunerar a poupança 
dentro de custos reais. Eu vendo a minha letra de câmbio 
a custo de _mercado e empresto ao consumidor ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Qual é a média 
que está hoje? 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Estã com· 
pletamente desbaratada, nobre Senador. 'Nós temos va
riações de taxa, entre níveis de empresa que flutuam mais 
de 10 pontos. 

O SR. ROBERTO"SATURNJNO- Ista: em si]á não 
é uma anomalia? 

O SR. GERMANO DE B.IUTO LYRA- Não. Eu 
não acho anomalia, e vou explicar a V. Ex• A diferença 
de taxa o próprio mercado acaba regrando, porque 
aquele que pratica a taxa mais alta acaba ficando com os 
riscos maiores do mercado. É uma regra de mercado. E o 
mercado nosso é um somatório de empresas de posições 
diferenciadas, Se nós escolhermos uma taxa uniforme 
para todas as empresas, as pe1J.uenas empresas, do mer
cado não sobreviveriam,- porque as maiores têm melho~ 
res condições de captação e de aplicação. E as menores 
para esta sobrevivência O alargamento estâ na taxa. Estâ 
explicado para V. Ex•? Eu como Presidente de asso
ciação de classe, jamais Pleiteio nem postulo um tabela~ 
mento único, eu defendo a tese dessa realidade de merca~ 
do, porque eu acho que dentro de um sistema financeiro 
têm que sobreviver a pequena ·a média e a grande., dentro 
de realidades próprias cada uma delas. Acho profunda~ 
mente racional taxas de juros diferenciãdas. Outro dia, 
estava na minha associação discutindo com companhei
ros meus, defendendo exatamente isto. E um deles disse, 
.. Não, mais eu não posso operar com a média. Eu disse, 
"Você não pode. Você não tem taxa de juros para aten~ 
der as exigênciãs dela. E_Ia ftxa uma. tã~a de juros. Mas, 
elas prestam um serviço muito grande nesse tipo de fi~ 
nanciamento. Então, nós temos Uffi finariCfamento feito ~ 

por nós e aquilo que se chama a mecânica tradicipnal do 
parcelamento de vendas que o comércio lojista nesse País 
tem em todos os muni_c_ípios deste País. Nos grandes cen
tros isso se confunde muito com o nosso si_stema. Agora 
é o seguinte: no nosso ·sístema há realmente taxas desba~ 
ratadas. O nosso sistema- hoje tem uma anomalia, nós 
não estamos mais financiando automóvel, não estamos 
financiando porque estamos com uma taxa -de juros ta
belada porque o financiamento de automôvel é financia-
mento de prestígio, ele nos dâ prejuízo. -

Nós vamos discutir iSSo nesse fim de semana num 
Congresso nosso em_ Campos do Jordão. Agora, essa ê 
uma realidade de mercado. O Senhor hã de conco_rdar 
comigo que nós temos que preservar a pequena, a mêdia 
e a grande. Se tiver uma taxa única nós vamos acabar no 
oligopólio de dez, aí a sociedaç:le braslleira reagirá mais 
do que hoje. 

sabe por que paramos de falar nisso? Porque o que se 
discute entre nós é a competividade entre nós mesmos no 
setOr privado, mesmo O banco múltiplo tr~ria um risco 
muito grãnde para riós do setor privado, porque faculta
ria às grandes instituições públicas a virem a atuar em 
áreas que são privativas nossas. Então, muitas vezes nós 
eriipresários privados ficamos brigando em função de 
competividade-e não sei que mais e nos esquecemos desse 
outro campo. Essa foi uma opçãO política que se fez, e eu 
ach-õque fiCa muito dillcil âesfazê-la. Poique a especiali
za:Ção no crédito de habitação foi muito bem feita, Tal
vez tenhamos que aperfeiçoai um-Pouco os outros seg
mentos de mercado. Os bancos de investimento vão ter 
que chegar um momento que vão se especializar mais na 
aber~ura de capital de empresas, nós vamos dis'cutir ago
ra e deverá vir um projeto, a própria filosofia do 157 que 
está com treze anos de existência. Acho que no mercado 
financeiro está-se discutindo muito interesses - vamos 
dizer- de Governo, de bancos de investimento e de in
termediãdos e está-se esquecendo de se chamai' para esta 
discussão os legítimos beneficiários desses recursos que 
seriam as indústrias e empresas de serviço. 

O SR. ROBERTO SATURNINO...::... Na sua opiniãO, 
por que apesar de tentativas, esforços, estímulos, meca
nismos não se conseguiu efetivamente implantar um 
mercado de ações ã altura do que seria; digamos, já hoje 
o sistema capitalista brasileiro. Quer dizer: hoje ele é 
muito mais um capitalismo prestamista do que um capi
talismo de risco, de_ investimentos em ações novas de em
presas para obter dividendos, como normalmente se de
senvolveram os sistemas capitalistas dos países hoje mais 
maduras? E por que no Brasil essa barreira não conse
guiu ser vencida e continuamos com um mercado de 
ações muito aquém do que seria a dimensão da econo
mia brasileira hoje? 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Senador, 
_essa pergunta eu colocaria para o Senhor a colocação -
vamos dizer - do mercado de ações ela tem a sua his
tória, mas o marco principal dela o que nós temos que 
discutir hoje a legislação societâiiã moderna. Nii.o adian
te nós discutirmos o passado. Nós teríamos que partir do 
que nós temos de mais moderno: lé a legislação socie
tária moderna, é a 6.404, é a CVM, com seus controles 
de mercado. 

Veja bem: essa legislação foi um salto grande que se 
del!-. Ela, quando baixada, veio toda voltada apenas para 
um aspecto. O Senhor se lembra da legislação do seu pri
meiro ao Seu último artigo? A legislação coloca todo em~ 
presário deste País como aprendiz de delinqUente. Toda 
uma legislação restritiva do primeiro ao seu último arti
go, essa legislação trouxe para dentro dessas empresas o 
instituto da correção monetária, !institucionalizou aqui
lo que se chama a conveniência d_e abertura çie capital, de 
uma prestação de informações amplas, mas tudo isso es
tâ ligado ao próprio comportamento da economia. En
tão, eu colocaria para o Senhor o seguinte: nós estamos 
vivendo um prazo de ajustãmento, eu acho que a legis
lação é boa. O programa está muito dentro das viabilida
des das empresas. Eu me recordo, eu tenho um programa 
de combate à inflação de um pequeno país da Europa 
que, em determinado período, teve que conviver com um 
processo inflacionário ascendente. O Governo se reuni1,1 
e tomou medidas drâsticas; elevou impostos, congelou 
salários, etc, mas tOmou uma medida, Senador, que me 
surpreendeu. Proibiu as effipresas de pagaram dividen
dos a seus acionistas durante dois anos. E depois fui bus
car a fundamentação dessa razão. h porque eles tiveram 
a anã li se de que se não tivessem feito isso o setor ptivàdo 
iria perder a participação no mercado. Então, esses di vi-

O SR. ROBERTO SATURNINO- E esse fenômeno 
da conglomeração, enfim, da concentração? O Sr. acha 
que isso não esta prosseguindo; quer dizer, não é uma 
tendência que continU.à se verificando? 

O SR. GERMANO DI; BRITO LYRA-, Senador, o 
Sr. viu que -isso fonema de alguns congressos nossos e 
que nós paramos de falar nisso não paramos? O Senhor 

- -- dendos só fOram liberados dois anos depois, dentro de 
um processo. Então, hoje a legislação fez o divórcio de 
dividendos com relação a capital. Mas nós temos aí um 
grande nÓmero de instituições que ainda não aceitaram o 
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divórcio, ainda estão abonando rendimentos ftxos. Essa 
legislação toda está sendo ajustada e aperfeioçada, a 
CVM -no meu entendimento- está prestando um ser
via-de doutrinação ao mercado e a todos muito bom. 
Mas o que perturba a todos, acima de tudo, não é a legis
lação, é o comportamento da nossa inflação, porque ela 
perturba a todos nós. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Afora alguns ca
sos, o caso da Vale do Rio Doce obviamente perturbou, 
esses acidentes que ocorrem às vezes tiram a credibilida
de e causam uma retração geral da confiança- digamos 
assim. Mas a Lei das S/ A, por exemplo, que é, enfim, o 
documento mais novo que temos nessa tentativa de orga
nizar o mercado, ela pretendeu, a meu ver, obrigar ou in
duzir as empresas a distribuir mais dividendos. Por con
seguinte, tirou das empresas ou pretendeu tirar, preten
deu reduzir a fonte de investimentos de recursos para in
vestimentos de lucro retidos obrigando as empresas a 
distribuir lucros, na expectativa de que isso viesse a pro
piciar então o desenvolvimento no mercado e esses re
cursos retornass_em via mercado. Mas, na ocasião em 
que a lei foi discutida aqui, a nossa objeção não era eSsa. 
Se nós vamos retirar das empresas essa fonte principill, 
ou vamos reduzir a fonte principal de formação de capi
tal que é a retenção de lucros, e se esse mercado não se 
formar e esses recursos não retornarem, qué vai aconte
cer? E me parece que está acontecendo alguma coisa pa
recida com isso. Qual seria a sua opinião? 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA - A minha 
opinião é apenas: a seguinte: nós somos 26 países amígOs, 
é uma geografia perfeitamente adversa, e eu acho que a 
legislação societária é muito conveniente para: os grandes 
centros, os grandes pólos de desenvolvimento, não para 
um país como um todo. É a grande distância que nós es
tamos assistindo. 'Nós estamos assistíndo a um distancia
mento !Tiuito grande. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nesse particu
lar, o Senhor seria, por exemplo, favorável à concessão 
dessas novas cartas patentes que estão em exame, por 
exemplo, se propiciasse mais a formação de instituições 
financeiras e bancos locais, regionais. Seria, na sua opi
nião; aconselhável? 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Senador, 
eu presido uma COmissão Consultiva Bancária. Estou lá 
com um projeto, não dessas instituições que estão no 
Conselho Monetãrio, mas um projeto de expansão de 
rede e de bancos comerciaiS, é dentro dessa Comissão 
nós temos participação de todos os segmentos da socie
dade brasileira, do setor público e do setor privado, e te
mos- discutido esse assunto com muita profundidade, 
procurando exatamente conceituar, dentro deste País, a 
sua geografia econômica e o conceito de uma necessida-
de premente de se criarem condições de consolidação do 
sistema menor financeiro. Porque, no processo de com
petitividade no próprio setor, se o senhor deixar as re~ 
gras livres, o pequeno dificilmente sobreviverá, a não ser
que tenha condições diferenciadas e respeitada a geogra
fia. Então, nós estamos definindo, lã, e.SugeruidO-aO -
Conselho Monetário para definir: banco da região da 
SUDAM e da SUDENE deverÚer condições difererichi
das. Pequeno banco deve ter um tratamento diferencia-
do. Como atividade de sistema financeiro presume a 
existência de capital e dentrO da regra de macropolítica 
bãncária, algunS indicadores que jamais podem ser feri
dos, porque são as relações capital depósito, capital imo
bilizado,_ patrimônio rede, esses têm que ser profunda
mente respeitados, nós estamos sugerindo um privilegia
menta erri fUnção da relação com recursos de terceiros, 
criando uma esterilização monetária menor para os pe
quenos bancos, no sentido de gerar esse equilíbrio, den-
tro de- uma consciência que se tem na Comissão de defi-
nir o segU.int~: se esses pequenos desaparecerem, a sacie-
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dade brasileira reagirã, e nós inesmos teremos qUe defi
nir, diga-se, vamos inventar novos empresãrios financei- -
r os. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Acho, a meu 
ver, uma contribuição que pode ser muito útil para essa 
CPI. Isso seria algo de novo. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- É algo de 
novo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- E eu lhe pediria, 
que tão logo esta Comissão tivesse alguma sugestão con
creta, nos enviasse. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Nós esta
mos mandando isso para o Conselho Monetário, agofa, 
no dia 12. A reunião rla Comissão estâ marcada para 
examinar essas angulações, com essa posição de cons
ciência nossa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- O que nós rei
vindicamos é que o Poder Legislativo também seja infor
mado para poder discutir- e debater esse problema. 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA- Exatamen
te. Eu estou definindo que vim hoje a esta Comissão com 
a maioi- alegria, por e.sse aspecto. Acho que nós estamos 
no momento da vida nacional, que nós, empresárioS, que 
temos a responsabilidade, temos função socíal dentrO
desse processo, precisamos nos integrarmos mais com o 
Legislativo. Porque todos nós precísamos informar aso
ciedade brasileira. Os problemas deste País não são fá
ceis para nenhum de nós, para todos nós são muito difí
ceis. Agora, a contribuição, nós temos a maior dispO
sição de sentar, em qualquer hora, em qualquer lugar, 
em qualquer momento, sem nenhum facciosismo, reco
nhecendo, inclusive, as nossas imp6rfeíções, Senador. 
Nós temos um somatório de erros praticados, com 
preços pagos por eles. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Dr. Gennano,já 
abusei demais do senhor e dos colegas que -me ouviram, 
mas gostaria de fazer uma última pergunta, que diz res
peito à gestão dos recursos, dos fundos compulsórios, 
principalmente PIS-PASEP, porque atualmente o volu
me está crescendo, é um bola de neve, e ele é todo aplica
do sob a forma de financiamento, de erllPréstimos. Qual 
seria a sua opinião a respeito de se aplicar uma parte des
ses recursos sob a forma de tomada de ações novas de 
empresas? Inclusive incentivando a formação do merca
do primário. 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA - Vou dar 
uma informação eminentemente pessoal. Tenho um gru
po que trabalha comigo e fiz um teste elaboratório. Nos 
bancos comerciais nós temoS.-uma faixa destinada à capi
talização de pequena e média empresa. Fiz o diagnóstiCO= 
de 200 pequenas empresas no -Rio ae Janeiro~- no sentido 
de promover participação minoritária no capital, com a 
legislaçãO_ faculta. E aí comecei a fazer entreviStaS com 
esses pequenos empresários. E o senhor sabe o que pre
valece dentro' .deles, Senador? Uma superstição cristali
zada no tempo. Eles têm horror a um sócio. Vi uma 
empresa-modelo que chamei-a e disse: Eu quero partici
par minoritariamente. O Serihor fica com a opção, o que 
o senhor quiser. Apenas para cumprir essa regra, quero 
mostrar um serviço, eu quero depois comparecer na As
sociação Comeicial num almoço, com dez empresários, 
etc. O senhor sabe que eu não consegui fazer dois. Isto, 
dentro dessas empresas pré-selecionadasA O senhor veja 
bem: as regras do próporio 137 eXigem para a empresa
usar desses recursos fiscais para a abertura do seu capi
tal, que ela promova a abertura do seu capital. Eu digo 
ao senhor que se um empresár1opequeno ou médio abrir 
o seu capital ele quebra. O custo de administraçãQ de 
uma sociedade aberta é mufto elevado. Então, talvez nós 
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vamo-s examinar isso dentro dessa polêmica sobre o 157, 
--la!~~. A forma que se Possa examin-ar seria dirigir uma 

fatia desses recursos compulsoriamente, para a abertura 
de capital, quer dizer, participação em capital de peque
na e média empresa, tirando dela a obrigatoriedade de 
promover abertura do seu _capital, e criar-se nas bolsas 
de valores um pregão, não diário, talvez semanal, para lí
quidez de papéis desse tipo, com chanc~las de_ insti
tuições firianceiraS. i: uma idéia que nós eStamos plan
tando. 

O SR. ROBERTO SATURNINO ......:-Nós eStanios 
precisando dessas idéias. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Faz lógica 
para o senhor? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Faz sim, claro 
que faz. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA -Tem que 
"ser-de lapidação. Tem que lapidar, se aperfei~oar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Temos, aqui 
para usar o jargão, de utilizar a imaginação- criadora 
para romper esse impasse. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Exatamen
te. Agora, se não houver uma obrigatoriedade de alo
cação de uma parcela desses recursos dirigida a esse tipo 
de empresa, não irá para esse empresário, serâ compul
sório, porque nós temos uma devoção pelos melhores 
riscos do -me-rcado. 

- O SK ROBERTO SATURNINO- Concordo. 
Sr. Presidente, da minha parte peço desculpas aos co

leg~. Estou satisfeito com as explicações. 

·o-· SR. PRESIDENTE _(Tancr.edo Neves) - V. Ex'-, 
com esse debate, trouxe uma contribuição da maior im
portância aos trabàJhos desta Comissão. 

_ Continua a palav-ra para _Çiualquer colega que queira 
prosseguir_f!as interpelações. 

Concedo a _palavra ao nobre Relator, SenaP.or José, 
Lins. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero me congratular com o Dr. Germa
no Lyra pela exposição que fez na Comissão e Sobretudo 
pela -contrlbliição que nos deu durante os debates com o 
Senador Roberto Saturnino. O Senador Roberto Satur
n-ino- se referiu a um ponto crucial a6s objetivos desta 
Comissão, que queria uma anãlíse crítica do sistema fi
nanceiro nacional e um esforço no sentido de chegar-se a 
alguma conclusão que possa nos orientar para aprimorar 
o sistema. Eu até diria que poderíamos partir esse objeti
vo em dois. 

- Primeiro, numa análise do- sisteina em si, a partir da 
Lei nq 4.595, de dezembro de 1964, a suas modificações a 
partir de então e as suas conseqüêm~_ias para a criação do 
sistema, seja do Banco Central em si, seja çio sistema I} 
nanceiro na árêa privada. 

E uma segunda linha, que seria a análise da utilização 
desse instrumento, sobretudo pelas autoridades do Pais. 
É claro que, como bem disse o conferencista; nem o siste
ma é perfeito nem a sua utilização poderia pretender evi
tar os erros naturais, as distorções naturais que a própria 
experiência nacional impunha, já que é uina experiência 
relativamente recente. 

A pergunta central seria: qual a sugestão fundamental, 
qual a observação fundamental que o conferencista faria 
sobre o sistema no sentido do seu aprimoramento e qual 

-õ erro fundamental na operação do sistema? 
t claro que esta pergunta, sendo para nós uma per

gunta central, o próprio objeto furidamental da Comis
são, poderia tanto comportar uma apreciaçãO momentâ
nea como uma contribuição posterior .do conferencista. 
Gostaria de ouvir a sua palavra a respeito disso. 
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O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Nobre Se
nador, o meu sentimento e a minha convicção, acho que 
pesados os custos e benefícios de todo o caminhu percor

·rido, os resultados são excepcionais, o nosso Pais deu um 
salto grande nos últimos 15 anos. Há algumas distorções 
dentro do processo. Por exemplo, eu definiria para o se
nhor que o nosso mercado primário de capitalilação de 
empresa, e!~ tem dimensão gigantesca, mas ele tem um 
deseqUilíbrio, ele é muito mais voltado para a cupitali
zação das grandes empresas. Então, esse é o problema 
sobre o qual se pr(êeisaria meditar de como equilibrar 
isto em função de umu conveniência social maior. 

O mercado bursátil cresceu assustadoramente. O que 
houve de agregação de capital e de participação do 
púbtico no capit~l dessas empresas foi muito grande e a 
tendência é crescer fiais com os fundos de seguridade, 
com todos esses investidores institucionais que cresce
ram de dimensão. 

Agora, o que o legislador, tafvez, tenha que dar maior 
atenção e como estender isso a um leque maior de em
presas beneficiârias dentro deste País, respeitadas as ca
racterísticas de cada Estado da Federuçào. 

Esse é um_ desafio para nOs. Porqu_e, veja bem, nesses 
últíinos 15 allos a polltica financeira realmente acarretou 
uma concentração de poder decisório em cima de um 
triângulo Rio-São Ptmlo-Belo Horizonte, e Belo Ho
rizonte perdeu muita participação dentro desse processo. 

O ideal para este País seria se tivéssemos um grupo 
econômíco financeiro de dimensão no Norte, 2 ou 3 no 
N ardeste, 2 ou 3 no Extremo-Sul, e o resto, nós teríamos 
um equilíbrio nacional, e não temos hoje. Este, para 
mim, é o grande desafio deste País. 

Há uma corlcentração do poder politico centrado nos 
dois grandes pólos. Este, para mim, é o grande desafio, e 
falo não como empresârio financeiro, falo muito mais 
dentro muito mais de uma vocação de espírito público 
que tenhO coiTiigo mesmo. Está respondido? 

O SR. RELATOR (José Uns)- Não só me respon
deu, como deu o prazer de_ouvir uma resposta muito in
teressante, quC, afiás, já foi referida ãqui pelo Sr., quan~ 
do se referiu à necessidade da ciiação desse sistema me
nor ajustada às condições region;.~is; mas, também ajus
tado à dimensão da própria instituição, um sistema de 
comPensação que possa permitir uma distribuição me
lhor dos frutos do sistema não só ao longo do País, mas 
também ao longo do próprio sistema, tendo em vista a 
dímensàÕ das suas instituições. 

O Sr. também fei uma referência muito interessante, 
que se liga ao mesmo tema, que é a identificação de que o 
setor privado, sobretu__do na pequena e média empresa, 
não deseja a participaÇão, não deseja Ser capitalizada 
através da p_articipaçào de terceiros. t a pura verdade. 

Mas, uma coisa muito interessante, que, acredito, vem 
em complemento a essa observação que o Sr. fez, é que a 
capitalização compulsória, através de fundos, como o 
FINOR. deixa muito a desejar, em virtude de que o in
vestidor praticamente não participa, a não ser aqueles 
mais esclarecidos. Parece-me que esse problema também 
é muito sério. 

Eu acho sua observação profundamente interessante. 
- E acredito, como disse o Senador Roberto Saturnino, 

que é de idéias dessa natureza que estamos precisando, 
inclusive para realimentar o legislativo, porque a nossa 
reSponsabilidade é muito grande nesse ponto. 

Gostaria de ouvir os seus comentârios, reunindo parte 
desse mesmo problema. 

O SR. GERMANO BRITO LYRA- Eu queria defi
nir que, dentro dessa minha pesquisa, eu me defrontei 
com muita empresa familiar em ..jue ainda aquele que lhe 
balizã os rumos empresariais jâ está-em idade muito 
aVançada, Então, os filhos que ainda não decidem dese
Jam abertura. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Posso fazer um 
parênteses? Não vamos esquecer que esse fenômeno não 
é restrito à pequena empresa não, é a todos: o grupo 
Ermírio de Morais é familiar, o grupo Bardella é fami
liar, o Viltares é familiar, mesmo os grandes industriais 
brasileiros, o Matarazzo é familiar. São todas empresas 
fechadas. 

O SR. RELATOR (José Lins) -Tudo parece indicar 
que é um resqu-ício ainda da formação do próprio siSte
ma nacional, e está num processo de transformação visí
vel. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- A legis
lação moderna estabeleceu para as sociedades anônimas, 
principalmente para as abertas, e isto talvez a barreira 
maior dessas grandes empresas virem para um proceSso 
efetivo de abertura, que são as obrigações de gestores, de 
controladores, mas tudo isso ê um processo que está sen
do ajustado no tempo. 

Tõdos os dias nós rompemos m8.1s um degrau. Agora, 
eu não tenho grandes preocupações com as grandes_ em
presas porque elas são bem geridas. A minha preocu
pação é com esSa multiâão. Nós, no Brasil, e ainda on
tem estive nurita cerímônía com o Presidente da Confe
deração Nacional de Diretores Lojistas, eles têm associa
dos mais de 700 mil unidades, por esse País afora, é uma 
pulverização, e toda pequena e média. 

Agora, como chegar a esse universo, dentro _4ess~ _geg~ 
grafia perversa, é que é o nosso des_afiO. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Dr. Germano, õ con
ceito da instituição financeira do sistema, sobretudo do 
setor privado, claro, o público também, ê muito impor
tante para que se possam atingir esses objetivos a que 
nós nos referimos ria pergunta passada. Mas há uma cer
ta desconfiança de que tem havido uma transferência de 
recursos muito grande para o setor financeiro- nos últi
mos anos. O Senador Rob_erto Saturnino fez uma refe
rência a um crescimento de 5 para 10% na participação 
relativa do PIB, se não me engano, para o setor. No meu 
modo de ver, é precisO distingtiii" o renômeno do cresci
mento do setor do fenômeno do crescimento da partici
pação do setor no PIB. Isto é, o volume de capitais hoje 
aplicados no setor pode ser muito maior. Eu, realmente, 
não tenho informação sobre qual é a participação. Nós 
sabemos que a participação da agricultura decresce na 
medida que o PIB cresce, na medida em que o País se de
senvolve. Mas dado que esse aspecto é um aspecto muito 
importante, envolve a crítica do sistema pela comunida
de, eu gostaria que o Sr~ nos detalhasse o seu pensamen
to a respeito deste problema. 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA - Senador 
José Lins, eu agora vou entrar numa linha, vamos dizer, 
terrivelmente delicada. 

O setor financeiro, e·u-Vou setOdiir, võu ficar ap-enas 
nos bancos comerciais, -que é o setor maior, ê a grande 
vedete do sistema, ele está dividido_e_ntn: Qs_et_or público 
e o setor privado. Essa conviVênclã- há que continuar. 
Então, o que que temos assistido, isso se o Sr. for fazer o 
corte o Sr. vai verificar que nos últimos 10 anos quem 
cresceu mesmo foi o setor público, por inipefativ-oS de 
razão de governo. 

O Sr~ verifique o seguinte: eu tenho uma concepção, 
hoje, e vim daquela casa, eu coloco a posição do Banco 
do Brasil. O Banco do Brasil criou o grande slogan de de
finir que ê a única cOisa que funciona neste País, e eu es
cutei isso outro dia no gabinete do Senador Lomanto Jú
nior. Mas, veja bem~ eu acho ·que o Banco_do Brasil ca
minha para uma posição perigos-a. Ele termina este ano 
com 95% dos recursos alocados ao setor agropecuãrio. E 
eu tenho um receio muito gràtfde, porque todos aqueles 
que tem o monopólio correm o risco da ineficiência. EnM 
tão, na eventualidade de nós termos uma performance 
agrícola o ano que vem não compatível com aquilo que o 
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País necessita, o_ Banco do Brasil não t~á com qu~m di
vidir responsabilidades. 

No Brasil, são três mil e novecentos e poucos municí
pios. Ele tem agências em mil e poucos. Então, por causa 
dessa concentração excessiva, acho que a política agríco
la precisa ser redesenhada. _ 

Nós temos algumas performances excepcionais qUe 
não foram pla~ejadas, ocorreram em função de osci
lações na curva de preços daqueles produtos, expulsaram 
outros. 

Agora, ess_e monopólio a nós preo_cupa. O Sr. pode fa
zer o estudo, o que cresceu mais foi o setor público, em
bora dentro do setor privado nós tenhamos alguns exem
plos de unidades que cresceram bastante. Nós, hoje, te
mos bancos privados com dimensão nacional e partici
pação razoável no processo. Agora, nós estamos vivendo 
um momento em que este é o processo. 

Veja bem: em 7 de dezembro do ano passado, o Go
verno entendeu de redu_zir os subsídios e criou UJll me_çaM 
nismo de 40% do valor da correção monetária. Então, só 
havia Unhas de assistência a determinada atividade, que 
naquela ocasião tinha 13 ou 14% de juros, em que se cor
rigiu aquilo com mais 7% de juros. Numa inflação, na
quela ocasião_ que estava nos idos de 40 a 50%. Numa in
flaç_ãQ d~ 100%~ não se reduziu subsídio nenhum, o subsí
dio cresceu muito mais. Esse subsídio generalizado gera 
uma distorção muito grande nos nossos compromissos 
com o futuro, porque eles não mantêm a integridade des
ses recursos alocados, nós teremos _gue agregar recu~sos 
de moeda primária para atendermos a necessidade de 
continuarmos a financiar o mesm-o volume de produção. 
E aí toda a sociedade vai pagar por isso. 

Este é um ponto que estou colocando, que é extrema
mente delicado. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Veja bem; nós temos 
um problema de formação de capital para o setor e um 
problema de renda. Ora, o setor público é, realmente, 
hoje, o que mais subsidia também. Quer dizer, certamen
te estaria transferindo renda de algum setor, digamos 
para o setor agrícola, onde os créditos são mais subsidia~ 
dos. Isso _leva a crer, então, que o problema é bem mais 
complexo e que deveríamos fazer uma análise mais apro
fundada disso. 

Mas, o Sr. fez uma referência, ao final da sua palestra, 
sugerindo alguma coisa para que se consiga uma posição 
mais equilibrada entre os que poupam e os que conso
mem. Eu acho que essa colocação que o Sr. fez é reãl
mente muito interessante, mas ela traz implícita ãlguma 
coisa que eu gostaria de perceber no seu pensamento. 

Esta a minha últimã pergunta. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA -O Sr. veri
fique apenas o seguinte: as prioridades de gov~rno são, 
evidentemente, conjunturais. A força de mercado inter
no é uma coisa· pOt que todos nós temos que lutar, por~ 
que temos que criar empregos, temos que estimular_ todo 
o processo de transformação de riquezas internamente e 
a sua circulação. Isso feito, nós todos estamos atendendo 
ao noss_o dever. 

N6s, -hoje, temos um desequilíbrio que o próprio proM 
cesso inflacionário gerou. Hoje o Governo, sentimos, es
tá com uma disposição de desaquecer um pouco esses 
anseios de __ antecipação de consumo. O mercado, de certa 
maneira, já fez isso, criando taxas de juros reais para esse 
tipo de tTnanciamento. 

-Temos que compatibilizar, hoje, urila realidade, quer 
dizer, toda a nossa política para os próximos dois anos, 
infl.exivelmente, terá que ser voltada no sentido de preM 
servar' o balanço de pagamentos. Então, não se justifica 
que se possa ter custo de capital de empréstimo interno 
mais baixo_do que ocusto do capital externo. Uma 63 ho
je, Senador, tem um custo real em torno de 93 a 95%, de
pendendo das condições em que o Sr. _negocie com essa 
ou com aquela instituição. Então, se eu tiver _um tabela-
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menta de taxa admitindo ou tabelando financiamentos 
competitivos da espécie a caixa mais baixa, estou confliM 
tando Corri eSsa prioridade. 

Isso é válido para todos os s~tores, porque criamos, 
hoje, generalizadamente neste Pais, uma multidão que 
poupa em_ caderneta. A remuneração da caderneta de 
poupança, este ano, esta multidão vai ser tributada, vai 
perder uma parcela de poder de compra. Quem foram os 
beneficiários? Talvez os endividados, dentro do próprio 
sistema de habitação. Há um equilíbrio dentro do pro
cesso. Agora, como ajustar isso?~ um desafio que temos 
pela frent~. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Muito_bem. Eu gos
taria apenas de agradecer ao Dr. Germano pela contri
buição que nos traz e, da parte do Relator, me coloco _à 
sua disposição para receber, mesmo depois, alguma su
gistão que o Sr. puder nos mandar. 

O SR. GERMANO BRITO LYRA- Eu me com
prometo. 

O SR. JOSÉ UNS - Agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Com a pa
laVra o senador Loinanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sr. Presidente, Sena
dor Tancredo Neves, Sr. Relator, Senador José Lins, Dr. 
Germano Brito Lyra, meus caros colegas. 

--Antes de formular a minha indagação, não sei se mes
mo ela é pertinente, devo dar um esclarecimento ao emi
nente estadista, que assim o considero, mas considero 
sinceramente o Presidente desta Comissão, e não faço 
isto como um elogio fácil, o maior estadista que esta Re
pública tem no momento. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Sou grato 
à generosidade de V. Ext-, mas me permitiria uma ponde
ração: não faça muito investimento nessa área, senão o 
primeiro IPM que vier por aí ... (Risos.) 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- E quando me referi 
assim;-provocando sorrisos, parecendo assim uma_refe· 
rência jocosa a respeito dos mineiros é que tenho um 
profundo arrependimento. Talvez por falta de tempo, 
não tive, em quase 40 anos de vida pública, oportunida
de de me aperfeiçoar em certas universidades, senão na 
própria universidade da vida pública. Fiz um curso uni
versitãrio e fui imediatamente jogado à disputa do voto 
popular, esquecendo-me de que deveria, pelo menos, fa
zer pós--graduação em Minas Gerais. 

Aconselhei meu filho que antes de ingressar na política 
ele fosse e manti~esse entendimentos com Tancredo Ne-
ves, Magalhães Pinto, Alkmim, que ainda era vivo, to
dos esses grandes líderes que Minas Gerais deu ao Brasil. 
Ele não cumpriu o meu conselho. Talvez estivesse bri
lhando mais hoje no Parlamento, se assim o fizesse. 

_o velho Seabra dizia sempre que os baianos eram una
nimemente divergentes, e contav3. que verdadeiras ter
túlias se faziam quando os baianos se reuniam com os 
mineiros. É evidente que a tertúlia ficava só do lado dos 
bitianos, pois que Os mineiros pouco falavam ou mal fa
ziam sim com a cabeça ou não com a própria cabeça, e, 
no final eles elevavam 98% e 2% ficavam para os baiai:Jos 
que brilharam naquelas tertúlias. 

Infelizmente, herdei do velho Seabra isso dizia o Jo
saphat Marinho, o Peçanha Martins, não herdei o talen
to, não herdei a cultura, mas herdei o vozeirão-do velho 
Seabra, que, de _certa maneira, como grande tribuno que 
el-a, de qualquer maneira a voz que herdei dele tem-me 
auxiliado muito nos palanques e nas praças públicas. 

Mas, eu queria indagar a V. St-, Dr. Germano, que te
nho uma missão nesse Senado, diria mesmo que eu elegi 
um caminho a seguir e vou perseguiMio durante todo o 
nJ.eu mandato. NãO sairei do Senado sem modificar o 
Código Tributário Nacional, a não ser que eu não tenha 
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força sufiCiente para cOnvencer os meus colegas, Ao con
trário, ontem mesmo ouvi e ouvi muito - vou mandar 
colocar num qúadro, vou_ mandar recortar e colocar num 
quadro - uma referência de um dos homens que admiro 
muito nesta Casa e por ele tenho um respeito muito 
grande, que é o Senador Roberto Saturnino, uma refe
rência de apoio integral à caminhada-,"àjoinadã a que me 
propus empreender durante o meu mandato no Sendo 
que é, exatamente, a desconcentração das rendas públi
cas, para ver se nós, ao menos, ,não mentimos na nossa 
Constituição. A Federaçã.o - a expteSsão ê grosSeira, 
não direi que ê uma mentira na ConstituiÇão .:__ nÍàS a 
Federação é uma ficção jurfdíca,- aPenas é uma letfa 
morta dentro da nossa Constituição. Não tivemos aindã 
coragem de nos-afirmar-comO UniiR.eiJ-ú6lica Unitáría: 
o que são hoje Os pn!feitos? A unidade menor da FedeR 
ração, que ê a Prefeítura, eles -ãinda têm a situação de se
rem escolhidos pelo povo, mas são meros pagadores de 
folha, no final, de funcionalisnio, porque não dispõem 
de recursos nenhum. ReservaramRlhe dois tributos inR 
flexíveis; Um antiRsõcíal; qu-e-ê o ImpÓsto Predia[, Que ê 
um imposto que se tributa às vezes e se aumenta para se 
obter recursos, às vezes, em percentagens insuportáveis a 
um homem que tem um único teta para redigir, e outro 
imposto, o chamado Imposto Sobre Serviços. 

Enfim, oS- murliciPíõS- v1Vém-_hoje de migaihãs que "o
Estado, a União paga o diã que quef;-disiribui o dia qUe 
quer. Na Bahia, por exemPlo, citarei o meu Estado:-o 
cálculo do ICM ê feito na base do Orçamento Je três 
anos atrás. Então, dentro de uma inflação que estamos 
vivendo, os municípios não recebem acho que nem um 
décimo do que deveriam receber se esse cãi6U10 -fossi to--
mado como referência no OrÇamento anterior ou mesmo 
a própria arrecadação mensal. Então, concentrou-se 
tudo na mão da união. Os governadores hoje, são m~os 
delegados, sem nenhuma autonomia, porque são eleitos 
por um Colégio Eleitoral, é bem vCrdade, le&ftimo, diria 
mesmo legal ou mais legal do que legítimo, legítimo sim 
porque foram eleitos pelo povo, mas tenho Uma pre
venção peta eleição indireta e a julgo democrâticã, sãO 
vários os países e a maioria deles faz eleição indireta, 
mas tenho, corno disse há poucos dias, horror à eleição 
indireta. Acho que o povo ainda é a S:rande fonte de insR 
piração-que-o político posStii para realizar sua tarefa. ·,e 
na praça pública que ele contrai todos os seus compro
missos e fica obrigado a cumpri-los durante o exercido 
do seu mandato. 

Pois bem, a União não só concentrou em suas mãos os 
recursos tributários, e vejo comparar--se:. "bem, os_ MuR 
nicípios têm 5%, 6%, oS EstRdoS têm 20%''. Não ~é Verda:.:
de isso. Há arrecadação extratributária, o poder de di
nheiro fora da tributação é maíor _que o Governo possui 
do que mesmo o Orçamento. 

Se V. Ex• analisar o _dinheiro do Banco do Brasil, que é 
manipulado pela União, é a União, ê o J?ieiidCllte clã. Re
pública, são os seus funcionáriOs QUe gastam a seu talanR 
te. 

O dinheiro do Banco_do Nordeste, de todos os Bancos 
oficiais, o dinheiro do BNH, todo esse volume de recur
sos é manipulado pela União como ela quiser, planejado, 
pago e gasto como o Presidente da República, que é o 
Chefe da Nação, e os seus auxiliares no setor financeiro 
determinam. 

Ora, se nós -já fiz esse d.iéulo --chegamos à des
graçada situação de que os Municípios não estão rece~ 
bendo nem meio por cento do bolo orçamentário e do 
bolo extra-orçamentário do Pais, então acho que deve
mos ter a coragem, digo porque passei pelas três esferas, 
fui prefeito duas vezes, de um município médio, fui GoR 
vernador de um Estado de certa importância, fui Depu~ 
tado Federal, sou Senador, não tive, realmente, um carR 
go executivo na área federal, mas pude analisar, durante 
todo esse tempo, que cada dia mais a tCndêncii é a cenR 
traiização, desculpa de inflação, no ·meu entender, uma 
das causas graves da inflação é essa concentração de reR 

cursos. se o Sr. sair daqui para ver osprêdios que existem 
em -Brasflia e os' que estão co-nstruindo, o DN-ER-está no 
Rio de Janeiro, e fui, outro dia, pensando que o DNER 
era aqui em Brasitia e o auditório do DNER ê_ dos mais 
bonitos que já vi em toda a minha vida, e. esse ó~ão (un~
ciona n:o ~-i? de Janeiro. u_m dos distri~o_s menores é _o 
que funciOna aqui. Õ prédio da Caixa EcoJÍômica a gente 
se perde, o do Branco _Cen~r~_t esse ain<fa é_ preciso se saR 
ber o dia em que a luz funciona para subir pelo elevador, 
pOrQue Já fui duas vezes lá e não subi. 

Então, há uma concentração e uma falta de critêr~ d6 
prioridade, e quem rara asSim- é- U~.._Vice-:Uder dO Govc!r~ 
no; e estou critícandO não é O"ãtual doVef~o. esta~ crÍiiR 
-candO é um-S1Stema secUlar de doinínio, de transformar 
os municípios, dê:Sde ãS cãPit.inlãs hÚedit-árias, as Câma
~rã-s-ae Vereadores, os COnselheiros eram os homens maís 
importantes daquela época, até a Câmara de Santo 
Amaro, no meu Estado, Ariel Santo Amaro mandou ao 
Imperador um pedido-pãra criar a Marinha de Guerra, 
oferecendo os priil].eiros navios, que combateram na 
gUerri:f âã Independência, para que se incorporassem 
com as primeiras naus da nossa Marinha. Mas, no fun
do, era apenas prestígio de boca, era o chamado. "Coro
nel de Envelope". Não sei se V. Sf sabe o que~. "Coronel 
de ~ve_lope". Co~ond de envelope é ~quele coronel q!Je 
apre-sentado, certa feita, ao_ General, que era comandan· 
te, que era Governador do meu Estado; disse: Aqui está 
o Coronel - VOIJ- atê dizer o nõme- Frandsco Rocb.a 
Pires~ Então ele dlSSC;. ''--sr. é Coronel de ·que ar~a1'' 
Ele disse~. "Não, sou coronel de _env_elope'_'. t; aquele 
"Coronel;', quC-Se escreve _no envelÕpC e manda a carta~ . 

Mas querla que V. S' dis_sesse_ como podemos_reverter 
essa situação, já que V. S' é um ecOnOmista consagrado, 
como podemos iniciar essa desconcentração de recursos, _ 
ou então, transformar - eu, por exemplo, sou contra, 
acho que deveríamos acabar com os Es~_ados, acho que 
d-eveffamo~ tç:r a coragem de fazer um_a_ República Uni-

,tária, com GOV"erno Central-e MunicípioS. -
--Agora, um país com 8 milhões e meio de q uilômetros 

quadrados, um país que é_ uii:i continente, com climas ()s 
mai5 variados -_se-_o_Sr. for ao Rio Grande do Sul, ê um 
pafs diferente1 int-eiram.ente diferente da Bahia. Quando 
fui lá, pude constatar isso, só há duas coisas que nos 
unem: a língua e o sentimento, mas a topOgrafia, o quaR 
dro, a_trianeira de vi_yer são completamente diferefltes. Se 
o Sr. for ao_ Paiuí ê cOmpletamente diferenté do que se 
vive 09_ Rio de_Jª_p.eiro. Então, como podemos planejar, 
.centralizar atê ao planejamento, para um País tão div:er
si.ficado, de climas tão diversos, de solos tão variados? 
Tenho a impressão-- posso estar errado- a obra fede
ral custa 10, a mesma obra estadual custa 6 e a obra muR 
_njcipal custa 2, e vou lhe dar dois exémplos: 

Um: o Dr. Aní;>io Teixejra, de saudosa m.em6ria, era 
Diretor do INE:e, meu amigo pessoal_, ínfimo amigo, eu 
era Prefei~o, _tinha 24 anos de idade, ele tinh!t liberdade-
para-fal~r com autorid~de atê pela superioridade de ida
de e pela estima que nos_ unia: Ele me deu um dinheiro 
para construir um prédio escolar, e disse.~. "Não venha 
para cá,_ enterre lá esse dinheiro". Eram quatro salas de 
auiª:'Construa o seu prédio, as especificações são estas, 
a planta é esta, e tal, dentro das normas do INEP". E eu 
fui e trouxe um prédio de oito saias de aula. 

Ele disse;;:. "Não venha dizer que veio buscar recursos." 
E eu disse~ .. "Não Senhor, vim dizer que construí o 

dobro, porque o dinheiro deu para_construir o dobro." 
Ele, então, chama o velho Simões Fllho, que era MiR 

nistro, e diz;. ~·vamos convidar o Lo manto para deixar a 
prefeitura e constrUir prédios no Brasil in~eiro." _ 

O que, naturalmente, recusei, porque não aceito cãrgO 
de nomeação. 

E o segundo ê recente - este homem vai estar aqui 
p:esente, e é pena que eu_ não esteja no dia 5 para confi_rR 
m~r isto. 

A primeira vez que procurei o Dr. Otávio Bulhões, foi 
em plena situação da Revolução, e não vou contar esse: 
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fato pOrque ê profundamente desagradável para mim e 
para ele, já que boje somos-grandes amigos. Eu quase 
não fui recebid9 e nesse dja levei ao Presidente Castello 
Branco a_ in1nha r~núncia po_rque achava que ali não era 
a minha pessoa, era eu estar ãjudando a degradar o meu 
Estado, ao que o Presiderite Ca.stello Branco telefonou e 
me recoiniD.dou -aO Dr. Bulhões, e o tr"atarnento foi mu
dado-. Pçlis be91, vou encerrar, vou apenas lhe dar esse 
exemplo: fu_í dos menos ajudados Governadores, na épo
ca~ e eu imaginava que fosse o maior e fui"agradecer aO 
Presidep_te Ca_st~llo Branco, e eu lhe diss~~ "O Sr. me aju
dou mu~to". Ele respondeu;. "Você me ajl!9ou mais do 
que eu lhe ajudei, eu ajudei muito mais aos õutros". E eu 
fiqllej feli_z :çg~ a.q_ui_lo, e disse.:.. "Não,_ Sr. O Sr. estã ~ngaR 
nado, o Sr. me ãJudoU muito, não fosse a sua atuação eu 
não saidá ComO sal, gfaç3.s a Deus; nos braços do povo 
da Bahia - não estou fazendo comercial nenhum". 
Mas, o mais importante foi essa resposta que deu o Dr. 
Bulhões. Perguntaram por que a preferência, el!!! que não 
me mandai,! sentar no dia em que cheguei, fui recebido 
em pé no Ministério da Fazenda, Governador a a Bahia, 
foi nesse dia que achei que já não havia mais motivo e raR 
zão para que eu desmoralizasse o meu Estado, fui ao 
Presidente Castello para entregar o Governo, ao que 
tudo mudou nesse dia,_ felizmente. Perguntaram-lhe por 
que que ele ajudou tanto o Governo da Bahia, e ele res
pondeu;. "Não,_ é_ que o Governador Lomanto, a gente dá 
um e ele fa+ .. dois.'_' 

Então, é para desmentir, não sou exceção, não, isto é a 
_ _segra_geral, é para desmentir os que afirmam que a in

.CQOJpetência municipal é a- causa priilcipal da concenR 
traçàO de_recursos,_é para desmentir que a incompetência 
estadual é a causa- e agora não pode ter incompetência 
estadual, porque são nomeados pelo Governo, o GoverR 
no não pode nomear ninguém incompetente. 

Agora, meu amigo Dr. Germano, quando se erra, 
quando não se estabelece uma prioridade na área da 
Unjão, o prejuízo ê gfande. Na hora em que construímos 
-e rião quero fazer nenhuma alusão_ao Estado do emiR 
nente Senador- onde construímos uma obra faraónica 
que daria para resolver uma série de problemaS nacio
nais, o erro é muito grave e é muito menor do qUe aqueR 
las fontes luminosas que não existem. Isto ê balela. E se 
Campinas, que é um Município rico, construísse uma 
fonte luminosa, é motivo de orgulho, ~ra o que tinha re-
cursos, uni ·municfpio rico, é um lugar de lazer para os 
seus habitantes. Então, queria que o Sr. dissesse alguma 
coisa sobre se este País pode consertarRse fmanceirarnen
te .dentro desta concentração de recuros a que estamos a 
cada dia mais fazendo, tudo na mão da União, muito 
pouco na mão dos Estados e nada na mão dÇlS municí~ 
pios. 

O SR. DERMANO DE BRITO LYRA-Senador, V. 
Ex• colocou wn tema aí que não está no meu nível de 
competência, é um problema eminentemente político, 
são opções políticas -que o Congresso deve estabelecer. 
Coloco apenas para V. Ex', não entro no detalhamento. 

0 SR. LO MANTO JÚNIOR- Queria saber se é cerR 
to, economicamente, este País manter-se assim. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Não. Hâ 
que-reformular~se algo eln_tor_no d_e U':fl_ equilíbrio maior 
dentro deste País. Veja bem, apenas comparando o gran~ 
de Estado brasileíro· corri oS demais Estados deste Pais. 
São Pauto representa, na arrecadação federal, acima de 
50% de toda a arrecadação de tributos federais, e a di.Stri~ 
butção que o Gove-rno'faz ele recebe em torno de 6% des~ 
té"-bolo nadonal. O Governo faz isso no sentido exata~ 
mente de buscar esse equilíbrio. Mas São Paulo, na sua 
rdiat;ão de trocas -coin oos outros Est3.dos, exporta o equi
valente a 28 bilhões de dólares. Então, ele, por esse movi~ 
menta natutal, novament~~d1storce todo esse equilibrio. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - É o imperialismo in
terno?- " 
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O SR. GRRMANQ DE BRITO LYRA- (;_Se V. 
Ex; for Ver ãS contas entre Estados, V. Ex• chega à con
clusão de' alguns deles com essa relação, essas contas se 
quitam pOr alienação de patCimônios, acertoS-que se--fi
zero. AgOra, 'tudo iSso -ê um--pr-ocesso -cjl:le, no meu enten
dimento, é Privativo -dos Srs., como representantes dos 
anseios de todas as regiões do Pais, os Srs. que represen
tam, vamos dizer, o corte da sociedade brasileira, esse é o 
grande desafio de buscar esse equilíbrio. O que V. Ex• 
diSse aJ é profundamente verdadeiro: há desperdício de 
recursos, hã desequilíb~ios, hã injustiças nes~e processo. 
Mas essa é tarefa dos Senhores. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Senti.Que_ V. EX• não 
quis intrar no cerne, ma·s· está inteiramente de acordo co
migo. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE {Tãncr-edo Neves)- Meu __ caro
·Dr. Germano,Lyr~_. tc::mo§_ t!~o unui longa, convivência. 
Tive a honra e o prazer de tê-Io tido como meu Assessor 
na 'carteira de Redescontas do Banco Qo Brasil e posso, 
por conseguinte, falar' da sua competência, da sua expe
riência, do seu espírito público e da s.ua probidade. Afir
mo mesmo que bem poucos brasileiros, nesses últimos 
decênios, aCompanhavam tão de perta· a evolução das 
instituições financeiras no Brasil quanto o ilust_re confe
rencista. Durante muito tempo Chefe da Carteira de Re
descontas do Banco do Brasil, _depois Gerente das Ope
rações Bancárias do Banco Central, Diretor do_ Setor 
Bancãrio-'do Banco Central, e, nesses últimos decêniosL 
V. Ex'- conviyeu, realmente, intimamente com todos os 
problemas de ordem bancária e financei_ra deste ~Is. 
Por isso está em condiç9es de t~azer a esta _COmissão ~ 
contribuição desta vivência dura, tormentosa, difícil, 
cheia de decepções e, às vezes, com gratas surpresas. 

A primeira indagação que faria ao -eminente amigo ê a 
seguinte: se, realmente, a estrutura do Banco Central ê 
suficiente para atender aos encargos que lhe deferiu a lei? 
De início; O Banco Central abarcava a Bois~ de Valores, 
hoje, felizmente, ele já perdeu o controle sobre as bolsas 
de valores, mas continua supervisionaiído os- bancos de 
investimento, Os bancos-comerciais, as instituições fimin
ceiras de todos os oqt_ros tipos, cuja existência decorre de 
concess_ões ou de permissão do Governo central, tem 
ainda o controle das operações internacionais, adminis
tração da dívida externa, tem ainda a supervisão do câm
bio e do comércio e;çterior na importação, enfim, um 
complexo imenso, um universo por demais dilatado. E 
eu perguntaria, então, se o Banco Central estâ realmente 
estruturado para atender a todas as suas finalidades na 
área imensa que ali se fixou para sua jurisdição_. 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA- Eu coloca· 
ria o seguinte:- toda a nossa legislação, de certa maneira, 
fOi bastante aproveitada da experiência americana. En
tão, acho, no meu entendimento hoje, com essa vivência, 
esse tempo percorrido, que o Banco Central traz, em si, 
uma c_oísa que não copiamos da experiência ameriCana, 
que é a realidade do seu território. O Banco Central é 
eminentemente regionalizado, ele delibera sobre a vida 
de todos nós, hoje, aqui de Brasflia. Quando se toma 
uma medida estabelecendo uma cota de exportação 
sobre a carne, o Rio Griride do Sul quer fazer a sua inde
pendência, porque ele não compreende, ele não participa 
do mercado interno, ele compete com a Argentina e com 
o Uruguai, e ele se julga discrimina-do. O que acho é que 
o Banco Cent_ral devia fazir aquilo que se chama robus
tecer as suas unidades regionais com homens da maior 
representatividade, no sentido de formar um board, de 
trazer, realmente, a realidade de to_das _essas regiões bra
sileiras para urna seleção de prioridades: O resto, ele tem 
tudo. No_ meu entendimento, hoje, o que, vimos dizei:', O 
prejudicci" talvez seja essa excessiva centralizaçào~---

Não sei se respondi a pergunta de V. Ex• 
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o·stt. PR,ESIDENTE_(T{lncreçlo N~ves)- V. Ex• ap-. 
tecipoU a outra pergunta Que ia lhe fazer que era justa
mente essa, se: (ilegível) medidas que se fazem nos Esta
doS Unidos, de desCeirtralização do Banco Central, não 
em termos- de departamentos administrativos; mas em 
termos de bancos regionais com inteira autonOmia de 
administração e de apreensão e de desenvolvimento das 
ati-.:ida_des ecpnômicas dessas regiões. 

Finalmente, me custa crer que o problema de cera de 
carnaúba no Piallí tenha que ficar na dependência de 
unia decisão do Banco Central. Sempre achei muito mu
tilante da realidade brasileira essa centralização absor
vente, de decisões administràtivcis na área bancâria, den
tro de um_ só organismo centralizante e absorvente. Mas 
V. Ex' se antecipou a minha pergunta. 

A se.B:unda pergunta que eu queria fazer a V. Ex'- seria 
a segUinte: o acoplamento do Banco Central com o Ban
Co do Brasil está plenamente realizado? 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA- Não. Ain
da não foi feita a separação definitiva. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- E ac]Ja V. 
Ex' que essa separação ê aconselhável, ou a impossibili
dade da s_eparação decorre de fatores inelutáveis, difíceis 
de ser transpostos? 

Ó SR. GERMANO DE BRITO L YRA- Acho que é 
um.i opção política: 

V. Ex• viveu iSso_ mais do, que ninguêm quando se 
criou a legislação bancária. Isso veiO Sendo feito ·em de
graUs. Está_falt:irido a separação definitiva que o Banco 
CeQtral tem os poderes suficientes de realmente contro
lar a emissão-de moeda neste País, há, ainda, uma germi
nação na qual precisa subir-se mais um degrau. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) --Quer di~ 
zer, o Banco do Brasil continua como órgão executivo 
do Banco Central em setores fundamentais e básicos? 

Ó SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Eu não de
finiria como do Banco Central. O Banco do Brasil execu
ta n_riorjdades do Governo, não ê do Banco Central, o 
Governo é quem decide. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)-:- Realmen~ 
te, a áutonoriiia plena do Banco Central ainda é um 
problema que demanda meditação, reflexão, ou não se 
faz disso um Inero ato de rotina? 

O SR. GERMANO DE BRITO L YRA - Ilustre Se· 
nadar Tancredo Neves, V, Ex' tem a experiência e a vi
vência de todos os cargos p11blicos dentro do País. O 
exercício de funções públicas, como a gestão do Banco 
Central, jamais dá a alguém esse conceito de indepen
dência que a legislação procurou estabelecer. Ele sempre 
depende de um processo de ajustamento, de concessão 
reciproca, e disso V. Ex• tem experiência. E eu talvez de
finiria isso, e isso é conveniente, um órgão excessivamen
te independente numa função dessas ele talvez PudeSSe 
representar um risco maior para a sociedade brasileira.. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)-::- Eu gosta
ria de saber de V. S' se foj durante a sua gestão que se 
abriu a ca:rteirã de redesconto para os bancos de investi
mento e para as sociedades de financiamento e quais os 
motivos que teriam levado o Banco Central à decisão 
dessa grave distorção? 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA-Os bancos 
de investimento foram crTados, se não me falha a me
mória, ao redor de 1965, as financeiras vieram de antes. 
Atê aquele período, eles não tinham dimensão dentro da 
economia. Se a minha memória não me fixa, foi na ·mi.: 
nha gestão, coino Diretor do Banco Central, que nós ti
vemos -que enfrentar as primeiras necessidades de 
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~t~m;~~r-se algunJ:as instituições não bancârias, com o 
propósito de resgu'ardar interesses de poupança volun
tãria priVada agregada ao processo. E isso, se não me fa
lha a memória, iniciOu-se com um processo no Rio 
Grande do Sul, nos idos de 1967. 

O SR: PRESIDENTE (Tanc~:~o Ne~)- Ep gosta
ria de ouvir o depoifnento de V. Ex', pelo domínio que 
tem do problema: a participação estrangeira nos bancos 
de investimento trouxe proveitos positivos para a políti
ca bancária do País? 

OSR. GERMANO DE BRITO LYRA- Eu não te
nho supertição contra o ·capital estrangeiro, não. Eu 
acho que houve contribuição efetiva. A autoridade vem 
administrando isto, corno geralmente em outros países 
do mundo, através de regras não escritaS, dentro de con
ceitos de reciprocidade. Hoje, nós estamos vendo no País 
alguns bancos novos abrirem agencias nesses países, exa
tamente dentro desse conceito de reciprocidade, e essa 
reciprocidade, dentro de conveniências e interesses nos
sos, nós assistimos hoje no setor finance,iro. Um caso 
típico é a VARIO. A VARIO, quando abre uma linha 
para determinado pais, imediatamente tem a recíproca, 
há uma freqUência do outro lado. E isso vem hoje, de 
certa manelra, num processo bastante equilibrado. Ini
cialmente, o processo estava bastante condicionado à ex
pansão do Banco do Brasil para o exterior. Hoje, iss_o 
vem sepdo feito com unidades no setor. privado, que es
tão também indo para o exterior. 

Nos Bancos comerciais não há a permissão da partici
pação estrangeira, até hoje por regra não escrita. Nós 
herdamos posições de passado, de bancos que vieram 
para cá hâ mais de trinta ou quarenta anos, novos es
trangeiros, a não ser esses modernos, dentro da troca de 
reciprocidade. 

Nos bancos de investimento, essa participação estabe
lecida de 1/3 do capital, tenho a impressão de que ela 
trouxe para nós a abertura de canais de fluxo de capitais 
altamente interessantes para o País. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo_Neves)- Eu queria 
indagar de V. S' se a resolução do Banco Central limi
tando em até 50% o volume de aplicação do banco nacio
nal nos seus empréstimos às empresas estrangeiras, ainda 
está vigorando. 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA- Estã sim. 
Aliás, essa resolução fui eu -que a imaginei. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Eu o feli
cito por isso~ 

O SR. GERMANO DE BRITO LYRA - Eu me 
lembro que, na ocasião eu era Diretor do Banco Central 
e levei essa resolução à reunião do Conselho Monetário 
NaCional, e foi urii choque dentro do Conselho Mone
tário. Mas, por incrível que pareça, nós tínhamos um 
diagnóstico Daquela ocasião, de que nós tínhamos ban
cos nacionais com mais de 70% de aplicações com e'm
presas estrallgeiras. Então~ se cônversou naquela oca
sião, e eu disse, bem, a regra aí era fazer um rateio, e es
tabelecemos uma resolução, que' fOi uma reSolução equi
librada, que a própria comunidade internacional finan
ceira não teve como reclamar, mas foi uma forma, tam
bém, 'de abrir aos bancos estrangeiros uma compulsorie
dade de diversificarem os seus ativos com empresas na
cionais. Essa resolução é válida atê hoje, e assim vem 
sendo administrada. Ainda recentemente, buscou-se aco
plar e frear um pouco a presença das empresas públicas 
no rateio desses acervos financeiros. Mas ela é válida até 
h!)j~, Senador Tancredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Ep gosta
ria muito de cOntinuar me esclarecendo com V. S•, mas o 
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tempo está avançado e cabe-me apenas agradecer a sua 
presença e a sua contribuição e não vamos prescindir de 
sua assessoria para os problemas que nos forem apresen
tados. 

Quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, 
agradecer ao Senador Lomanto Júnior a extrema gene
rosidade com que se referiu à minha pessoa. Não foi um 
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depoimento de justiça, mas realmente a manifestação de 
uma bondade que consegue ser maior do que a de S. Ex• 

Indago aos Srs. Seil.ildoreS se têni -âlgUma SugestãO a 
fazer. (Pausa) 

Não havendo nenhuma s~gestão, comunico aos Srs. 
SenadoreS Que haverá uma reunião da cO~issão a~a-
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nhã para ouvir o depoimento do eminente Ministro Oc
távio Gouvea de Bulhões, da eminente economista Ma
ria da Conceição Tavares e do ilustre jurisconsulto José 
.Luis Bulhões Pedreira. 

Está encerrada a reunião. 

Levanta~se a reunião às 12 horas'e 50 minutos.) 
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1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

- N9s. 174 a 176(83 (n•s. 330 ~ 
333/83, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

1.2.2- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 

228/83, de autorla do Sr.- S~il.ador 
Hélio Queiras, que dispõe sobre a 
substituição por .. ~'Ana Udia" do 
nome de;:, .. Rogério Pithon Faria", 
no logradouro público de Brasília, 
anteriormente conhecido como 
Parque da Cidade. 

SUMÁRIO 

1.1.3- Discursos do Expediente 

SENADOR LOUR!VAL BAP
TISTA - Conferência proferida 
na Escola Superior de Guerra pelo 
Sr. Ministro do Trabalho, quandO 
focalizou o problema do desempre
go no País. 

SENADOR ROBERTO SA
TURNINO como Líder--:_ Ori.9_ª de 
s::ü]ues a supermercados que vem 
ocorrendo na cidade do Rio de Ja
neiro._ Pedido de exOneração da 
Fundação Gi:túHo Vargas, __ feito 
p_elo economista Júiiã"n Chã:cel. 
sUbstituição do Sr. Luiz Sande 
pelo Sr. Jorge Lins Freire n3. PreSi~
áência do Banco Nacional de 0_!:
senvolvimentO Social - BNDS. 
Declarações prestadas à Imprensa 
pelo Sr. Assis Paim, a respeito da 

participação de autoridades do Go
verno_ Federal, nas transações feitas 
pelo Grupo Coroa-Brastel no mer
cado financeiro do País. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Proj_eto de Lei da_ Câmara n9 
79/81 (n9 3.247/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigato
riedade_ de aplicação em projetes 
específicos dos Créditos e financia
mentos de organismo governamen
tais daqueles proveni~ntes _de in
ç_entivos fiSCais. Votação adiada por 
falta d~. "quorum". 

-Requerimento n9 758/83, de 
autOria dO Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado, dos discursos 
proferidos pelo V ice-Presidente da 
RepúbHca, Aureliano Chaves, e 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 146• Sessão, 
em 8 de setembro de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinária 
da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

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

Jorge K::~.lume - Altevir Leal - Fábio Lucena -
Clàudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares 
--Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
- Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Albano 
Franco- Lourival Baptista- José Ignácio- Roberto 
Saturnino - Alfredo Campos - Henrique Santillo -
Gastão Müller - José Fragelli - Octavio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)'- A lista de 
presença acusa· o comparecimento de 20 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciainos nossos tfabalhos. 
O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

N9 174/83 (n9 330/83, na origem), de 6 do corrente, re
ferente às matérias constantes das Mensagens da Presi
dência da República n9s 116, 125, 135, 170, 194 e 307, de 
!983. 
N9 175/83 (n9 331 j83, nã Origem), -de 6 do corrente, refe
rente à promulgação das Resoluções n9s 319 e 321, de 
1983. 

N9 176/83 (n9 333f83, na origem), áe 6 do corrente, re
ferente às matérias constantes das Mensagens da Presi
dência da República nYs 72, de 1980; 132, 411 e 549, de 
1981; 151, 275,178 e 156, de 1982; 71, 148, 236, 237 e 
276, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O Expe
diente lido vai à publicação. Sobre a mesa, projeto de lei 
que vai ser lido pelo Sr. !9-Secretário, 
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pelo Presidente João Baptista Fi
gueiredo, quando da solenidade em 
que reassumiu o cargo, no dia 26 de 
agosto de 1983. Votaçil.o adiada por 
falta d~ ... quorum". 

- Projeto de Lei da Câmara nO? 
66/81 (n• 1.412/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a alienação 
de imóveiS da Uni~o. nas condições 
que menciona. Discussão encerra
da, voltando à!; comissões compe
tentes em virtude de recebimento 
de emenda. 

-Projeto de Lei da_ Câmara n'1 
51/83 (n<? 88f79, na Casa de ori~ 
gem), que revigora, com nova re
dação, o art. 278 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de IY de 
maio de 1943,_ dispondo sobre a 
jornada de trabalho dos estivado
res. Discussio encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de_ "quo
rum". 

~ lido o seguinte 

- Projeto de Lei do Senado rt<t 
21/83, que dispõe sobre a redução 
do preço do álcool para venda a 
proprietários de veículos de aluguel 
empregados no transporte indivi
dual de passageiros, mediante 
subsídio, nas Condições que especi
fica. Discussão sobrestada em virtu
de de falta de .. "quorum" para vo
tação do Requerimento nY 775/83, 
de adiamento da discussão para a 
sessão de 7-10-83. 

1.4- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ODAC!R SOARES 
- Consi~erações sob_r~~ a dívida 
econômica, sOCiã.I e institucional do 
País. 

SENADOR PASSOS PORTO 
---=- Edit_orial __ dõ- Joinal Foliia de' S. 
Paulo alusivo à passagem dQ. "Dia-
7 de Setembro". 

SENADOR HUMBElfTO LU
CENA - Manifesto reivindica-_ 
tório da Diretoria Executiva da 
Confederação dos Servidores 
Público-s do Brasil. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

-2- DISCURSOS _PROFERI
DOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

D;'o St:_. José lgnácio, pronuncia
do na sessão de 6-9-83. 

Do Sr. José Lins, pronunciado _ 
na sessão de 6-9-83. 

Do Sr. Joãq_ Calmon, pronuncia
do na sessão de 19-9---83, (Republi
cação.) 

3-A.TA DE COMISSÃO 
4-MESA DIRETORA 
5- LIDERES E VI CE-

LIDERES -DE PARTIDOS . 
6- COMPOSIÇÃO DAS CO

MISSOES PERMANENTES 

PROJETO DE LEI DO SENA!>O N• 228, DE 1983 

Sem inovação de c.._omparações desnecessárias, parece 
que o nome de Ana Udia é significativo para marcar a 
juventude brasiliense, especialmente no que diz respeito 
à sua resistência, - embora no caso lhe tenha custado a 
imolação sumária, brutalmente assassinada em 1973 em 
crime até hoje impune, - aos abusos e imposturas de 
uma irresponsáVel casta mirim, acobertada eventual
mente pelos novos integrantes de uma elite burocrática, 
a serviço de negra ditadUi'a, que talvez presumisse poder 
transform_ar a nova capital federal em uma zona franca 
para prática continuada e imolestada de seus excessos, 
desvios e degradações. Não fosse, talvez, o sacriflcjo 

Dispõe sobre a substituição por "Ana Udia" do 
nome de "Rogério Plthon Faria", no logradouro 
público de Brasília, anteriormente conhecido como 
Parque da Cidade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Passa a denominar~se Parqu~. "Ana Lídia" o 
logradouro público de Brasília atualmente_, noÕ1eado 
Parque:. "Rogério Pithon Faria". 

Art. 29 Esta_ ki entra em Vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições Cõntrário. 

Justificação 

Brasília é uma cidad~ jovem~ nada m~is natural que 
seus monumentos e logradouros perpet~em a inlagem dé 
seus jovens. 

-- martirial de Ana Lídia e muito mais de dor e de opróbrio 
teria de sofrer a honesta e pacifica famflia brasiliense 
que, agora, passados os tempos omissos, tem motivo 
para lembrar sempre e com gratidão e respeito o sacriff
cio de_ An_l:!. Lídia. _ 

Por outro lado, o nome da meniDa ~áftir, dado ao 
inais importante logradouro público de Brasília, servirá 
para desagravar, através de decisão do Congresso Nacio
nal, centenas de famílias, cujos filhos e filh~s_ foram víti-

~ mas, j:lelo Brasil afora, da impunidade dos poderosos e 

de seus afilhidos, aos quais a Justiça, peiada pelo regime 
de exceção, não pôde a:lcançar. 

Sala das sessões, 8 de setembro de 1983.- Hélio Guei-
ros. 

Às Comissões de Constituiçdo e Justiça e de Edu
cação e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O projeto 
lido serâ publicado e remetido _às comissões competen
tes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Louriva( 

Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, as dimensões geodemogrâficas, econômicas e sociais 
do Brasil preestabelecem, como uma das prioridades 
fundamentais dos Governos da União, dos Estados e dos 
Municípios, a implantação de uma eficiente e dinâmica 
politica geradora de empregos - não somente nas me
trópoles e grandes aglomerações urbanas como, sobretu
do, na região nordestina que vem sofrendo, há cinco 
anos, os impactos destruidores de uma seca implacável 
de efeitos catastróficos, 

As bases da economia regional dos nove estados nor
destinos se encontram praticamente desmanteladas pela 
calamidade climática. 

Dezenas de milhões de pessoas já deram início a um 
gigantesco e desordenado êxodo, no rumo das capitais e 
cidades mais importantes do Nordeste, forçadas pelo im
perativo da sobrevivência, carentes de água e alimentos, 
fciniiiifus, desnutridas e doentes. 

Como deter, em sua origem, nos seus roçados, em suas 
pobres e despojadas residências, essa ameaçadora ava
lanche de centena& de milhares de seres humanos tangi
dos pelo trágico flagelo das secas? 

A resposta consistiria em proporcionar-lhes, nos luga· 
res onti~ nasceram_ e lutam pela sobrevivência, em con
dições infra-humanas de existência, oportunidades de 
empregos razOavelmente remunerados. 

Piua que se tenha uma pálida idéia das proporções 
-dessa tragédia nordestina, basta mencionar o exemplo 
do Ceará, segundo ínformações do seu ilustre Governa
dor Gonzaga da Mota: .,.,. "para uma população de quase 
2 milhões e400 mil flagelados", as frentes de trabalho do 
governo federal estão socorrendo e assistindo apenas a 
cerca de 600 mil. Ora, o Ceará tem, portanto, dentro de 
suàs fronteiras, maiS da metade de sua população intei
ramente flagelada. 

Nada mais seria preciso acrescentar às terríveis e con
tundentes declarações do Governador Gonzaga da Mo-
ta. - , 
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Ocorre, todavia, que o desemprego originado pelo fla
gelo das secas nordestinas, constitui apenas um dos as
pectos - possivelmente o mais traumatizante - desse 
problema. 

Levando-se em consideração que a atual população 
economicamente ativa do Brasil, hoje, foi Calculada em, 
aproximadamente, 50 milhõeS- os integrantes da ilossa 
força de trabalho - quantos são, na verdade, os desem
pregados propriamente ditos, independentemente dos 24 
milhões de flagelados que já se movimentam nas estradas 
dos nove estados do Nordeste, do Maranhão à Bahia? 

Sobre o assunto, o Ministro do Tribafho, Murilo Ma
cedo, ocupou a tribuna da Escola Superior de Guerra 
(ESG, no Rio de Janeiro), a 3 de agosto passado, pro
nunciando uma conferêncfa especificamente voltada 
para a Urgência de uma política de emprego- tema prio
ritário de suas preocupações nestes últimos dois anos. 

São simplesmente eStarrecedores os indicadores es
tatísticos revelados pelo Ministro Murilo Macedo peran
te o seleto auditório dás estagiários da ESG. -Disse, en
tão, o Ministro;, '' ... hoje temos inais de 3 milhões de inte
grantes da PEA (População Economicamente Ativa). 
"Em 1984, para um crescimento zero- teremos, pelos me
nos 4,5 milhões de desempregados" ... Ora, isto significa 
quase 9,3% daquela população recenseada. Acresce sa
lientar que se deve adicionar a esse total, a percentagem 
relativa ao subemprego que, como se sabe, gifa em torno 
de 15%. 

Segundo asseverou o Ministro d_o Trabalho, ao res
ponder à pergunta. ·~quanto custa à Nação o elevado nú
mero de desempregados atualmente existente?" (Aproxi
madamente 5 milhões) 

Nada mais, nada menos- respondeu o Ministro Mu
rilo Macedo- do que a fantãstfca importância de quase 
12 trilhões de cruzeiros por ano, ou seja, mais de 27 bi
lhões de dólares por anot (cãlcu.los e taxa de câmbio de 
abril/maio de 1983.) -

Acontece, ainda, que essas altíssimas taxaS de desem
prego têm reflexos no tocante ao consumo dos seus qua
se 15 milhões de dependentes,, e dos demais traba!l:tado
res, fatores esses que afetam os níveis do empregO -geral 
da economia brasileira como um todo. 

Será que podemos nos dar ao luxo de perder quase 30 
bilhões de dolares por ano? Exclamou o Ministro do 
Trabalho em sua aplaudida conferência na ESG. De fa
to, isso representa mais do que o totãl de nossas expor
tações. É, efetivamente, mais do que. o serviço da dívida 
externa (juros mais amortizações),, "b o correspondente 
à nossa dívida interna. Trata-se aproximadamente de 
20% do nosso produto interno bruto".-

São estas as razões que me levam a solicitar a incorpo
ração da conferência anexa do Ministro Murilo Macedo, 
na ESG, sobre 3 Urgência de uma polítict: de Emprego ao 
texto deste ligeiro 'pronunciamento. 

Esse trabalho deve ser objeto de pr-ofundas reflexões, 
pela seriedade e densidade realista dos conceitos emiti
dos, pelas propostas formuladas, como uma das possí
veis e imediatas respostas aos impasses, dilemas, e crises 
que nos afligem nesta hora de graves apreensões. 

Estou sinceramente convencido de que o Ministro 
Murilo Macedo prestou à Nação brasileira uma colabo
ração inestimável, pelo corajoso posicionam-elito, objeti
vidade e patriotismo de sua propoSta no sentido de im
plantação de uma política anti-recessiva e geradorã de 
empregos, capaz de promover a retomada do desenvolvi
mento auto-sustentado do Brasil. 

Mesmo porque, conforme reconhecem todos os so
ciólogos, economi§tas e administradores responsáveis: 
"Somente a guerra é pior do que o desemprego". 

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

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

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

MINISTt!UO DO TRABALHO 

URGENCJA DE 
UMA POLITICA 
DE EMPREGO 

MURILLO MACEDO 

Pronunciamento do Ministro Murillo Macêdo 
na Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 3 de 
agosto de 1983. Produção gráfico-editorial realizada 
em agosto de 1983 pelo Serviço Gráfico áo--Centro 
de Documentação e Informática do MTb. 

URGENCIA DE 
UMA POLITICA 
DE EMPREGO* 

1. O Desemprego no Brasil de Hoje 

Para abordar especificamente a questão do emprego 
em nosso País, esta é a terceira vez que me dirijo a esta
seleta platéia. Desde a minha primeira intervenção_ sobre 
o aSsunto iealizada nesta Casa em 31 de julho de 1980, 
venho insistindo n8. necessidade de praticarmos no Brasil 
uma política específica voltada para o emprego. Se tal 
idéia já se mostrava consisteOte em meados de 80 quando 

- apenas prenunciavam-se as primeiras graildes contrações 
em -nosso- mercado de trabalho, ela ganha ampla justifi
cativa hoje em dia quando o País se acantona na mais 
persistente escalada do desemprego deste século. 

- A Fundação IBG E acompanha a evolução do desem
prego em seís Regiões Metropolitanas: Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Re
cife. Para essas seis Regiões, observa-se que, em mêdia, 
·cerca de 8,5% da força de trabalho acha-se desemprega
da. Isso atinge a mais de 990. mil trabalhadores. Tal esti
mativa refere-se exclusivamente àquelas seis Regiões, e 
port3n~O exclui as demais Regiões Metropolitanas, as ci
dades de pequeno e médio portes e toda a zona rural. Es
SeS ma.ISde 900 mil trabalhadores são parte de uma po
pulação econOmicamente ativa de 12,5 milhões de pes
soas. 

Mas a população economicamente ativa do Brasil, ho
je, está em torno de 47 milhões de pessoas distribuídas 
em milhares de cidades e no campo, quantos são os de-
sempregados em tcido o Brasil, afinal? 

Infelizmente, não dispomos de números seguros sobre 
--o desemprego total. Como disse, a pesquisa da Fun

dação IBG E refere-se a somente 6 Regiões Metropolita
nas. O Ministério do Trabalho, entretanto, tem procura~ 

-do estimar - ainda que precariamente - a extensão do 
desemprego em todo o território nacíonal. Para tanto, 
temos utilizado as taxas da própria pesquisa da Fun
dação IBGE, dados_do Censo, das rNAD's (Pesqui~a 

_:Nacional por Amostra de Domicílio), do SINE (Sistema 
Nacional de Emprego) e da RAIS (Relação Anual de In
formações Sociais}. Evitarei aqui a digressão metodoló
gica sobre o procedimento utilizado- o que poderá ser 
feito em outra oportunidade- e, em lugar disso, procu
rarei chamar a atenção dos senhores para o resultado e o 
significado do referido exercfcio. 

Apresentado na E::icola Superior de Guerra (ESG), Rio de Janeiro, J-8-
83 
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Para as seis Regiões Metropolitanas e para uma popu
lação economicamente litiva de 12,5 milhões de pessoas, 
como vimos, há cerca de 900 mil desempregados. O 
exercício referido indica que para todo o Brasil e para 
sua população economicamente ativa de aproximada
mente 47 milhões de pessoas, há, no mínimo, 3 milhões 
de desempregados. Ai':Jda que em termos relativos, tal 
resultado não esteja muito distante do encontrado para 
as seis Regiões Metropolitanas (8,5%), seu significado, 
em termos absolutos, ganha gravidade maior. 

Mais de três milhões de desempregados são mais de 
três milhões de desamparados, o que, por sua vez, afeta, 
pelo menos, 6 milhões de outras pessoas, seus dependen
tes. Trata-se, sem dúvida, de nosso mais grave problema 
sociaL Um problema de dramáticas dimensões econômi
cas, políticas e até psicológicas. Sim, porque do lado eco
nómico, um mínimo de 3· inilhões de desempregados tem 
um elevado custo para a sociedade. Do lado politico 
constituem inegável risco à estabilidade social. E do lado 
psicológico, um severo c_omprometimento da dignidade 
dos trabalhadores que querem, mas não conseguem tra
balhar. 

2. O Custo do Desemprego 

A discussão teórica a respeito da relação entre desem
prego e recessão é algo que eu gostaria também de evitar 
aqui. Vivemos um momento que não me parece propfcio 
para entrarmos em especulação e a contrastar a opinião 
d(_)s que defendem 5cer o desemprego o preço para se sair 
das dificuldades com a postura dos que defendem ser o 
desemprego um agravante do quadro recessiVo. Ao invés 
disso,' proponho nesta oportunidade responder uma 
questão que aqui levantei em julho de 1981, ao tratar 
também da questão do emprego, ou seja, quanto custa 
para ô Pais educar, preparar, treinar, manter viva e fora 
do merca:d6 de trabalho e de consumo mais de 6,5% de 
sua força de trabalho. 

Estou querendo, portanto, perseguir um rumo prag
mático neste debate, pois, mesmo para os que admitem 
ser o desemprego um preço inevitável para a solução de 
nossos problemas de inflação e endividamento, parece
me pertinente indagar quanto custa essa solução para a 
s_pciedade. Afinal, a simples manutenção de mais de 3 
milhões_ de brasileiros sem empregos tem um custo. Al
guém paga por isso.CTodos eles estão vivos, ainda que 
precariamente, se. alimentam e são tratados quando 
adoecem. Além disso, a maioria deles recebeu alguma 
educação escoiar, assistência médica nos primeiros anos, 
gastaram em nutrição, prevenção de doenças, medica
inentos, etc. Trata-se de um património social que, ao 
contrário de fer surgido do vácuo, foi produto de dispên
dios diretos e indiretos efetuados ao longo de muitos e 
muitOs ãnOs. E depois de tudo isso, ao desempregá-los, a 
sociedade esteriliza o seu poder de produzir e de consu
mir. 

Pois bem: o Ministério do Trabalho lançou-se a tal 
exercício de estimação do custo do desemprego-no Brasil 
de hoje. Trata-se, sem dúvida, de um exercício discutível. 
Inexiste uma metodologia ortodoxa para a estimação 
desse custo. É in-egável, porém, que esses mais de 3 mi
lhões de brasileiros desempregados significam certa per
da para a sociedade que os criou, os mantêm e deles não 
pode se beneficiar. Não ocorre para nenhum de nós 
deixá-los adoecer sem assistência ou morrer sem ampa
ro. De algum modo, a sociedade se mobilizarâ e vem se 
mobilizando para mantê-los vivos. Esta é a realidade nua 
e crua: os nossos 3 mílhões de irmãos (de fato mais que 
isso, já que estamos usando o limite inferior da estimati
va) estão custando algo muito substancial para todos
nós. 
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CUSTO DO DESEMPREGO 
(ÉM BILHOES DE CRUZEIROS) 

Itens de custo Limite Limite 
Mínimo Máximo 

(3.000.000) (5.500.000) 

l. Despesas de 
Subsistência (Alimen~ 

tação, vestuário e o_u~ _ 
tras necessidades bási-

cas) ······-··-·-·-~·~·· 
2. Encargos trabalhistas 

não arrecadados ..... 
3. Despesas com doença e 

medicamentos ..... ·-·-~-
4. Perdas dos retornos aos 

investimentos em edu
cação, treinamento e ex
periênci"a ...•..••. , • 

5. Perdas derivadas -da 
queda de demanda 
agregada .... ·-·-·-· .. ~-

Total 

Fonte: Ministério do Tra.balho 

1.21)2 2.224 

288 __ 528 

- 334 618 

1.168 2.141 

8.750 16.042 

11.742 21.553-

Quanto custa e&te elevado_ núrneco de_desempregados 
para a Nação? A alimentação e QS gastos de subsist~ncia 
destes 3 milhões de desempregadQs e seus respectivos de
pendentes somam, aproximadamente, 1,2_ trilhões de 
cruzeiros por ano. Por outro lado, as encargos sociaís 
não arrecadados pelo fato-desses trabalhadores estarem 
desempregados somam cerca de 290 bilhões de cruzeiros 
por ano. O gasto da sociedade para o atendimento dos 
desempregados que adoecem e demandam tratamento 
mêdico e medicamentos deve estar por volta de 335_ bi
lhões de cruzeiros. As despesas relativas ao retorno _aos 
investimentos em educação e experiência no trabalho 
chegam, em mêc[ia, a cerca de 1 ,2 trilhões de cruzeiros 
por ano que- durante o tempo de desemprego - dei
xam de produzir retornos palpáveis à produção nacio
nal. Finalmente, os nossos desempregados provocam 
uma cons_id_erâvel retração na demanda agregada da so
ciedade- com perniciosos efeitos mUltiplicadores para 
a geração de outrt?s empregos - e que pode ser estimada 
em cerca de CrS 8 trilhões. Tudo isso somado nos leva à 
fantástica importância de quase 12 trilhões de cruzeiros 
por ano, ou seja, mais de 27 bilhões de dólares por ano! 
(Cálculos e taxa de câmbio de abriljmaio de 1983.) Isso é 
o que se perde pelo fato de termos 3 milhões de brasilei
ros desempregados. O prejuízo, como se vê, v~i muito 
além do_ mero salário que eles deixam de ganhar. O seu 
desemprego tem reflexos para o consumo de seus depen
dentes, de outros trabalhadores o que, por sua vez, afeta 
o nível de emprego geral da economia. 

Será que podemos nos dar ao luxo de perder quase 30 
bilhões de dólares por ano? Isso é mais do que o.total de 
nossas exportações. ~ mais do que o serviço da dfvída 
externa (juros mais amortizações). E é o correspondente 
à nossa dívida interna. t aproximadamente 20% de nos
so produto interno bruto. Mais importante, isso daria 
para _criar, no mínimo, 6 milhões de bons_ empregos. 

3. A Necessidade de Crescer 

Esse imenso prejuízo- põe às claras porque não pode
mos deixar de crescer. Uma coisa é desemprego de 6,5% 
em uma força de trabalho de 3_,5 milhões de pessoas 
como o Chile ou menos de 2 milhões como o Uruguai; 
outra coisa é 6,5% sobre uma força de trabalho de quase 
50 milhões. Neste caso, o tamanho faz muita diferença. 

Nós precisamOS vo1tar a -crescer. Com crescimento 
zero por 4-5 anos acumularemos déficits sociais iire-

movfveis na história contemporânea. Insisto: precisamos 
voitar a crescer. Essa é uma imPOSíçãO do nosso tama
nho. Da- nossa demoúafia. Deixar de fazê-lo parece Cus
tar bem mais caro do que crescer. Nosso desafio é buscar 
modos viáveis de crescer. De bem administrar nosso 
crescimento. 

Quando se considera o desemprego já acumulado e 
ainda o fato da nossa população economicametl.le ativa 
continuar crescendo aceleradamente- à base de 3% ao 
ano ~. como resultado de rápidas taxas de crescimento 
demográfico dos anos 50 e 60, conclui~se que só o cresci
mento não resolverá nossos problemas. POr hipótese, se 
a taxa média de crescimento não resolverá nossos 

- ~Pfoblc~mãS. POi hipó_~ese, ~e a taxa média __ de ~r~scimento 
do primeiro qüinqUênlo desta década for 3,)%, isso re
dundafá ·em uma tâxa de expa-nSão -do empregO de ape
nas l ,6% ao ano - o que evidentemente _é insuficiente 
para o ritmo de expansão anual da PEA e para um de
semprego acumulado de no míllimo 6,5%. E para tirffios 
3,5% de crescimento de _81 a 8_5 serja_ necessário que cres
cêssemos à base de _7_% ao ano nos próximos três ã.nos. 

Crescer é necessário, mas não suficiente: Precisamos 
crescer adequadamente. Cr~cer naquilo que absorve 
muita mão-de-obra. Com isso, estar~mos_ forçando nOssa 

__ -=:-:economia a mudar a relação _e~tre cres~imento e ~mpre
go_. Talvez essa seja a nossa grande tarefá~ até o finàl ~est~ 
milénio.' o Brasil precis~ encontrar fiadoS de crescer que 
redundem em maior absorção de trabalhador~. Sua po
pulação é muito grande. Precisamos programar e bem 
conduzir o nosso crescimento. Trata-se de uma questão 
aritniêtiCa.- Hoje temos mais de 3 milhões de desempre
gados para 47 milhões de PEA. Em 1984 - para um 
crescimento sere - teremos pelo menos 4,5 milhões de 
desempregados para uma PEA de 48,5 m-ilhões, ou seja, 
passaremos de no mínimo 6,5% para pelo menos 9,3%. 
Isso sem considerar o subemprego qu.e, como se sabe, 
ronda em torno de 15%. 

TAXAS DE SUBEMPREGO 
(PESSOAS TRABALHANDO AT~ 39 HORAS SEMANAIS) 

Atividade 

Agrícola 
Não Agrícola 
Total 

1980 

17,6 
14,7 
15,2 

Fonte: Censo (1980), PNAD (1981) 

1981 

21,2 
19,1 
18,9 

Temos pela frente anos de muita dificuldade._ Além de 
seu imenso_c_usto econômico ·enfrenta-se, com o desem
prego, claro risco político. Aliás, os primeiros sinais de 
intranqUilidade social e violência vêm se fazendo cada 
vez rnais presentes, não só no cenário urbano, mas tam

_bém no mundo rural. Intranqailidade e violência, é bom 
que se diga, tem também seus próprios custos e, infeliz~ 
mente, nenhum benefici_ci. 

Enfim, estamos diante de uma grave encruzilhada em 
nossa trajetória se, por força do _endividamento somos 
obrigados a praticar políticas austeras de estabilização 
económica redundantes na paralisação do crescimento, 
por força dessa mesma paralisação estaremos senten
ciando nossa sociedade a assumir um elevadíssimo custo 
social - mais de 27 bilhões de dólares por ano - com 
sérios comprometimentos da estabilidade social. Em ou~ 
tros termos, dadas as nossas características demográficas 
e o déficit de emprego até entãO acurriulado, as políticas 
convencionais de estabilização económica podem correr 
o risco de transformar-se em políticas de desestabili
zação social. Por isso elas precisam ser complementadas, 

Essa é a principal razão pela qual não se pode conside
rar_ a questão do emprego como uma preocupação resi~ 
dual ou como algo que se resolve automaticamente, uma 
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vez reequilibrada a economia. Ao contrário, tênho insis
tidõ na necessidade de articularmos uma política de ein
Prego com o planejamento ecoriômico g10bal. Isso impli
Ca em .gOverno, empresários e trabalhadores aSSuriiirem 
unla atitude_ proativa. C! como dissessem: ainda que ver
dadeira a causação entre estabilização económica e de
sestabilização social negamos cruzar nossos braços em 
relação aõ prOblema do desemprego, 'tànto ria situaÇão 
atual Como no futuro previsível. Trata-se de uma decisão 
a tomar. De uma opção política e que, como tal, exigirá 
ril!.lda_nças no estilo de crescimento e no próprio estilo de 
vida de cada um de nós. O bãsico aqui ê buscarmos deli
beradamente formas Criativas e diferentes de relacionar
mos iriVestimenios com emprego. 

4. O Componente Histórico do Desemprego Atual 

Neste ponto impõe-se um diagnóstico um pouco mais 
abrangente da. situação do dçs_emprego. Seria leviano 
relacioná-lo exclusivamente com nossas dificuldades 
atuais e com o plano de estabilização económica ora em 
implementação. O desemprego de hoje tem também lon
gas raízes históricas. 

As economias o-cidentais no pÓs-guerra experimenta-
ram altíssimas taxas de crescimento- algumas ultrapas
sando 10% ao ano e desfrutam de uma situação de quase 
pleno emprego. Naquele quadro, a prosperidade era en
carada como natural, havendo muito pouca razão para 
se preocupar com o emprego. A moda da época era 
falar.se em políticas de preços e não em políticas de em
prego. Para eventuais elevações de preços receitava-se a 
ortodoxia da a11steridade monetária - admitindo-se, 
.com tranqUilidade, certa dose de recessão e des~prego. 

O Brasil reinaugurou a partir de 1950, um processo de 
industrialização acelerada dentro dessa concepção. Tal 
_i~d_ustrialização era amplamente favorecida por inc~nti
vos e subsídios governamentais voltados para o capital 
que gradualmente redundou em itensa iiTiportação de 
tecnologia relativamente pouco observadora de mão-de
obra. Esse estilo de industrialização acoplou-se a uma 
-rOrte--concen"traÇãó da renda e notabilizou-se por um 
grande avanço na produção e consumo de bens duráveis. 
Concomitantemente processou-se uma rápida urbani
zação. A expansão do emprego no setor secundário foi 
substancial por quase lO anos, mas mostrou-se insufi
ciente a partir de 1965 quando então a mão-de-obra pas
sava a ser abSorvida pela construção civil, comércio e 
serviços. A agricultura, a partir de 1950, apresentou per
sistentes perdas e~ sua capacidade empregadora. 

Boa parte da nossa atual crise de empregos tem raízes 
na conjugação daquela opção industrial, da rápida urba
nização- e ·da generosa politica de incentivos praticadas 
por mais de uma década; 1950/1965. Por sua vez, o 
período de 1964}1967 foi marcado por inümeras ino
vações institucionais no campo económico, algumas vol
tadas ao _ funcionamento do livre mercado e abertur_a 
para o mundo exterior, outras voltadas para um controle 
maior do Estado na economia. Com isso, o Brasil foi se 
caract~izando como uma das economias mais comple
xas do mundo no que tange ao-emaranhado de mecanis
mos e artificialismos que dali emergiu. 

De qualquer modo, a referida reorganização institu
cional. e os ventos favoráveis do mercado internacional 
permitiram ao Brasil desfrutar de altas taxas de cresci
mento do produto entre 1967/1973. No entanto, o pro
duto cresceu mais depressa do que o emprego, a concen
tração de renda induziu à expansão do emprego urbano 
e à manutenção do subemprego rural. No mundo urba
no por sua vez, as áreas ligadas à produção de bens durá
veis para as IãiXas de renda mais altas "tfã.nsfc:mTiíiiaiii-se
no paraíso do emprego. Esse foi o Caso, por exemplo, do 
ABC paulista, o maior centro produtor de automóveis e 
eletrodomésticos. 
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S. Os entrues recentes 

A partir de 73 e até o final da década, sofremos. as con
seqüências dos choques dõ petróleo e das altas taxas_ de 
juros internacionais, Inviabilizados inicialmente na ex
pansão das importações de petróleo e, mais tarde, de _CI!~ 
pitais, tivemos Que desativar bruscamente o parafso do 
emprego. Todos se recordam dos fortes fluxos de demis-
sões no- ABC paulista em 1981. · 

Aos poucos a intensificação da crise cambial foi 
forçando outros setores ao mesmo destino, chegandO-se __ 
então à sitUaÇão de! dC.se.rílpregÕ- qUase generalizado em 
que nos encontramos hoje em dia. O desemprego atualjá 
não é mais um problema cirCunScrito ao ABC paulista e 
ao setor de bens duráveís~ 

Na verdade, o endividamento externo e interno enfra
queceu nossa capacidade de investir. Ficamos repeniina
mente mais pobres, e com isso, nosso frágil ffio,de:Jo in
dustrial começou a ruir com o dCsemprego atingindo os 
setores dos bens de consumo durável, dos bens de capi
tal, à construção ciVil, e, mais recentemente, ao próprio 
comêrcio e, em -certa-medida, aié os serviços. No balanço 
geral, o emprego que ganhamos em quase 2 décadas per
demos nos últimos 3 anos. E nossa força de trabalho 
continua crescendo à base de_ 3% ao ano, o que nos colo
ca, sem dúvida, diante de uma poderosa bomba-relÓgio. 

A pressão do problema cambial tem sido, em nossos 
dias, tão avassaladora que governo e soCiedade se mag
netizam enl torno da promissória que verice hoje, do 
possível, "default" e das perversas conseqüências disso 
decorrentes. 

É sem dúvida um clima aflitivo e extenuante. Penso 
porêm que alguma reflexão serena deveria ser devotada à 
formulação de uma clara polítiCa de emprego. Se a bom
ba é relógio, se a PEA continua-crescendo a 3% aõ: ano, 
se precisamos gerar I ,5 milhão de empregos_ por ano, se 
precisamos resolver o problema dos mais de 3 _milhões 
que já estão desempregados, se tudo isso estâ nos custan
do mais de 27 bilhões de dólares por ano, enfim, se o 
choque ~ocial é previsível, por que não invertermos a 
questão? Ou seja, dado o fato de que a_ sociedade brasi
leira defronta-se com tal necessidade de prover empreg~ 
à sua gente, por que não alinharm_Os n~ mesa d~-neio
ciação todas as nossas nécessidades? Essa é a linha
mestra de uma polítíca de emprego. Não podemos capi
tular e aceitar como inevitável o alastramento desumano 
e dispendioso da desocupação de nossa força de traba
lho. 

Nos momentos de crise como este é comum termos 
idéias mais claras a respeíto -do que não queremos, do 
que a respeito daquilo que queremos. S mais fácil atacar 
o que não deve ser do que propor o que deve. Por isso, 
neste momento teinos que fazer um esforço redobrado 
para encaminhar uma solução para o problemã do de
semprego. No mundo -do trabalho o que quereinós -
claramente- é assegurar emprego para os que precisam 
e querem trabalhar. · 

6. Para causas múltiplas, remédios múltiplos 
Ao se pretender identificar e atacar as causas do de

semprego dentro das restrições impostas pelO-problema 
do endividamento, acho plausível considerar que ~oa 
parte da razão estã com aqueles que criticam a no~a 
opção industrial concentrada em bens de consumo durá· 
velem lugar de bens de salârioS.--Párte da riz-ão fiCa com 
os que condenam a exagerada concentração de renda 
que, aliás, continua se acentuando. Parte da razão está 
com os que se concentram nó problema mais recente do 
nosso endividamento externo e interno. Parte da razão 
está com quem critica o e~ceSso ae fncentivos e subsídios 
ao capital. 

O desemprego no Brasil é fruto de tudo isso. Mas é 
fruto também da demora em adotarmos uma política de 
emprego explícita, bem articulada com as demais políti
cas econômicas, com metas definidas e concebida na 

base das forças de mercado e da administra~o governa
mental. 

. 7. A.ne~~dade da ação coordenada 
Sim, no Brasíl._ estamos a um meio caminho entre uma 

economia plan_ificada e uma economia de livre mercado. 
Não aceitamos.ser uma sociedade socialista e temos ver
go_nha de ser capitalista. Entretanto, o peso do Estado na 

, Proêfução, no emprego e no consumo no Brasil de hoje é 
substancial e isso também foi uma opção quejâ tem suas 
P:róprias raízes históricas e que assim se manteve em uma 
escalada incontrolável até bem recentemente. Hoje pode
mos criticar tal opção mas.ela_é um dado. O Governo é o 
maio-C produtor, o maior empregador e o maior consu
midor do País. E ultimamente o Governo passou a ser 
também o maior tomador de recursos no ~i.stema finan

-Celio. Se não 50fnos uma sociedade planificada, não hã 
como ignorar o papel direto e indireto do Estado na eco
JiOinia e no pr6prio mercado de trabalho. 

Por outro lado, no setor privado, temos um sistema de 
preços todo ele amarrado aos artificialismos das inde
xações, subsídios, incentivos, expurgas, etc. Isso coloca 
tal sistema bem _l~?nge da condição de mercado livre, 

·aquele que pode ser monitorado automaticamente pelos 
sinais dos preços. Além disso, abundam no setor privado 
os sllbselores oligopolistas que, como tal, escipam ao 
sensoramento da liberdade de preços. 

Dada essa peculiaridade - o fato de estarmos a meio 
caminho -enife planificação global e concorrência perfei~ 
ta - nosso desafio -é encontrar um modo próprio de pro
gramação económica e social. Pretender enquadrar a 
economia naciorial em uma planificação de gabinete é 
ilusório_, Pretender que a economia responda as medidas 
convencionais adotadas nos mercados de livre concor-
rêriciã é 1imbénl ~íireáilsia. . 

A caminhada que ora iniciamos Cm direção à desesta
tização e à economia de livre mercado via desindexação 
da remuneração do capital _!? <:f.o trabalho é imperiosa e 
deve surtir resultados aO longo do tempo. Mas, o que fa
zer enquanto isso? Cpmo enfrentar o problema do de
semprego? Vamos mais uma vez aguardar de braços cru
zados -:-sabe lá até quando- o reaquecimento da eco-

~-Po~ia? Mesmo sabendo que crescimento em si jã não_é 
mais Suficiente? 

8. As bases de uma política de emprego 
Penso que exatamente nessa hora se impõe a prática 

de uma política de emprego. Muitos perguntam: mas afi
nal, o que é uma politica de emprego? Será uma nova lei? 

Uma política de emprego não é uma lei, embOra ela 
precise de leis que a sustentem. Uma política de emprego 
é mais do que uma lei. ~ um conjunto de_ dispositivos, 
programas e projetos voltados para estimular os setores 
público e priVadO na geração e manutenção de empregos 

-viáveis. Naquele conjunto de dispositivos, alguns são ga
rantidos por lei, outros fundados na própria dinâmica do 
mercado_. 

A peça central na implementação de uma política de 
emprego é a administração do crescimento econômico 
na direção das necessidades do mundo do trabalho. Isso 
sigriific"a, no caso brasileiro, uma mudança iradual do 
nosso padrão de_ crescimento na qual o balanceamento 
Cntre: a prod_uçã9 _interna e as exportações constitui seu 
elemento-chave. 

Maior- ênfase no mercado interno signifiCa expansão 
da produção dos b~ns desejados pela maioria dos brasi
leiros, ou seja, aiÚnentos e todos os bens de salãrios. Os 

_paSsoS que demo_s u_iHmamente- errl direção à ampliação 
de nossas safras são harmónicos c()ril as necessidades do 
niéicadO- iiltérn-0. -Acid(mtes climáticos e mOdificações 
praticadas na área do crêdito agrícola podem vir a com
prome~~ as nossas colheitas e _isso vai requerer a cor
reçãi:f contínuã das diversas políticas do setor. Um even
fu8.f estancamento do nosso desenvolvimento agrícola 
não só prej~dicarâ a capacidade geradora de empregos 
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do setor como precipitará a aceleração de novos fluxos 
migratórios para as cidades hoje saturadas no que tange 
à oferta de mão-de-obra. 

A prática desse tipo de crescimento envolve não só a 
agropecuária, mas iiú::lui também a agroindústria. Esses 
dois setores no Brasil são os que apresentam os maiores 
coeficientes de geração de empregos diretos e indiretos. 
Tais setores, por seu turno, são perfeitamente compatí
veis com as características naturais do país e da oferta de 
trabalho na zona rural. Além da agroinddstria, a ênfase 
no mercado interno inclui inúmeros outros bens de sa
lários de uso maciço da População- tais c~mo _ tecidos, 
vestuário, calçados, mobiliário, etc. - -

A construção civíl, por s"eu turno, tem sido utilizada 
com sucesso nos ciclos recessivos, para a reabsorção rá
pida da mão-de-obra que se desemprega nas cidades. A 
implementação de projetas habitacionais de construção 
simples - casas populares -indica ser uma solução que 
quase não compromete a balança comercial, tem matu
ração rápida, gera um substancial número de empregos 
indiretos e absorve urna mão-de-obra que, além de abun
dante, é crítica para a estabilidade social; os trabalhado
res não qualificados. A reativação da construção civil no 
Brasil de hoje é uma das providências mais urgentes e in
dicadas para atenuar o desemprego urbano e o déficit 
habitacionaL Com ela, solucionam-se dois problemas ao 
mesmo tempo, ou seja, o da casa para os empregados e _o 

do emprego para os desempregados. 
A ênfase no mercadO interno não significa, em absolu· 

to, o fechamento da economia brasileira para o comércio 
exterior. Ao -Contrário, significa a aceleração dos dois ti
pos de produção visando-se com isso ganhar economias 
de escala, ampliar o mundo consumidor, expandir renda 
e poupança e, em última análise, gerar mais empregos. 
_Mais do que isso, é colocar as duas linhas de produção 
na ótica do emprego para delas tirarmos o máximo 
possível. A adrriinistração do cresCimento no pretendido 
balanceamento dos mercados interno e externo é tão im
portante quanto o volume de investimentos. 

No próprio âmbito da exportação, há que se atentar 
para o seu impacto sobre o emprego. Uma pesquisa re-
cente realizada pela OIT no Brasil, teStemunhou, de fato, 
um considerável crescimento das exportações brasileiras 
e, em particular, dos manufaturados entre 1975 e 1980. 
No enianto, o mesmo crescimento não foi observado do 
!ado do emprego em função da própria composição dos 
manufaturadOs exp~rtados _e da d~minuição relativa da 
exportaÇão- dos produtos agrfcolãs no mesmo período. 
Isso sugere que ainda temos muito espaço para maximi
zar, a um só tempo, as exportações, a captação de divisas 
e o emprego. 

A natUreza do processO de crescimento econômico e 
sua capacidade de gerar empregos se ligam intimamente 
com as opções tecnológicas realizadas pela indústria, 
agricultura e outros setores produtivos. Tecnologia é 
marca de produtividade e modernização da qual não po
demos e não_ devemos nos afastar. Mas qualquer que seja 
a -solução tecnológica, nossos esforços devem ser orienta
dos no sentido de salvaguardar o emprego. 

O emprego não deve se constituir em impedimento ao 
desenvolvimento tecnológico e da melhoria da produtivi
dade. Isso seria um contrasenso. Por outro lado, o desen
volVimento tecnológico tambêm-não deve se constituir 
em um_a ameaça ao tral;lalhador. ~impositivo buscar~se 
um m~-io tei'mo e isso Só se consegue pela articulação da 
tecnologia com o emprego, com os programas de treina
mento e atê com os processos de negociação coletiva en
tre capital e trabalho. Essa articulação é igualmente uma 
peça-chave de uma politica de emprego. 

Do mesmo modo, a questão do emprego exige urna in
terface· administrada com à questão energética. A re
dução das importações de petróleo e de outras formas de 
energia - ditadas pelos problemas de balanço de paga
mentos- impõe, de um lado, diminUição do ritmo geral 
da atividade económica e contraçào do emprego e, de 
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outro, a necessidade d_e_ produção energêtica com recur
sos internos e, inclusive, com geração de empregos dire
tos e indiretos. Isso é o quejã vem ocorrendo, por exem
plo, com o programa do álcool, do carvão, dos óleos ve
getais e com a própria produção hidroelétrica. O equa
cionamento adequado da questão energética- tanto em 
termos do tipo de energia como de sua distribuição espa
cial- apresenta, igualmente, amplas perspectivas para a 
geração e manutenção de grandes massas de empregos 
diretos e indiretos. Feliz é o país que tem alternativas 
para enfrentai:" o problema energético. Esse é o nosso ca
so, mas muito temos que conquistar ainda nessa área. 

Ao lado dessa articulação de políticas especificas, o 
emprego está intimamente entrelaçado às políticaS eco
nómicas mais gerais. Esse ê o casO das politicas mone
tária, tiibutâria, creditfcia e da própria administi3.ção do 
mercado firiail.ceirci-. Este, no fundo, ê o grande indutor 
das decisões dos agentes económicos, ou melhor, da de
cisão entre produzir e especular. O crucial aqui é a con
dução de tais políticas com aterição- ao emprego; 

No cas_o_ brasileiro, tenios muito o que aperfeiçoarem 
termos de mercado interno, de tecnologia, de energia e 
de políticas econômiCãs mais gefais-. TOdas em conjunto 
- quando voltadas para a ocupação dos trabalhadores 
- constitUem.- pilares fundamentais de uma poHtica de 
emprego. Por isso que a política de emprego não é uma 
simples lei. Política -de emprego é um conjunto de proce
dimentos voltados para o emprego. 

Política de emprego não envolve nenhum mistério es
pecial. O mais imPOrtante-dela é a atitUde dos protago
nistas diante do emprego. :1:. a consideração do emprego 
como variáVel privilegiada, que condiciona o investimen
to e nunca o contrário. Seu propósito ê simplesmente ob
ter o máximo de emprego para cada cruzeiro investido e, 
portanto, adequar o investímento e tõdas as políticas a 
ele relacionadas às necessidades de emprego presentes e 
futuras. 

No caso brasileiro, a prática dessa nova postura de
manda alguns aperfeiçoamentos administrativos e insti
tucionais. Os pi'oblemas de emprego e de mercado de 
trabalho em geral não são de exclusividªde do_Ministério 
do Trabalho. Eles transç_tmdem suas barreiras. 

Nesse sentido, vale a pena considerar a idêía-da maior 
partiCipação do Ministério do Trabalho _nos_çolegiados 
ligados às_ áreas __ çll]as decisões repercutem diretamente 
sobre_ o mercado de trabalho. Esse tipo-de participação 
podereâ levar aqueles colegiados, no mínimõ, a-umame
lhoria de sua sensibilidade para com a questão do empre
go. A própria idéia de que o emprego é que deve condi
cionar o investimento e não o investimento condicionar 
o emprego pode ser de grande utilidade no trabalho inte
grado entre o setor público e privado. Tal participação, 
em si, já Seria úrit -graride passo -na prática de uma polítí
ca de emprego e no exercíclo_de uma programação inte
grada. 

Além da presença do Ministério do Trabalho nos cole
giados mencionados, é imperiosO~ e iSso jâ está em an
damento - o aperfeiçoamento bttramuros das insti
tuiç_ões do próprio Ministério na área da administração 
do mercado de trabalho, como é o caso do S_INE. Seu 
serViço é imprescindíVel tahtó nos momentos de cresci
mento como nos momentos de recessão, pois o SINE fa
cilita a aproximação entre demanda e a oferta de mão
de-obra. Os serviços _de intermediação, é ·verdade, não 
criam empregos, mas têm contribuído para diminuir o 
período de procura do emprego, diagnosticando todos 
os tipos de dificuldades do mercado ao trabalhar com as 
duas partes interessadas. O Ministério do Trabalho tem 
fortalecido também o seu Conselho Nacional de Política 
de Emprego (CNPE), em cujo forum trlp-aftite São apre
sentadas várias propóstás para atenuar as dificiuldades 
atuais assim como tem fortalecido também o Conselho 
Federal de Mão-de-Obra CFMO) que muito tem inova
do ao lançar programas de retreinamento c reciclagem 
de mão-de-obra. 

Tudo isto ainda é pouco, muito pouco mesmo. O aper
feiçoamento e a integração institucional são as-peças 
mais importantes no delineamento de uma politica de 
emprego, pois através dela se est~belece a ligação que 
cobre as grandes interdependências entre o MinistériO do 
Trabalho e_ os órgãos cujas ações têril comQ resultante fi-
nal o emPrego. - · 

As soluções dos problemas de emprego do Brasil, 
como de qualquer país do mundo, não são o resultado 
apenas do esforço de um Ministério dO Trabalho, mas 
sim de um esforço conjunto e coorc!-e.nado da_~ in~ti
tuições responsáveis pela organização -e-administração 
da sociedade e responsáveis pela sobrevivência do ho
mem. 

Afiflal, o desemprego IÍão é um Problema indiVidual, é 
um problema coletivo, pois não se pode pensar em socie
dade sem se preocupar com a oc;upação do homem. É 
através desta ocupação que o homem se realiza na com
plexidade_ de seus sonhos e ansiedãdes._ ~em o~paçâo, 
~~ emprego, o que será de nossa organização social e 
econõmica? A sobrevivência do homem_ transcende às 
organizações e aos modelos econPmicosJ.deali;?:ados para 
administrar e compreender o funcionamento da econo-

_.mia. Daí a importância dos_ problemas do em~reg? e de 
suas soluções. · 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir V!irgas) -:- Concedo a 
palavra ao nobre Senador _Roberto Saturnino, como 
Uder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ.Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso, Sem revi_s_ã_Q _da 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho à tribuna para fazer algo que não me agrada 
muito fazer, que é um pronunciaineiltO abordando qua
tro pontos diferentes. Não me agrada essa dispersão de 
assuntos, rnas, Sr. Presidente, sinto-me compelido a 
abordá-los, todos os quatro, em razão da relevância de 
cada um e em ra:z;ão da urgência de algumas apreciações 
que quero aproveitar para faze~. 

O Primeiro dos pontos diz respeito à onda de saques 
que está ocorrendo na minha cidade, ria C1dade do Rio 
de Jarieiro. São já cirico dias suCessivOs em que ocorre!Jl -
essas explosões de massa üivelada, invadindo os super
mercados e tomando à força_ mercadorias que não po
dem comprar mais, Sr. Presidente. 

Acredito, como afirma o Governador, qUe haja peque
nos grupos de incitadores, interessados em desestabilizar . 
a ordem governamental lá existente, maS nãO podem dei
xar de reconhecer, também, que há tÕdo um caldo de 
cultura, há um cli~a ~e ~evolta e de i_~dignaçã() popular 
que propicia esses aconteCimentos: EstarUOS. Sr. Pre~;i
dente, repito o que já tenho dito várias vezes nesta Casa, 
estamos no Brasil à beira de uma explosão social, no ca
minho certo de uma explosão sacia~, resultan~e da políti
ca econômiCa, de desemprego, de recessão, de arrocho 
salarial que o Governo, e muito particularmente o Se
nhor Presidente da República, numa obstinação doCntia 
e incompr~ensível, quer manter sem alterações, como 
tem afirmado nos seus últimos pronunciamentos. 

Sr. PreSidente, há sem dÚ.vidri.- péSsOatdnteresS.iLdas em 
atribllír "ão Governo Brizõla tOda a respOriSã:t:iilidade por 
essas situações. Como diss_e, essas pessoas vão ser identi
ficadas. Mas ê preciso que se elimine p caldo da cUltUra, 
o clima de inti-anqüilidade e de reVOlta, pOrque senão ou
tros grupos aparecerão e, numa suc_essão de eventos que 
fatãlmente extravasará as fronteiras do Estado do RiO, 
porque inclusiVe já ~está acOntecendó com mi.i.ito mais 
freqUência no Nordeste, e já ·aconteceU em SãQ -Paulo, 
caminharemos, muitO mais rapíi:lalllente do que as auto
ridades responsáveis podem irnaginar, Pàrã-iifua explo
são social, se não fore:m_a_curtQ prazo, com urgência, 
-modificadas as tinhas gerais- de política écon.ôniicà, di
zendo não à recessão e retomando a atividade produtiva 
neste País, asftxiada pelas imposições do Fundo Mone-

Setembro de 1983 

tário e de toda esta política que se desenvolve sob sua é
gide.-

O Sr. HUmberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não. Ouço, 
com muito prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador, em nome 
da Bancada do PMDB, nesta Casa, concordo, inteii'a
mente_com a linha do pronunciamento de V. Ex•, ares
peito dos últimos acontecimentos que tiveram como pal
co a Cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, por 
mais que se q-ueira responsabilizar esta ou aquela pessoa 
ou--grupo pelos saques verificados, ninguém pode desco
nhecer em sã consciência, a situação de miséria, de fome 
e _de desespero em que se encontram as camadas mais 
_p_obres de nossa população. E rião é à-toa que esses sa
ques têm ocOrrido jus_tamente em supermercados da ãrea 
suburbana do Rio de Janeiro. Neste particular V. Ex• 
tem toda a razão ao atacar a raiz do problema, que é a 
grave crise social que aí estâ, decorrente da insistência, 
da obstfnação do Presidente Figueiredo em manter, a 

- todo custo, essa política económica inteiramente fracaS
sad~ _e que agora nos_ leva a ulna submissão crescente aos 
padrões monetarista~ rígidos do Fundo Monetário Inter
nacional, que chegaram ao p-onto de fazer com que o Dr. 
Carlos Langoni se deplitisse -da Presidência do Banco 
Central. Nós não eStâmos absolutamente, nçste instante, 
absolvendo o ex-Presidente do Banco Central, mas a sua 
demissão, em si, como procurei ressaltar, desta tribuna, 

-no dia em que a mesma foi publicada, é um dado alta
mente representativo nos nossos debates, porque veio 
c_omprovar na prática que dentro do próprio Governo já 
começa a haver uma dissenção quanto_ às negociações 
que se vão_ levando_ a _cabo com o Fundo Monetário In
ternacional. Segundo aquele economista, o 29 adenda à 
Carta de Intenções, que o Brasil assinou com o Fundo 
Mon_~tário,_ representa levar o País, à catástrofe final. 
São eXpressõeS suas. Inclusive porque há duas metas ab

- _surdas: a d~ ICvãr. a Ze:ro os il!v_estimentos das empresas 
públicas e a fixação _de uma inflação de 55%, que todo 
mundo sabe que não tem a menor condição de ser aten
dida. Porta_ntO-, meUs Parabéns a V. Ex• e minha solida
riedade a seu -pronunciamerlto. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Solidariedade, 
nobre líder, que eu agradeço, concordando com as apre
ciações de V. Ex•, e anunciando mesmo que pretendo na 
próxima seniana, terça ou quarta-feira tecer alguns co
mentãriOs mais- detalhados sobre esse assunto, à luz do 
discurso que oPJvimos~ na semana passada, pronunciado 
pelo Senadof José Sarney, Presidente do PDS nesta Ca
sa. Pretendo aprofundar mais estas questões, mas não 
queria deixar __ de ressaltar, desde logo, a minha obser
vaÇão, o meu diagnóstico sobre esses acontecimentos do 
Rio de Janeirci ciue, como eu disse e como V. Ex• concor
da, é uma manifestação de desespero do povo que já não 
pode mais comprar. Não é à-toa que as vendas nos su
permercados em São Paulo ca{ram em 15% no mês de ju
lho, e no Rio de Janeiro devem ter caído mais de 20 ou 
25%. E~tãO,ê a--sobrevivência do pov·o que está em jOgo, 
e esses saques, essa onda de revolta que se manifesta por 
esta maneira, traduz no fJ.mdo esta inquietação, esta 
reação contra a ameaça à sua própria sobrevivência, em 
decorrência desta política desastrosa que V. Ex• muito 
bem ressalta. 

O Sr. liu~ertp- Lucena- Permita-me V. Ex• mais 
uma intervenção, só para ilustrar a nossa tese. ~ que, 
nobre Senador Ro_bert_o Saturnino, enquanto os salários 
sofrem uma defasagem crescente em relação aos índices 
de inflação, ~obretudo após o famigerado 2.045, nós 

~acompanhamos a ascensão impressionante dos preços 
das inercadorias e dos serviços, sobretudo dos gêneros de 
primeira necessidade. Ainda hoje, os jornais da televisão 
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ao meio dia anunciavam o aumento da carne, do leite e 
do pão, no Rio de Janeiro, na ordem de 130, 140 e 160% 
respectivamente. Quer dizer o aumento dos preços doS 
gêneros de primeira necessidade acompanha, maiS OU
menos, a inflação, mas os salãrios ficam muito" B.baixo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -É verdade. E o 
que resulta? A sobrevivência do -povo fica em xeque, oh~ 
viamente, e daí essas manifestãções. -

O sr. Passos Pôfio --Perniite~me V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Passos Pôito- Nobre Senador Roberto Satur
nino, estou ouvindo com atenção a· discUrso de V. EX• e 
com atenção maior venho acompanhando o desenvolvi
mento da crise no Rio d~ Ja~ei~~?J __ aqueles saques, inclu
sive as declarações do Sr. Governador Le-onel Bifzola. 
Admite, evidentemente, que o epiSódio do Rio 'de Janei
ro tem correlação profunda com a velha crise brasileira 
de subemprego, de não emprego dos fatores- de PrO
dução. Mas V. Ex• sabe muito bem, como filho daquela 
área, que o Rio de Jam!iro foi sempre um- grave pfoble
ma social. e uma cidade que tem aqueia Baixada Fluffii
nense, com população não qualffiC:ada, oriund-a- do meu 
Nordeste, de vários pontos da área rural do Brasil que 
para ali acorreu em busca _de melhor padrão de vida e 
que acabaram se acumulando naquelas favelas e ao lon
go daquele subôi'bio cariO-Ca. Mas o qui me surp_reeOde 
também é que o Governador Leonef Briiola que tem 
uma participação de atribuições na direÇão- do EstadO; 
que chegou ao Governo com uni movimento renovador, 
chegou até a se qualificar de um governo s_ocialista, com 
novas medidas de orientação do Estado, e coilfes~o a V. 
Ex•, com esses meses que ele estâ no exercício do poder, 
no Rio de Janeiro, eu não vi, realmente, nenhuma provi
dência nova que trouxesse um alento, d~ni~o da _compe
tência do próprio Governo do Estado e da pióPria Pre
feitura do Rio de Janeiro, não vê um acênô, um governo 
alternativo que viesse de urna certa forina ajUdar na so
lução dessa crise. Evidentemente que não vou 
responsabilizá-lo, e muito menos a esses setores que 
acham que são elementos subversivos infiltrados e exci
tando. Mas, também não se sente, por parte desses repre
sentantes das oposíções brasileiras, já-nõ podCr, qual
quer Governo que tivesse iiiovado na sua administração 
capaz: de, pelo menos, atenuar essa crise, que não é de 
hoje, ela não é nem de 1964 para cá, ela se prolonga há 
muitos anos na velha cidade do Rio de Janeiro, foi um 
dos motivos, também, que pressionaram a mudança da 
·capital, com uma nova saída para o desenvolvimento 
brasileiro. De modo que eu esperaria, também de V. Ex•, 
alguma palavra a nível de Estado para ajudar na solução 
desse problema que, evidentemente, não é localizado, é 
nacional, mas tem características PeétiliarCSO dentro da
quela região da baixada e do subúrbio do Rio de Janeiro. 

O SR. ROBERTO SA'i'URNIN<f2.=--Nobre-Senador 
Passos Pôrto, acredito que V. Ex• não tenha conheci
mento, não tenha informação,' até lnesmo porque esse 
tipo de informação não aparece muito nos órB:ãos de di
vulgação da nossa grande imprensa, mas o fato é que o 
Governo Brizola já desencadeou uma série de progra
mas, marcado pela preocupação social: o programa de 
recuperação das escolas, programa de mão-de-obra às 
escolas com uma vasta atividade âe recuPCraçilo em to
das as escolas, ou com o aumento do turno escolar, com 
mais uma hora de permanência das crianças; o problema 
da merenda escolar, que foi esquematiza-do com -inuito 
mais efiCiência; O pro&rama dOs lotes, de um milhão de 
lotes, um lote para cada família, no Estado do Rio de Ja
neiro, abrangendo principalmente a população fãvelada; 
o saneamento das favelas do Rio de Janeiro, que começa 
agora também a ser realizado com mais eficiência. E o 
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próprio comportamento do Governo, em constante con
tacto com_as associações da comunidade, associações de 
moradores, associações profissionais, sindicatos, como 
que estabelecendo um novo padrão de democracia que é 
aQuela que estimula a participação, atrãvés dã. conSulta 
sistémãtica à _comunidade, por suas associações repre
sentativas. 

- __ _i claro que o Governo -não se mostrou co~ toda a sua 
-dimensão, na medida em que executa durante este ano 
um orçamento que ainda foi elaborado pelo GÓverno 
11.nterior, mas, já com essas primeiras iniciativas, 3.nuncia 
o que será o Governo Brizola nos anos_ seguintes, quan
do_ terã posto em execução o próprio orçamento que estã 
elaborando neste momento. 

1:: claro no que tange a empregos, ao combate à in
flação, »!ida podemos fazer porque isto não é da alçada 
do Goveino estadual; o Governo estadual não faz politi
ca económica, mas sim uma- Política de reestruturação 
do gasto público no âmbito de seus limites, e é ci que ele 
está fazendo, reformulação de toda uma conduta de Go~ 
verno, é o que está fazendo. Agora, desenvolver uma 
política económica para combater o desemprego, a re
cessão, a distripuição de renda, a inflação, tudo isso é 
matéria de reponsabilidade do Governo federal, o nosso 
papel está sendo cumprido que é o de protestar e apre
sentar alternativas Viáveis a·esta polltíca que ai está. 

O Sr. Passos Pôrto -V. Ex• me permite mais uma vez 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Permito, nobre 
Senador Passos Pôrto. 

O SI-. Passos Pôrto- Nobre Senador me perdoe, mas 
se é este o programa já esia.beiecido na ârCa educacional, 
inicialmente, não acreditamOs e jã fiZemos ver isso, 
quando o nobre Vice-Governador Darcy Ribeiro esteve 
na Comissão de EduCação no Senado. ReêUPérãi- escolas 
e dimiiu.iir um turno, eu tenho impressão de que isso vai 
3té contra a política educacional que deveria estar se fa
Zendo no Rio de Janeiro. As providências são de qual
quer governo, recuperar escola, turno escolar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Não. Desculpe
me V. Ex', mas nã.o é de qualquer governo. A prova de 
que não é de qualquer governo é que o Governador en
_con~rou o conjunto de escolas num estado lamentável, e 
a primeira CóiSa a fazer, antes de conStruir as novas, era 
reparar aquelas que estavam em estado lamentável. E é o 
que ele está fazendo. 

O Sr. Passos Pôrto - Eu tenho a impressão de que o 
Governador também poderia inteéferir na ordem econô
rnica e social do Estado, há um mundo de alternativas, 
dentro do Estado do Rio de Janeiro, para haver jâ provi
dências que dêem a dimensão a um governo renovador. 
Jsto é o que eu senti até agora, mesmo que a grande im~ 

- -prensa não esteja expondo, mas não se sente nenhuma 
- providência do Governo, a longo prazo, de modificação 

da própria estrutura ecanômico-social do Estado do Rio 
de Janeiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - V. Ex• vai me 
desculpar, estrutura económico-social é matéria de polf
tlca económica federal. O Governo Estadual nada pode 
fazer._O que tem feito e, ainda hoje, há uma notícia sobre 

__ providências de Secretaria da Fazendo, estimulando as 
próprias empresas- do Estado a comprar dentro do pró
prio limite d() estado, Junto a outras emPresas. O que se 
pode fazer no limite do estado, se faz, mas não se pode, 

-nobre Senador, V, Ex' há de convir comigo, combater o 
desemprego e combater a inflação, senão com as alavan~ 
casque estão nas mãos do Ministro Delfim Netto e não 
do Governador Leonel Brizola. 

O Sr. ódacir Soares- V. Ex• Permite um aparte? 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra
zer, flO~re .Senador. 

O Si. Oda_cir Soares - Eu tenho a impressão de que 
durante a campanha eleitoral e, posteriormente, ao assu~ 
miro GOverno o Governado-r LeriOl Blizola acenou com 
a sua presença no Governo do Rio de Janeiro com uma 
experiência de socialismo democrático no País, e que o 
Rio de Janeiro passaria a ser uma alternativa de socialis~ 
mo democrático, ou uma alternativa democrática volta
da para o socialismo. Na medita que: V. Ex• admite que o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma 
responsabilidade com a política de empregos, com a 
potftica económica, coin a-política de ·reCessão. Eu tenho 
impressão di: que ele tambêm não pode exercitar nenhu
ma experiêncía de socialismo democrático, cuja base se
ria exatam~nte urna alternativa ecoilómica paia o País. 

O SR. ROBERTO SA TURNINO - Nobre Senador, 
isso foi muito explicitdo durante a campanha, eu mesmo 
tive_O(iortunidadC: de- participar de vários debates e em 
vários comícioS, ona-e dissemos fraricamente que não 
iríamos introduzir o socialismo no Brasil, se não mos
trássemos numa experiência limitada, no âmbito do esta~ 
de:>, _'l!J_e é possível governar de forwa substancialmente 
difer~ie; na forma _e no conteúdo: na forma, com uma 
prática democrática que jâ está ·se demonstrando e se 
destacando dos demais Governos, principalmente dos 
anteriores, pelo constante cantata com as Associações 
da Comunidade, conforme eu disse, com o respeito inte
gral aos direitos humanos, com uma polícia que está sen~ 
do toda educada para respeitar o cidadão, e o cidadão 
pobre; na prática democrática -e, por conseguinte, na for
ma de Governo; e na substância, mostrando a estrutura 
do gasto público dentro do Estado. 

E iSso como, ~U disse, nã-o se Pod_e fazer neste primeiro 
ano ainda, porque o orçamento que está se executando é 
~o Gov~rno anterioi, mas já a partir do ano que vem, ve
rã_C? oS SrS., e ver~ a opiriiã_o pública do País inteiro, que 
o orçamento do Estado do Rio vai se:r gasto, prioritaria~ 
mente em Educação, em satide, em favelas, em urbani
zação dos bairros carentes, ao invés de ser completamen~ 
te destruido na construção daquêle metró, que foi o mais 
caro do mundo, nos viadutos e túneis para a Barra da Ti~ 
juca, beneficiando os investimentos imobiliários que se 
fizeram naquela área, isto é, atendendo a interesses expe· 
culativos. Isto vai se ver, isto vai se cumprir. Agora, não 
prometemos nunca instalar o socialismo no Brasil, e sim 
fazer um Governo, no Estado do Rici, que seria uma de
monstração de que é possível instalar-se o socialismo, 
desde que se tenha a máquina da política econõmica na 
mão, isto é~ ãs alavancas propiciadoras desta grande mo
dificação que todos nós queremos. 

Mas, Sr. Presidente, eu queria, prometendo voltar a 
este assunto na próxima semana, como que respondendo 
ao Senador José Sarney, eU &:ostaría de passar aos outros 
três pontos_ q~e !lesejo abordar no pronunciamento _de 
hoje. -

O Segundo ponto se refere à exoneração, ao pedido de 
demissão do economista Julian Chacel da Fundação Ge
túlio Vargas. Ainda, anteontem aqui, debatendo com o 
nobre Senador José Lins, tive oportunidade de apresen~ 
tar o meu protesto por uma notícia que saia no jornal, 
segundo a qual ~ Fundação Getúlio Vargas, do mês de 
agosto em diante, só pu~Iicaria o índice de custo de vida, 
o índice de inflação expurgado isto ê, manipulado, deixa~ 
ria de publicar o índice da inflação verdadeira, que vinha 
publicando em conjunto cpm o índice expurgado. E por 
que? Porque a Fundação havia recebido pressões - se
gundo eu estava informado- do próprio Ministro Del
fim Ne_tto _para que assim procedesse, contrariando as 
normas tradicionais daquele Instíiuto que merecia, até 
~ntão, o nosso respeifo, apesar de célebre caso da in-
flação de 1973. -
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Pois bem, hoje abro o jornal e vejo a notícia do pedido 
de demissão do economista Julian Chacel, que colocou a 
sua dignidade profissional acima das tentativas de pres
sões e da submissão da direção da Fundação Getdlio 
Vargas, aos desejos do. Mi_nistro D~lfim Netto. ,_ .. _ . 

Acho que esse fato é grave e merece rég1stro;~nesta C3.
sa,juntamente com o nosso cumprimento, o nosso aper
to de mão ao economista_ Julian Chacel por essa atitude 
digna e honrada que teve, não querend~ compactuar e 
jogar o seu nome a serviço de mais esta manobra mani
puladora e ocultadora da verdade que se pretende fazer à 
luz dos interesses e das pressões e manipulações do Mi
nistro Delfim Netto. 

O terceiro ponto, Sr. Presidente, diz respeito à substi
tuição da direção do BNDES: s~i. o St, Luís ~an.Qe, entra 
o Sr. Jorge Lins Freire. 

Não tenho, Sr. Presidente, nenhuma razão para elo
giar a gestão do Sr. Sande. Ao contrário, só tenho mo ti~ 
vos de críticas, e as nz aqui desta tribuna, nas respectivas 
oportunidades. As ingerências políticas foi'am CritiCadas 
no célebre caso do pedido de empréstimo da empresa li
gada ao Senador Teotônio Vilela, caso que nunca havia 
ocorrido no ban.co, jn.gerência política para engavetar 
um pedido de empréstimo simplesmente porque a em
presa solicitante estava ligada a um Senador da Opo
sição, o bravo Senado.r Teotônio Vilela; as nomeaçõ~s 
sem concurso, em grande monta, inchando os quadros 
do banco de apadrinhados do poder, de apadrinhados de 
todos os rniní~tros da área económica e os polfticos liga
dos às fontes do poder; os desvios de aplicação do FIN· 
SOCIAL que estão ocorrendo. A arrecadaçã~ do FIN: 
SOCIAL deve andar pela casa dos 500 bilhões de cru7;ei
ros e as aplicações para as finalidades para as quais o 
fundo foi criado não estão sendo feitas, senão numa per
centagem ínfima. Esfe fundo está sendo desviado para 
socorrer empresas em dificuldades e que nada têm a ver 
com a finalidade para que foi criado. o fundo; as acu
sações de ~orrupção, que são muitas, q11e pesavam sobre 
toda a administração do Sr. Luís Sande; enfiril, tudo 
compondo um lastimável quadro de degradação da ad
ministração do banco, que hoje todo o funcionalismo da 
casa deplora, e nós, cidadãos contribuintes, obviamente 
também. 

Tudo isso, entretanto, não faz com que a exoneração 
do Sr. Sande seja motivo de regozijo paa nós, porquê o 
Sr. Sande não· saiu por qualquer dessas razões que apon~ 
tei. Saiu simplesmente porque convidou o Sr. Paulo Ma
luf para a festa de casamento de uma de suas filhas, e 
com isso contrariou profundamente o candidato rival do 
Sr. Ma.luf, o Sr. Antônio Carlos Magalhães, que era o 
seu chefe politico, que é ·o dono do feudo BNDBS e que, 
por causa disso, exigiu a exoneração do Sr. Luís Sande;. e 
o pior é que obteve o mais. grave é que conseguiu, de
monstrando à saciedade a toda a Nação· que continua 
·sendo o barão do feud9 .BND ES que serve à sua poiitíca 
e que, através de todos es.ses procedimentos que acabo de 
condenar, relembrando o que já disse, continua servindo 
-aos propósitos políticos do Sr. Antônio Carlos MagaM 
lhães, que resolveu trpçar o Sr. Sande porque ele home
nageou o Sr. Paulo Maluf com um convite que não lhe 
foi agradável. 

E!: deprimente, Sr. Presidente, é revoltante para todos, 
especialmente para mirn que pertenço aos quadros fun~ 
c:ionais do BNDES e que vejo tudo isso com um sentiM 
menta de revolta muito grande. 

Ficam aqui o registro e o Protesto nosso. O :SNDES 
foi uln dos organismos mais sérios, riiais eficientes, de 
papel mais inipOrante na históric"a económica deste País. 
Agora está af, degrãdado por um tipo de procedimento 
que continua tendo curso, na medida em que o S~. AntôM 
nio Carlos Magalhães ê erigido em barão do feudo 
BNDES e lã manda e desmanda, tirando o presidente 
porque este cometeu um deslize político imperdoável 
para o barão. 

Sr. Presidente, por último quero me referir a decla
rações do Sr. Assis, Paim, que sairam publicadas na 
terça-feira última, dia 6 de setembro, no Jornal do Brasil, 
sobre o casa Coroa-Br<;~.stel. 

O Sr. Assis Paim, Sr. PreSidente, decidiu vir a púbÜco 
para: esdar~Cer uma sene dé CirC.UnstârlCÍ:is- ligada ao 
incríVel·caso CoroaMBrastel, publicou uma extensa nota 
no Jornal do Brasil, revelou coisas realmente estarrece
deras que deveriam levar ministros ao Supremo Tribu

-nal Federal, e não é possível que essas revelações fiquem 
sem conseqfiências. 

Ficaram, algumas partes do relato do Sr. Paim, por a;s
clarecer, apesar de ele ter dito que se tratava de primeiros 
esclarecimentos, o que faz supor que haja segundos e ter
ceiros esclarecimentos, que nós esperamos com a ansie
dade e ~ .atlgQ.stia -natural de -quem se_ preocupa com a si
tuação do País., com a crise eConômlca que estamos viM 
vendo e com a de~radaçã.o dos padrões adniinistrativOs 

-por que passamos. 

Mas Sr.Presidente, passo a 1C:r, com a ritpidez possí
vel, alguns trechos desse depoimento, extenso, publicado 
no Jornal do Brasil de terça feira, 

Diz o Sr: Assis Paim: 

.. Tenho sido alvo de toda espécie de violência e 
arbitrariedade, sofrendo calado toda sorte de 
ameaças. 

Estou cercado por pressões exercidas por diver
sas instâncias, sempre no sentido de que os setores a 
~las afetos sejam eximidos das respectivas responsa
bilidades, tentando--se fazer com que eu venha a 
oompromc;ter outros segmentos envolvidos no 
problema. Estas pressões chegaram ao nível do in
suportável. A excecração pública da minha pessoa 
_superou todos os limites. Toda a minha, família tem 
sofrido_ a trU!o!Ulência de infindáveis ·agressões e 
ameaças." 

Pergunto ao Sr. Paim,··srs. Senadores: que pressões 
são essas, de ondé vêm, qtiern as faz, que ameaças COn
cretas têm sido essas, que motivos estão por detrás des
sas pressões? - motivos que ele deve conhecer muito 
bem, e que, ao declarar isso, flca obrigado, perante a opi
illão púbiicã, perante ao interesse da Nação de revelar, 
num_segun4o.ou num terceiro esclarecimento, mas o fato_ 
é que essas acusações, que são gravíssimas1 têm que ter 
uma conseqUência, e fica o Sr. Paim obrigado a nos di~ 
zer, a nós brasileiros de todos os quadrantes desse País, 
que pressôes são essas, quem as faz, com que motivos, 
que típo de ameaça pesa sobre ele ç: sobre sua f<ilnília. 

Adiante, diz o Sr. Assis Paim: 

Nosso grupo foi crescendo, desde a década de 60, 
sempre através de um trabalho sêrio e comp.Ctente, 
absorvendo empresas comerciais que não -se adeM 
quaram aos ajustamentos. do mercado, que exigiam 
novas sistemáticas de atuação. O sucesso destas ab
sorções nos crendenciou diante das aut.oridades go
vernamentais, com o que fomos convocados a ad
quirir Q ... Rei da Voz", solucionando o seu passivo 
junto aos fornecedores e, em especial, junto ao Gru
po I piranga. Após a intervenção realizada nesse 
-mesmo Grupo Ipiranga, fomos novamente chama
dos a solucionar, riaquela oportunidade, através da 
aquisição da empresa lpitur, um problema de or
dem política ligado a um ex-díretor do Banco Cen
tral. Mais uma Ve:t as autoridades puderam verificar 
a eficiência -da nossa administração na condução 
equilibrada e discreta desta espécie de operações.- -

Sr. Presidente, pergunta~Se ao Sr. Assis PaiiD.: que. 
problema é esse de ordem política ligado a um ex-diretor 
do Banco Central, no caso da absorção da !piranga1 
Quem foi esse ex-diretor do Banco Central, e que proble
ma era este que estava por trás desta operação, induzida, 
se_gundo ele diz, pelas autoridades do Governo Federal? 
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Que vantagens e que beneficias teve do Governo Federal 
o Sr. Assis Paim para absorver este passivo e realizares;. 
sas operações que ele arrola como um rosário que vem 
acontecendo d~sde hâ muitos anos, sempre por solici~ 
taçãO de autoridades da área económica do Governo Fe
deral? 

Fica o Sr. Paim obrigado a nos dar também esses es
clarecimentos. 

Em 1979 houve um problema de liquidez intrans~ 
ponível com a Corretora Falcão, de Recife. Impor~ 
tantes setores apoliticos levaram o Banco Central a 
não efetuar unia "intervenção e a solução encontrada 
foí a de sermos chamados para realizar a liquidação 
ordinária do passiv.o, com o que saneamos todo o 
mercado do Nordeste. 

Pergunto mais uma vez ao Sr. Paim: que importantes 
seto·r~ poHt_icos foram esses que levaram o Banco Cen~ 
tra.l a não efetuar a iil.terVenção a que estaria obrigado 
pela lei, pela regra de prudência do mercado financeiro, 
enfim, pela regra da moralidade da administração públi~ 
ca? Que setor_es poli~icos de grande influência foram es~ 
ses que determinaranl o chamamento à Coi"oaMBrastel 
para maís esta operação de absorção? 

Continua o Sr: Paim: 

Já éramos credores ·das autoridades monetária·s, 
pelo volume de serviços prestados em várias oportu~ 
nidades. Em nossa atuação, jamais havíamos com
prometido qualquer autoridade que, por solicitaçAo 
ou pela própria participação, estivesse- envolvida 
ríos episódios. 

Assim, ci:in ffieados de 1980 o Banco Central nos 
credenciou a adquirir o controle acionário do Banco 
de Crédito COmercial, que, atravessando enormes 
dificuldã.des, estava a exigír, mais uma vez, uma so
lução. O Banco de Crédito Comercial, revitalizado, 
conseguiu extraordinária performance, lOgo sendo 
classificado como um banco de médío porte, rece
bendo 12 car~aS=Patente de agências. 

Pergunto ao Sr. Assis Paim: que vantagens, que be
neficias, qUe eStiffiulOs conseguiu do Banco Central, das 
autoridades monetârias deste Pais, para realizar mais 
esse serviço ao GOverno Federal, ao mercado financeiro 
que não podia sofrer esses abalos. Em que condições foi 
reaHzadã. mais essa absorção do Banco de Crédito Co
mercial que tinha um passivo tão grande, como diz o 
próprio Sr. Paím? Outro esclarecimento que ele nos de~ 
ve. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Quero es
..clarecer que o- tempo de V. Ex• está esgotado .. Como V. 
Ex'- está inscrito tambêm para depois da Hora do Expe
diente, talvez pudesse concluir, depois, com mais tempo, 
a sua oração. Além disso, há outros oradores inscritos 
que estão ag"uardando. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Presiden· 
te, acho que com mais cinco ou dez minutos encerrarei a 
minha fala. Pediria não ~6 a benevolência de V. Ex• 
como a dos oradores: que estão inscritos a seguir, para 
não truncar o meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, rapidamente sigo nas declarações do 
Sr. Paim. -

Inici~vaMse o no .de 1981, e o mercado financeiro 
apresentava agudos problemas. Várias instituições 
do mercado sofreram intervenção, vivia~se dias de 

· grarides ·incerteZas com relação ao mercado finan
ceiro, e já começavam a surgir as pontas do iceberg 
das grandes dificuldades que o Brasil enfrentaria em 
futuro imediato. 

o· assunto de maior evidência era a posição da 
Corretora Laureano, que era alvo permanente do 
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noticiârio da imprensa, pelas notórias dificuldades 
que enfrentava. 
N~ "noitt: de 9-2-Sl,já dormindo", fui acordado 

da seguinte forma,:, "Estão querendo falar com você, 
tem uma pessoa na linha que diz ser o Ministro Del
fim Netto, e quer lhe falar". Ao entender, reconheci 
a voz de S. Ex•, que em breves palavras disse-me: 
"Paim, apanhe um jatinho no Aeroporto Santos 
Dumont, venha para Brasília diretamente para a 
nova sede do Banco Central, que estarão esperando 
você os Diretores Wey e MeirelleS". Aleguei ainda -
ao Ministro que j~_ .. eram 11 horas da noite", e que, 
portanto, só poderia chegar a Brasilia por volta de 
Ih30 da madrugada. Respondeu-me o Ministro de 
maneira enfática, dizendo tratar-se de assunto da 
maior relevância para o Governo, pelo que pedia 
que eu viajaSSidnledíatamente, pois a diretoría do 
Banco Central estaria à minha espera,, "Precisamos 
de mãis uma ajuda sua- ao- GOvei-O:o'', ã.duzi"u o MI
nistro. 

utilizado com muita ênfase o faio de_que a Corfeto
ra Laureano jâ era nossa de.vedora em 300 milhões 
de cruzeiros, dívida essa que f~_i contraída pela Lau
reano no a:uge da crise financeira acima citada, 
quando atendemos a um apelo do MinistrO Delfim 
Netto e do Presidente do Banco Central Dr. Carlos 
Langoni para evitar a intervenção que a inspetoria 
do Banco recomendava. 

Por que não foí feita essa iil.tervençã-o? Por-que o Mi
nistro saiu a chamar o Sr. Paim, alta madrugada para 
que viesse corren:ao dar um jeito de absorver todo o pas
sivo da Laureano, para que não ocorresse aquele inter
venção que era o que deveria ter sido feito à lui do que 
manda a lei, do que manda a obrigação desses Ministros, 
dessas autoridades da área econômica? Que poder tem 
esse Sr. Laureano? Que ligações tem no Governo, a pon
to de ninguém, até- hoje, conseguir decifrar completa
mente, mas que o levou a essa posição de tantos privilê
gioS, ue tantas proteções para que não estourasse a sua 
Corretora, como devia ter sido estourado com a famosa 
compra das Obrigações da ELETROBRÁS? 

Continua o Sr. Paim: 

Mantive então a linha que sempre apresentei, 
deixando de citar as pessoas envolvidas no proble
ma. Tive com o Ministro no Palácio do Planalto e 
na presença do Secretário Josê Flávio Pêcofa, uma_ 
conversa franca e aberta-. -

Chegando à sede dQ. "Banco Central por volta de 
l h30" da madrugada, realmente encontrei a diretO~ 
ria do Banco Central me aguardando, com seus res
pectivos chefes de gabinete. Antecedeu a minha en
trada na sala da diretoria do banco uma inopinada 
investida de uma pessoa que se identificou cOmO 
sendo o Sr. Esquinato, Diretor da Distribuidora do 
Banrisul, e que, em total desespero, segurava-me pe
las mangas do paletó, e com lágf-imas nos olhos gri
tava~. "Seu Paim, são vinte anos de mercado que 
essa gente está destruindo. Me mandaram fazer uma O que saiu nessa conversa franca e aberta, o Sr~ Paim 
coisa criminosa e estou diariaó:ientê -emitÚJ.do che- - --está na obrigação de nos relatar. 

ques para cobrir parte da posição da Laureano, ago
ra me disseram que se a Senhor não comprar a Lau
reano operações será interrompido'.'. "Eu me mato", 
repetia várias vezes o referido Senhor, entre Prantos 
e gritos de desespero. Procurei, e disse-lhe que den
tro das minhas possibilidades, e com o apoio de to
dos, haveríamos de encontrar uma solução para o 
g~~ble_!lla_~ _Çsta_fçi_ ªJq_rJ11a qt!_e_çgÇQIJtt:_ej_para apla
car a fúria daquela investida. 

Entrando na sala do Diretor ... Meirelles" lá esta
vam o Dr. Wey e seus assistentes, acompanhados do 
Dr. Roberto Laureano e do Dr. Ciro Cury, ex
auxiliar direto do Ministro Delfirn Netto, e, à êpo
ca, assessor do Dr. Laureano. Alêm da exaustação 
demonstrada pelos presentes, havia um clima de ex
trema tensão. O Dr. Meirelles fez uma breve expo
sição da posição da Corretora Laureano que, alêm 
da troca permanente de cheques sem cobertura che
ques esses que se cruzavam na compensação ban
cária com o Banrisul, possuía uma dívidá. para com 
a Gerof do Banco Central dO Brasil. Essa Situação 
era segundo explicava o Dr. Meirelles de uma irre
gularidade absurda pois a isto somava-se uma outra 
dívida no valOr de 14 milhões de dólares para com o 
Banco Central do Brasil. 

Estranho poder esse da corretora do Dr. Laureano ... 
Quantas vezes esse assunto foi levado à consideração 
desta Casa! Pedimos uma Comissão Parlamentar de In
quérito para investiB:ar mas, lamentavelmente, essa Co
missão não foi eficaz,_ ein "razão da p"i·ópria atuação dã 
Bancada do PDS, que tudo fez para que ela morresse 
sem a apuração dos fatos graves que nós apontávamos. 
Fui o requerente desta Co.p:1íssão, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores; tentei por tudo trazer o Sr. Laureano para ex
plicar que poder era esse que ele tinha para cometer to
das essas irregularidades, c_om a cobertura de autorida
des, como agora denuncia, o seu próprio testerrlunho, o 
Sr. Assis Paim. 

Os Diretores Wey e Meirelles revezavam-se na 
argumentação quanto ao apelo que me faziam para 
resolver o impasse. Entre os argumentos usados, foi 

Em que demonstrei claramente àquela autorida
de que não tinha cacife para operação de tal enver
gadura. Para mim era evidente a invialibilidade da 
operação para a qual fui convocado. Apesar de toda 
a minha posição, a extraordinária capacidade de ar
giúncntação do Ministro Delfim Netto acabou por 
faier com que eu aquiescesse. 

Diz o Sr.' Paim que ele, o Sr. Miilistro Delfim Netto, 

garantiu-me que o Governo, em função dos seus 
interesses em jogo e da ajuda que ele (Governo) de 

- minl neCessitava, criaria os mecanismos necessários 
para que eu não tivesse prejuízos. 

O Governo- criaria os mecaniSinOs necessárioS para 
que o Sr. Assis Paim não tivesse prejuízo ria absorção 
deste passivo, deste rombo tremendo que era a Laurea
no! Que mecanismos são esses? Está o Sr. Paim obrigado 
também a nos contar que mecanismos lniaginou e lhe 
disse o Ministro Delfim Netto para lhe tranqUilizar e fa
zer çom que ele aquiescesse na operação? 

Sr. Presidente, vou passar por cima de coisas que dese
java ressaltar, para não abusar da benevolência de V. Ex~ 

Acabamos por possuir totalmente o problema 
sendo que-o Governo ainda não havia definidci qual 
seria a fórmula salvadora. As posições da corretora 
permaneciam totalmente irregulares. Como a nossa 
posição -de caíxa ilão cOmportava sustent-ar um 
"ADM" sem cobertura, alêm de outras posições de
vedoras, informamos ao Banco Central que iríamos 
gerar recursos na financeira para atender a esta 
emergência. Embora todos soubessem da absoluta 
irregularidade do procedimento, houve uma apro
vação tácita por parte da autoridade que nos permi
tiu cobrir o furo da Laureano cOm recursos da fi
nanceira. 

Irregularidades permitida pela autoridade, consentida 
pela autoridade, e conscientemente do que estava fazen
do. 
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·~Como se aproximava-o b<:~lanço de junho, volta
mos às alltoridãdes pira demonstrar que tínhamos 
dado solução a UJ:n problema de governo, e que 
tínhariioS criado um- enorme problema para nós. 
Resolvi então montar "acampamento" em BrasHia 
e só sair de lã com a solução. A apresentação des
te balanço trazia Para nosso grupo e para o próprio 
Governo um grande risco, uma vez que o mercado 
fatalmente perceberia qoe o "rombo" da Laureano 
havia sido coberto de forma ilegal1 através de recur
sos gerados em nossa financeira com a emissão de 
letras de_câmbio." 

Aí começa a história das letras de câmbio frias, emiti
das pela Coroa-Brastel Distribuidora. 

"Em audiência com o Ministro Ernane Galvéas, 
expus o balanço na sua forma verdadeira, e a gravi
dade do problema o preocupou de tal modo que, 
ato contínuo, foram feitas ligações telefónicas ao 
Ministro Delfim Netto e ao Sr. Carlos Langoni. O 
Ministro Galvêas comunicou o problema àquelas 
autoridades, frisando tratar-se de questão que exigia 
uma imediata solução. 

Estive reunido várias vezes, então com o Minis
tro Delfim Netto _e com o Presidente do Banco Cen
tral_ para que juntos encontráSsemos um mecanismo 
que proporcionasse a montagem do balanço. Era 
necessáriO qtie este balanço aparecesse de uma for
ma tal que resistisse às análises da Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro e de todo o mercado, que o aguar
dava com grande expectativa. 

·suigiu idêia de serem utiiizados recursos da Cai
xa Económica federal para cobrir a posição visfvel 
do "buraco" da corretora, mantendo-se encoberta a 
dívida de 14 milhões de dólares para com o Banco 
Brasil. Fui instruído no sentido de procurar o Dr._ 
Gil Macieira, presidente da CEF, que já tomara co
nhecimento a respeito do problema em que estava 
envolvido o Governo. Eram necessários 2,5-bilhões 
de cruzeiros para corri por o balanço. A C<~ixaj<:~mais 

- -- ~mprést~ra quantia tão elevada a uma empresa par
ticular, motivo pelo qual o Dr. Macieira ressaltou a 
necessidade de serem apresentadas garantias quere

. s~stissem à análise do Tribunal de Contas da União. 

O emprêstimo da Caixa foi concedido mediante o_ 
seguinte artificio: a Brastel elaboraria um pomposo 
relatório !llOStrando um projeto de expansão de 
suas- atividades, justifiCando, assim, um empréstimo 
daquela magnitude. A medida que os recursos iam 
sendo liberados pela CEF, a Brastelliquidava as po
sições devedoras nas instituições finanCeiras, 
transferindo.::se as ELETROBRÂS que- estas pos
_suíam para -~ CEF, comQ garantia para a ope
ração." 

As ELETROBRÁS como todos sabem, muito pouco 
vaHam e foram a causa da perdição da Laureano. 

Resolvia-se, aru;im na aparência um dos proble
mas da corretora mediante a injeção de recursos da 
Braste!. O que TJão ficava exposto ê que agora a 
Brastel contraíra esta enorme dívida para com a 
Caixa Económica Federal. 

Restava, ainda, a dívida encoberta que a Laurea
no contraira com o Banco do Brasil, através de uma 
operação 63 no valor de 14 milhões de dólares. Isto 
permanecia encoberto porque em realidade era uma 
firma daquele grupo de nome Araguari, que tinha 
adquirido as Eletrobrás da Corretora L<~ureano, a 
esta transferindo os recursos da Operação 63. Os 
problemas da Araguari, com esta dívida de 14 mi
lhões de dólares para com o Banco do Brasil, tam-
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bém se impunha fossem sulucionados por nós. Isto, 
por 2 motivo_s: 

O Governo desejava liber;ar o Dr. Roberto Lau
reano de todas as responsabilidades advindas destas 
irregularidades. Por outro lado, era preciso comple
mentar as garantias na Caixa EconÇimica Fe~eral 
remanejando as Eletrobrãs que estavam _em ga_rantia 
no Banco do Brasil. -

Assumindo, assim, o problema da Araguari, sur
giu novo impasse, pois o Banco do Brasil exigfli-fos
sem fornecidas garantiaS reais incontestãvejs para H
bera r as Eletrobrás para a CEF. Relutei muito 
quanto a esta questão, mostrando às autoridades 
que estávamos resolvendo um problema do Gover
no, e era injusto que arcássemos com novos ônus. 

O Governo, todavia, reiterou os comprOmissos já 
assumidos conos_co anteriormente, garantindo que 
não sofreríamos prejuízos. 

A esta altura já estava consumada todQ o envol
vimento de nosso grupo nas questões que mais tarde 
viriam a causar o desfecho hoje verificado. Daf por 
diante, passamos a cobrar insi.stentemente do GoM 
verno a concretização do que nos havia sido prome
tido. Como retardasse a sol.ução, agraYando-se a 
nossa situação, recorremos ao Dr. Ãlvaro Armando 
Leal, nosso consultor, para que este, usando do alto 
prestígio que desfruta junto ao Governo; tentasse 
que as autoridades cumprissem com a parte que lhes 
cabia. 

Da parte do Governo apenas três medidas foram 
concedidas: a) Liberação d_o limite de expansão de 
nossa financeira durante o a.no de 1981; b) Suspen
são da obrígação de recolher o IOC sObre as ope
rações de crédito que antecederam a publicação do 
balanço de junho de 1981; e c) Suspensão, a partir 
daquela data, da fiscalização rotineira do Banco 
Central, pois já se sabia d_e_ antemão que enquanto 
não fossem realizadas as compensações indispensá
veis que nos haviam sido prometidas, a situação do 
grupo permanecia irregular. 

Então, houve o compromisso de suspensão da fiscali
zação rotineira do Ban_cq _Cç_DtcaJ, pois já se sabia que a 
posição da Corretora era inteiramefife irregular. 

Todavia, é evidente que estas três medíd~s eram 
insignificantes, à vista do que o governo nos havia 
garantido. 

Essas medidas eram insignificantes, à vista do rorilbo 
da Correctora La!lreano, que o Governo forçara o Sr. As
sis Paima absorver. 

Os problemas tor_n~m-se ainda mais graves 
com a p-olítica econômica adotada pelo Govr:rno, 
que elevava a níveis insuportáveis as taxas_ de juro 
no mercado. 

Tudo isto culminou com um problema de liqui
dez da ordem de 30 bilhões de cruzeiros, quantia 
que o Banco Central forneceu imediatamente à Cor.;. 
retora, como pude amplamente esclacer em depoiw 
menta já prestado e que a imprensa fartamente di-
vulgou. ~ _ 

Por derradeiro o Banco Central autorizou a 
emissão de cheques cuja cobertura seria feita pelo 
próprio Banco Central no <;lia seguirtte. 

Cheques frios, cheques sem fundos. O Banco Central 
autorizou, por derradeiro, a emissão de cheques_cuja co~ 
bertura seria feita pelo próprio Banco Central no dia se
guinte. 

Sr. Presidente, concluiu o St:. Paim, depois de ~-ª'i~ _um 
arrazoado: 

Há toda uma série de questões que nesse momen
to deixo de r~ferir, como por exemplo aquela ligada 
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à absorção do grupo Delfin, contando com a apro
-vação- das autoridades, quando finalmente seria 
dada a quitação dos compromissos assumidos pelo 
GoVerno. · · 

Essas questões, que ele deixa de referir, nós temos o di
feito tambéin de exigir-que sejam dadas ao Conhecimento 
público. Todas as questões que o Sr. Paím deixou de es
clarecer, nós temos o direito de exigir que sejam esclare
cidas; tudo que deixou de ser dito, tudo que foi dito por 
meias palavras, porque, Sr. Presidente, ê caso que iinpli
ca em ação criminosa de Ministros de Estado da Re
pública do Brasil; crime de ação pública, perante os 
quais os Srs ... Minis,tros têm que responder. 

O Sr. Hiib-iherto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNJNO -Com muito pra
Zer, nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena- Antes que V. Ex' desça da 
tribuna, apegas ~muncio a V. Ex•, e peço evidentemente a 
sua prestigiosa assinatura, estou preparando um rCqueri
merito, pal"ã a criação de comissão parlamentar de in
quérito, a ser encaminhado à Mesa do Senado e a ser, 
obviamente, votado pelo Plenário desta Casa, justamen-

-te para a apuração dessas denúncias, feitas pOr esse- do
cumento publicado na imprensa pelo Sr. Assis Paim, que 
são da maior gravidade e, como diz V. Ex~, não poderão 
jamais deixar de ser esclarecidas, para que a Nação, real
mente, possa saber a quem cabe a responsabilidade por 
todos esses atas e também para que afinal, haja uma pu
nição exemplar, porque não é possível continuarmos no 
regime da impunidade. O que mais ~tarrece, nobre S~ 
nadar, é que o Senhor Presidente João Figueiredo, que é 
o responsável número 1 pela condução dos negócios 
públicos, neste País, diante de todos esses fatos, não 
toma uma providência sequer para afastar esses Minis
tros e mandar apurar suas responsabilidades. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- V. Ex'- tocou no 
ponto nodal da questão. Em primeiro lugar, quero 
cumprimentá-lo pela iniciativa da criação da CPI, a que, 
obviamente, não só darei a min_ba a_ssin_atura como a mi
nha particpação, mesmo que não seja membro da Co
missão nos trabalhos de investigação. Porque este caso 
não pode ficar impune, cometeram-se muito mais do que 
irregularidades, cometeram-se crimes de ação pública. :t 
preciso que esses crimes sejam apurados e os responsá
veis sejam punidos. O que está em Jogo é a bOina deste 
País. A honra da NaÇão não está ameaçada, como quis 
dizer o PreSidente Fiiueiredo, pela possibilidade de de
cretarmos uma moratória. Não. A honra da Nação está 
já atingida por esses fatos, por esses crímes acobertados 
pelo próprio Presidente da República, que teima, que se 
obstina em manter esses Ministros à frente -de sua pastas 
e fecha os olhos para todo esse rosário de .irregularida
des. E mais do que irregularidades, crimes de ação públi
ca_. que têm sidos cometidos. _ 

De modo que, Sr.Presidente, estes fatos não poderiam 
ficar sem registro e_ um protesto enfático nesta Casa. 
Acho que o caso é realmente de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito, e mais do que isto, acho que deve
mos estudar, e estou particularmente empenhado nisso, 
uma ação judicial, uma ação que leve esses Ministros aos 
Tribunais, para que respondam por essas irregularida
des, por esses crimes que cometeram, que são impeidoá
veiS, esses sim, ·que estão afetando a honr_a da Nação, es
tão afetando a honra da administração, a honra do pró
prio Presidente da República na medida em que ele man
tém esses Ministros, e fecha os olhos para todas essas 
acusações _e todas essas irregularidades que estão sendo 
cõmetidas. 

Agradeço, Sr. Presidente, a benevolência de V.-Ex• 
pela concessão do tenipo estraordinârio que me deu e da 
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paciência dos nobres colegas que me ouviram. Este fato é 
da maior gravidade e não poderíamos ficar omissos 
diante de uma diclaração tão estarrecedora, tão chocan
te. E digo, Sr. Presidente, por tão estarrecedora e tão 
chocante que seja, a nós não rios surpreende, não nos 
surpreende porque havíamos feito advertências sobre os 
escândalos que se estavam gerando à luz, à margem des
sas irregularidades no mercado financ.eiro. Esse estouro 
é apenas um dos estouros que deveriam estar ocorrendo 
em massa, se o Governo não tivesse sido tão condescen
dente, desviando recursos públicos, dezenas, centenas de 
bilhões de cruzeiros, para cobrir esse rombo da especu
lação finanCeira, enquanto as nossas populações pobres, 
especialmente as populações do Nordeste, permanecem 
na miséria por falta de uma atenção e de um investimen

-to maciço para a redenção daquela área. 
- Sr. Presidente, e Srs. Senadores, estes casos não po-

dem mais ser tolerados, é preciso que o Congresso Na
cional afirme a ·sua pcisfção de poder soberano, investi
que esses casos e leve os Ministi-õs responsáveis às barras 
dos tribunais, para responderem pelos crimes e irregula
ridades que cometeram. 

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

COMJ'A/I.EÇEM MAIS OS S/I.S. SENA[)O/I.ES: 

José Sai-ney - Passos Pôrto - Lomanto Júnior -
João Calmon --Enéas Fada- Lenoir Vargas- Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há "quorum" para deliberação. 
Em conseqUência, o Projeto de Lei da Câmra n9 79/81 

e o Requerimento n9 758/83, constantes do primeiro e 
segundo itens da pauta, ficam Coril sua apreciação adia
da para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passaremos, 
então, às matérias em discussão. 

Item 3: 

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da 
Câmara n<i' 66, de 1981 (n9 1.412/79, na Casa de ori
gem); --que dispõe sobre a alienação de imóveis da 
União, nas condições que menciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 969 e 
970, de 1981, das Comissões: 

-de Municípios; e 
- de Finanças. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secretário. 

~_lida a _se_%uinte 

EMENDA N9l 
(Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 66, de 1981 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

"Dispõe sobre a alienação de imóveis da União, 
nas condições que menciona." 

O Con-gresso Nacional decreta: 

ArL 19 Os artigos ]9 e 29 da Lei n9 6.609 de 7 de de
zembro de 1978, passam a vigorar com a seguinte- re
dação, acrescido do artigo 29 dos parágrafos 19, 29, 39, 49 
e 59: 

"Art. 19 -Fiça o Poder Executivo autorizado a 
alienar as unidades residenciais e comerciais da 
União, localizadas na Vilas Operárias de Nossa Se-
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nhora das Graças e Santa Alice, no Colljunto resi~ 
dencial Salgado Filho, Município de Duque de Ca
xias e na Vila Portuária: Presidente Dutra, Bairro da 
Gamboa, Município do Rio de Janeiro, ambos no 
Estado do Rio de_ Janeiro. 

Art. 21' A alienação autorizada no art. ]I' será 
feita aos locatários das referidas unidades residen
ciais e comerciais, inscritos no Serviço do Patrimô
nio da União, até a data da publicação da presente 
Lei, que mantenham residência efetiva no imóvel, 
não sejam proprietárioS na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro e estejam quites com os respecti
vos aluguéis. 

§ 19 Falecido o empregado ocupante do imó
vel, o cônjugue sobrevivente ou seus herdeiros se 
sub-rogarão nos direitOs concedidos nesta Lei, des
de que satisfeitos os requisitos deste artigo. 

§ 29 Os imóveis Objeto da alien~ção de que tra
ta esta Lei poderão destinar-se, ainda, aos ex
empregados da Fãbrica Nacional de Motores que, 
ao se desvincularem da empresa, por ocasião da 
venda desta, foram excluídos do cadastro do Ser
viço do Património da União. 

§ 39 É condição para a aquisição do imóvel, na 
hipótese prevista no párãgrafo anterior,- alêm da jâ 
prevista neste artigo, esteja o empregador ou sua 
família nele residindo, sem solução de continuidade, 
desde a época em que havia o vínculo empregatído 
com a empresa até a data de entrada em vigor desta 
Lei. 

§ 4~' Para efeito da alienação de que trata os pa
rágrafos precedentes, fica o Serviço do Património 
da União autorizãdo ao recadastramento- dos inte
ressados. 

§ 59 Os locatários que atenderem às condições 
previstas neste artigo poderão requerer a cdmpra do 
imóvel, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da publicação desta Lei." 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO". 

Justifica~ào 

A proposição visa a alterar dispositivo da Lei n~' 6.609-, 
de 7 de dezembro de 1978, que dispõe sobre a alienação 
de imóveis da União, sitUados nas cidades de Duque de 
C3.xias (Xerêm), Rio de Janeiro (Gamboa), RJ. 

Com a medida, procura-se estender o direito à compra 
dos imóveis pertencentes a União, localizados em Duque 
de Caxias - Xerém (Conjunto Residencial Salgado Fi
lho) e no Rio de Janeiro - Gamboa (Vila PortujÍria Pre
sidente Dutra}, às viúvas ou filhos de locatários faleci
dos, desde que residam, sem SolUção dC continuidade, 
nos respectivos imóveis. 

Não resta a menor dúvida de que os aspectos positivoS
do projeto são inegáveiS":" De se ressaltar o seu elevado 
espírito social, pois objetiva a amparar os ocupantes des
ses imóveis, cofistituidOs como se sabe, de operários. 

A legitimidaâe di postulação, portanto, coloca~se fora 
de dúvida, impondo-se tão-somente alguns reparos de 
têcnica e aperfeiçoamentos para que se pOSsa exeCUtar a 
medida sem quaisquer empecilios ou exageros. Assim 
sendo, entendemos que o projeto deve ser aprovado com 
as alterações consubstanciadas na presente emenda. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1983. - Aloyslo 
Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em discus
são o projeto e_ a emenda, em turno único. (Pausa.) 

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

Encerrada a discussão, com o recebimento da etllenda, 
a matéria vai à Comissão de ConStítUição e Justiça para 
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emiÚr parecer sobre o projeto e a emenda, e às Comis
sões de MunicípiOs e de Finanças, para exame da emen
da. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 4: 

Discussão, em tiirno único, do Projeto].e Lei da 
Câmara nl' :51, de 1983 (n~' 88/79, na Casa de ori
gem), que revigora, com nova redação, o art. 278 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n95,452, de JQ de maio de 1943, dispon
_do sobre a jornada de trabalho dos ~tivadores, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 552, de 1983, 
da Comissão 

- de Legislação Social. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira dis_cuti~lo declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item S: 

Discussão, em primeira turno (apreciaÇãO -preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento_ Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n9 21, de 1983, de autoria do Senador Henri
que Santillo, que dispõe sobre a redução do preço 
do álcool para venda a proprietários de veículos de 
aluguel empregados no transporte individual de 
passageiros, mediante subsídio, nas condições que 
especifica, tendo 

PARECER, sob n9 710, de 1983, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~'-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 775, DE 1983 . 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento In
terno, reqUeirO adiamento da discussão do Projeto de 
Lei do Senado n~' 21, de 1983, a fim de ser feita nà sessão 
de 7 de outubro_ próximo. 

Sala_ das Sessões, 8 de setembro de 1983.- Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Não há quo
rum para votação do requerimento que vem de ser lido. 

_Em- conseqiiêncía; fica sobrestada a discussão da ma
téria. 

OS~. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) _-_Terminada 
a matél-ia da·Ordem do Dia. Concedo _a palavra ao nobre 
Senador Odacir Soares. 

- --- - -

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
~ nas horas de crise que as nações, como os homens, 

afirmam a sUa gr.a_ndeza ou confessam a sua pf:quenez. A 
naçãO brasileira, o homem brasileiro e, acima de todos, o 
homem público brasileiro vivem hoje, assim, uma dessas 
horas solares de seu destino. Porque, na verdade, esta
mos vivendo um momento de culminância de todas as 
nossas crises. Porque, na realidade, atingimos, aqui e 
agora, -o vértice das nossas três dívidas capitais: a dívida 
económica, a dívida social e a díVida instiüicíOnai. ~ es
te, pois, ·o graride Oesafio que o _destino naCional coloca 
diante _da nossa geração. O desafio que precisalnos en
fr'enta"r -e venCer, com grandeza e galhardia, sob pena de 
sermos cobrados, por nossos filhos e os ftlhos de nossos 
filhos, de termos trocado a força pela fraqueza, a cora
gem pela covardia. 
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-Três dívidas capitais-são as noSsas, que se resumem 
numa só dívida verdadeira: a grande dívida nacional. A 
dívida dO homem público brasileiro com o homem co
mum do Brasil~ COrri 0-iiomerri brasileiro, com o Brasil, 
em suma. Tenhamos a coragem dessa confissão, como 
coridíção e caniinho de- reabilitação e resgate de nossa 
culpa, de nOssa dívida. 

A crise económica é, por sua vez, a soma·- Oirei antes 
-a multipHcação de três dívidas que se inter-relacionam 
e intra-relacionam, cada uma delas gerada e geradora 
das demais: a dívid_a externa, a dívida inferna e a divida 
fi_napceira. A dívida externa- que ora atinge níveiS e en
cargos verdadeirameflte_-ipSuportáveis - resulta de u.tn 
erro_.fU.ndamental da geração que precedeu à nossa e que 
.à- nOSsa compete ãgOI-a resgatar-: -o erro de basear a estru
tura do nosso desenvolvim._ento numa dupla dependência 
do Exterior. Com efeito, temos construído uma econo
mia voltada m_uito mais para fora que para dentro do 
nosso País. Duplamente voltada para fora. Agrária C in-

- _d]lstrialmente voltada para fora. Ao tempo em que dizía
mos e nos ufanáVàmos (e era esse, de fato, o termo e o 
espírito que então dáminavam, diretamente tirados do li
vro, tão afamado quanto maligno, do nosso bondoso 
Conde de Afonso Celso)- ao tempO em que nos dizía
mo~ e ufanávamos de ser um "país essencialmente agrí
cola", cuidávamos de sê-lo muito mais para abastecer o 
mercado externo do que para criar um mercado interno 
sadio e saudável. Foi õ tempo, sobretudo, da monocultu~ 
ra cafeeira, que abastecia e abarrotava o mundo de café, 
enriquecendo uma falsa aristocracia rural, dos famosos 
"barões do café", à custa da penúria do cultivador do 
próprio café, do nosso homem do campo em geral e da 
generalidade do homem brasileiro. Como antes, no 
período colonial, tinha sido a época da monocultura ·ca
na vieira, depois a da mineração, e, agora, ameaça ser a 
da soja. Foi a síntese das sucessivas monoculturas 
agrárias do nosso ''-tiãis essencialmente agrícola", que ar
rancou, para o consumo do mercado externo, tudo que a 
fertilidade natural do nosso solo pôde dar, até exaurir a 
nossa terra e exaurir o nosso homem do campo, onde o 
escravo negro foi apenas historican1ente sucedido pelo 
quase-escravo âo eii6. Foi a síntese de uma ta! economia 
agrária que fez de nossa população rural um exército de 
p1.rias so.ciais, cOm Presençã zero no mercado de consu
mo interno, subnutrido, descalço, quase nu, corroído 
pela opilação e a malária. E, depois - erro histórico e 
injustiça não menores- quando se lançaram as bases de 
uma economia industrial no País, tal implantação se fez, 
ainda, mais uma vez, em condições de dupla dependên~ 
cia externa: dependência de uma tecnologia nunca ad
quirida, mas; ao contrário, paga sempre, inesgotavel
mente, a peso de divisas para os royalties; e dependência, 

- em última análise, do mercado de consumo externo, pois 
basicamente constituída por uma indústria produtora de 

-béris acima, mt.ilio ã.Cima da capacidade de consumo do 
~nOSSo-Pobre mercado internO. Dessa fo-rma, em resumo, 
- O que aqui se teill criado é uma economia quase que to-

talmente voltada para o mercado externo, pois que para 
este se destinam, preferentemente, tanto os bens como os 
benefieio"s ProduZidoS. Foi assini que chegamos à si
tuação em que hoj_e nos encontramos: um país em que o 
grosso da poJ)Úlação, excluído do mercado de consumo, 
por incapacidade financeTi-a, se acha condenado a traba~ 
lhar, interminavelmente, na produção para o mercado 
externo, a preços cada vez mais aviltados, só possíveis à 
cUsta do crescente aviltamento dos salários da força de 
trabalho num eterno círculo vicioso. 

E, por firii,do ~nus insuportável e incomportável des
sa dívida extern~ úlegostável, nasce a multiplicação dos 
ônus_ da dívida interna e da dívida financeira: a primeira, 
cerno compensação de um metabolismo· económico- vi
ciado e viciOso, para fazer face às deficiências de caixa no 
custeio das contas públicas; a segunda, como conseqUên
cia fatal da primeira, pela pressão altista que os títulos 
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da dívida pública exercem sobre os juros bancâ.rios inter
nos, reforçando particularmente a reação em _cadeia_ que 
a elevação dos juros externos provoca, ao mesmo tempo 
em que recolhe, incorpõra e-devolve, em novos aumen
tos, num perfeito círculo vicíoso. 

Mas, afinal, tudo isso- todo.o çonjunto dessas três 
dívidas - são apenas os componentes de uma das três 
dívidas capitãis de nosso País,--que_a nosS-a gei'ação her
dou e precisa saldar, para as gerações vindouras: a esma
gadora dívida econômk:a, que neste instante constitui-o 
fator mais evidente e urgente das nossas aflições, tanto 
na esfera internacionãl dOs riósSOS compromissos, como, 
sobretudo, no âmbito _11ac10nal, pelos sofrimentos inSu
portáveis que, na penosa-conjuntura atual, vem impondo 
ao nosso povo, já de si tão ~truturalmeiJ.te marcadg pelo 
sofrimento e injustiça, nesse terreno. -

E, aqui, chegamos jusÍamente à segunda das dÍVidas -
capitais de nosso País: a dívida sociaL ~ a dívida de um 
país tão fico ao seu povo, tão pobre. f: a divida da injUS
tiça social:-Dívida qüe se ãcurtfula desde as origens pré
natais da nacionalidade brasileira, desde a colonização 
das terras de Santa Cruz, das terras de Vera Cruz, das 
terras coloniais do Brasil._ DíVida com o braço escravo, 
primeiro; mas, logo em seguida, com o braço nominal
mente livre do trabalhador rural como do trabalhado~: 
urbano, que formam a legião dos pãrias que são, no 
campo, os colonos sem terra, quando não os bóias-frias 
mesmo, e, nas cidades, os sofrídos habitantes d~ "fave
las" e "'periferia-s", que, hoje em dia, infiltram, cerc:am e 
sitiam todas as nossas grandes cidades e já coirieçaln a 
estender seus tentáculos de pobreza às cidades médias e 
até mesmo a cidades menores. ~a dívida de uma peque
nina minoria - de vinte a trinta por cento, talvez dos 
brasileiros - com a imensa maioria de seus deserdados 
irmãos. É a dívida dos que tudo podem, economicamen
te, aos que nada podem. São os muitos milhões de brasi
leiros que mal se alimentam, mal se vestem, mal se edu
cam, mal se divertem, mal moram, mal vivem. b essa gi
gantesca: díVida social que o ilustre sociólogo e econo
mista Rubens Vaz da Costa tão brilhantemente estudou 
num opúsculo admirável, tão pequeno de dimensão 
quão grande de conteúdo. ~essa a inomillável dívida so
cial, para todos nós_ vergonha e culpa. Vergonha e culpa 
que cumpre, à nossa geração, resgatar, tal como a ge
ração dos nossos avós _resgatou sua primeira parcela, ao 
libertar os escravos negros. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• u~ aparte? 

O SR. ODACIR SOARES- Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Odacir Soares, 
estou ouvindo com rn_uita atenção o discu_rso de V. Ex• 
em que V. Ex• acha que a sua geração recebeu um legado 
de 3 dívidas da maio!:' importância, e que devem ser sal
dadas pclã sua geração e pelas gcl'ações futuras. Eu gos
taria no entanto, de dizer a V. Ex• que a sua geração 
também herdou um país imenso, um país de 8 milhões de 
Km2 que hoje ê a décima economia do mundo .com um 
produto interno brutO d~"220_bilhões ~.dólaJ;"~.,__ V. Ex• 
recebe uma Nação que tem os seus limites definidos e de
finidos de forma pacífica:: Foram esses 4 séculos de luta, 
da elite dirigente do povo brasileiro, com as vicissitudes 
naturais de uma nação_ que foi colonizada, lutou pela sua 
independência política e depois vem, aos ·poucõS, dentro 
das suas possibilidades, das suas limitações do próprio 
mundo em desenvolvimento, mantendo, no entanto, 
uma tradição de paz, de trabalho, de cultura e de 
equilíbrio. Há realmente essas dív_idas que estão 
ameaçando a nossa coesão social. TeJ!IOS uma dívida in
terna grave, uma dívida externa de grande monta. Te
mos, realmente, uma dívida social que deve ser a preocu
pação de iodos os brasileiros. Não posso assegurar_a V. 
Ex• e à sua geração que is_to não_foiJruto de uma aventu-
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- ra. Esta é uma Nãção que está estruturada pelo esforço 
de muitas gerações que, com patriotismo e com esforço, 
fizeram com que fosse esta Nação o que é hoje. E V. Ex'
recebe, _com a s_ua geração, com a obrigação de retificar 
erros que evidentemente existem, mudança de rumos, 
noV.as ~lternativas de desenvolvimento, sobretudo de 
be_m~estar social. No dia em que o Brasil resolver o 
problema da renda per capita, em que cada brasileiro te~ 
nha o direito ao trabalho, tenha a remuneração do seu 
trabalho e haja uma melhor harmonia social, fique ciente 
V. Ex~ de que V. Ex• é herdeiro de uma das melhores 
naçõeS do mundo. 
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doutrina e a prática da "abertura democrática". Por is
so, ao se aproximar a hora da escolha e da transferência 
do poder ao seu sucessor, pode, este João Baptista, sen~ 
tir, às margens do Paranoá, como o outro sentira às mar~ 
gens do Jordão,· que as novas verdades por ele proclama~ 

- das aproximam-se da hora de converter-se em realidade. 
-Faltam, decerto, as últimas conquistas; as nlaiidmpOr-

O SR. ODACIR SOA~ES- Eu agradeço o aparte de _ 

tantes, certamente, pois são as que hão de dar caráter 
Unificador, definitivo e final à obra inteira. Falta a refor
ma- da Lei de SeguranÇa, que garanta a segurança exter
na e iilterna do País sem afetar a segurança, os direitos e 
as garantias individuais e coletivas do cid_adào. FaJtam 
uma justa Lei de Imprensa, que, preservando o sentido 
de responsabilidade aos órgãos e veículos de comuni
cação social, lhes assegure- e aos profissionais que ne
les trabalham- não apenas a liberdade de informação e 
de opinião, mas igualmente a sua plena independência de 
quaisquer Tatores estranhos à sua altíssima e insubstituí
vel miSsãO" SOcial e polí~ica. Falta uma Lei Sindical que 
assegure aos sindicatos a autonomia de que carecem, 
para bem representar o seu papel de negociadores e me~ 
diadores da justiça social, condição inseparável da paz 
sociaL Falta uma Legislação do Trabalho que garanta, 
tan(o ao trabalhador com() ao empresário, a segurança e 
a tranqüilidade de seus direitos de seus deveres recípro
cos, e de seus direitos e seus deveres com a Nação. Falta, 
ainda, tudo isso, é verdade; mas é igualmente verdade 
que falta apenas que tais estatutos legais sejam somente 
projetados, elaborados, discutidos, votados e promulga~ 
dos- porque já não falta o mais importante: a consciên
cia unânime de que tais a tos precisam, e urgem ser assu
midOs peta País. Mesmo porQue essa conSciência é inse
parável de uma premissa: para a boa e definitiva reforma 
de todos esses estatudos legais, cumpre prornpver a re
forma, direi mesmo, a reformulação do estatUto jurídicO 
basilar: a ConstituiÇão da República. Urge elaborá~la 
com sabedoria e realismo, auscultando as realidades pro
fundas do País e as aspirações mais sentidas da alma na
cional. Que atenda, de todo e de vez, a dois postulados 
fundamentais: a independência e harmonia dos Poderes 
e a Federação; de forma que cada um dos Poderes daRe~ 
pública possa bem exercer, na sua plenitude, seus pró
prios e expecfficos poderes, sem invasão nem submissão 
dos poderes dos demais; de forma que a autonimia das 
unidades e subunidades da Feç:leração se torne uma reali
dade política baseada nas peculiaridades constitucionais 
e legislativas de cada qual, ao mesmo tempo em que uma 
realidade económica fundada numa justa e eqUânime 
Reforma Tributária, que assegure a Estados e Muriicí
pios a gestão de suas próprias necessidades, interesses e 
aspirações. 

V. Ex•, mas desejava dizer a V. Ex~ que não estou negan~ 
do o nosso passado, nern muito menos as dimensões do 
nosso País, nem as nÕssas riquezas naturais. Eu estou 

-~íPet-las''coTIStãtaiido unia realidade que está a afligir-a to
dos nós, e cJue nós do Congresso e nós Senadores, parti
cularmente, ilós Senadores do Governo, temos a respon
sabilidade, primeira, de identificar e segunda de envidar 
esforços, no sentido da sua modificação e da sua erradi
cação. Agradeço o aparte de V. Ex• e prossigo no meu 
discurso.· 

É essa a iilominãvel dívida social, para todos nós ver
gonha e C"ulpa. Vergoriha e culpa que cumpre, à nossage.. 
ração, resgatar, tal Como a geração dos nossos avós res--_ 
gatou sua primeira páfCela, ao libertar os escravos ne
gros. Agora é, pois, a nossa hora de libertarmos os escra
vos brancós, negros, mufatos ou cafusos, dos nossos 
dias~ 

A hora é, sobretudo, de uma profunda decisão políti
ca-. Uma decisão política capaz - e a única capaz"- de
promover o resgate honroso de todas as três dívidas ca
pitais do Brasil. Por que tal decisão já começa por ser, 
ela própria, o pagamento de uma dívida fundamental: a 
divida institucional. A dívida da plena implantação e o 
funcioriarilento pleno de um regime plenamente demo
crático. Um regime em que as instituições de um governo 
do povo, pelo povo e para o povo funcionem por si mes
mas, independentes e acima dos homens que eventual
mente as exerçam. A isso - a essa coisa aparentemente 
tão Simples: instituições que funcionem por si mesmas, 

-iridependentes e acima dos homens que as exerçam- é 
que, verdadeiramente, se pode chamar democracia. Mas, 

~ ·para chegar-se a esse grau de simplicidade, quanta com
plicação e· quanta luta! Primeiro, a luta das nossas glo
riosas Forças Armadas, --que tiveram de barrar o cami
nho dos que, um dia, pretenderam arrastar o País para a 
aventura de abjurar sua tradição e seu destino de 
membrO da comunidade das nações livres, ocidentais e 
cristãs. Luta que, por sua própria natureza, se converteu 
numa,_ verdadeira operação militar, exigindo, para tanto, 
um colapso na normalidade do func!onaffiento e até da 
estrutura da democracia ·repreSentatiVa~ Depois, seria o 
longo, difícil, penoso caminho de volta às instifuições da 
estrutura democrâtica, da representação democrática. 
Mas. das instituições democráticas saneadas do-s riscos, 
desvios e ~escaminhos s~icidas da própria democracia. 

A_ ri&Oi=, o càminlio ~e volta começou a se! aberto pelo 
Piesidente-Üeisel, aO transferir o Governo Com O País já 
desembaraçado dos Atas Institucion_ais, que haviam de
sinstitucionalizado o regime _republicano representativo. 
M~s é aQ Presidente João Baptista de Oliveira Figueire~ 
do que o País começa a dever e a História há de registrar 
e creditar-a -grande obra de devolver. a NaÇão ao governo 
de si mesma. Lançado candidato, Jogo proclamou: "Hei 
de fazer deste País uma democracia". E, investiâ:O-Presi
dente, outra coisa não tem feito senão perseguir, com a 
obstinação indormida dos grandes crentes nas grandes 

· caUSas, a r~alização de 'sua promess.a: proni.eSsa feita ao 
Pais, feita a si mesmo e feita à memóriã de seU pai! à me~ 
mó ria das lutas e sacrifícios, exflio e soÕhos de Seu pai. 
_Por isto, lançou,_ desde o primeiro dia de seu goVerno, a 

Tudo isso, sem dúvida, precisa ainda ser feito, para 
que tenhamos, de fato, atingido ao patamar da Demo
cracia. Precisa ser feitO por obra da vontade de todos 
nós, de toda a Nação brasileira; mas, acima de tudo, por 
obra nossa- Senadores e Deputados- que recebemos, 
do povo deste País, o nlandato de seus Legisladores. A 
obra pessoal do- Presidente João Figueiredo- de "fazer 
deste País uma democracia"- essa já se encontra prati
camente concluída e realizada. 

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

O SR. OOACIR SOARES - Com muita honra 
·nobre Senador. ' 

O Sr. José Fragelli- Nobre Senador, tenho me mani
festado, várias vezes nesta Casa, contra esta idéia, contra 
esta crença de que o Presidente Figueiredo é O homem da 
abertura demo-crática. Ao contrário, acho que ele tem 
sido um freio à verdadeira abertura democrática e tem si-

~· do, no Governo, um antidemocrático, ele tem segurado a 
plena institucionalização da democracia no País. Se ele 
desse ao Congresso Nacional o que existia atê março 
deste ano e o que se -inaugurou a partir de março; aqueles 
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direitos que uni Congresso NacfOiiat mesmo llão consti
tuinte, mas reconhecido a efe poderes constituinteS, jâ 
teríamos uma democracia. Mas, o Senhor João Biptista 
Figueiredo não tem feítõ SeiíãOqUeCOótinuasse o autori
tarismo durante os quatro anos do seu Governo, com ar:. 
gumas aberturas ou Hberalídades, apenas para justificar 
aquela sua promessa de que faria deste País uma demo
cracia. Sua Excelência não deu um passo Para supritÍlir 
todos esses mecanismos antidemocrãtiCOS do autoritaris
mo, a começar pelo decurso de prazo que faz do Presi
dente da República um ditador dentro de uma falsa de
mocracia, porque os ·principais projetas encaminhaáOs 
por Sua Excelência ao Congi'ésso NaciOilai-nã-o sã·ó· nem 
sequer, muitas vezes, discutidos pelo Congresso, e apro
vados par simples decurso de prazo. Se esse Presidente 
quisesse, desde logo, fazer uma autêntica abertura demO
crática, a primeira coisa deveria ter- sido suprimir justa
mente o decurso de prazo. Mas Sua Excelência não ficou 
aí. Antes das elefções, Sua -~xCelêllCia súprimiu do povô 
brasileiro a liberdade de voto com essa legislação casuís
tica, que V. Ex~ bem conhece, que fez com que o cida,dão 
não votasse naqueles candidatos que seriam de sua prefe
rência, mas apenas em candidatos marcados por parti
dos e, através de todo aquele processo de compressão, 
sobretudo econômica, que nós muito bem conhecemos. 
Tenho feito estas perguntas: quaiS são as forças que não 
querem a democracia no Brasil, para fazer do Presidente 
Figueiredo o herói da abertUi~ democrática? Eu gostaria 
que se dissesse. Isso ninguém diz. Querrí é contra a deffio
cracia? Quais são as forças CjuC rião querem a democl-acia 
e que impedem a implantação imediata da democracia? 
Ninguém diz isso. Então, qriein tem freado a abertura 
democrática é justamente o Presidente 1oãci Baptista Fi
gueiredo. Por isso, eu não reconheço nele, de maneira 
nenhuma, o homem da abertura democrática; ao con
tráiiO, O horriem Que tem impedido a abertura democrá
tica, que já devia ter sidO Iélta--logo no ln"ício do seu Go-
verno e que tem todos esses processos antidemocráticos 
de governar, suprimindo direitos do Congresso Nacional 
que estão inscritos na atual Constituição. Como, po'r 
exemplo, e um dos mais importantes, mais do que um di
reito, é a obrigação do Cong~:esSo -Nacional tomaf co-
nhecimento dos empréstiriiOS Cx"ternos e de votá-los, 
autorizando-os previamente. Isso está inscrito na Consti
tuição no art. 43, item 11, e-éi PJ:e51dente, justamente por 
ter poderes inscricionáríos, antidemocráticos, tem sim
plesmente desconhecido isso, e o Congresso tem aceito, 
de cabeça baixa, pela sua maioriã. então, eu não Sei; 
francamente eu não sei, que presidente da abertura é es~ 
se, que suprime do Congresso os direitos que estão ins
critos na Carta Magna. Eu, francamente, nle revolto 
contra essa manifestação, porque ela não corresponde -à 
realidade dos fatos. Aí estão se fazendo e jâ. fizeram, 
através desses anos, contratos, atas, convenções, emprés
timos os mais onerosos, que fizeram do Brasil esse "país 
vexame" de ser o mais endividado do globo. Esses os 
processos do Presidente Geisel e do Presidente Figueire
do, que nos levaram a essa situação: uma dívfda que o 
Presidente Mêdici deixou apenas de 10 bilhões e meio de 
dólares, e esses dois Presidentes, Geísel e Figueiredo, ele
varam a 43 e, agora, às vêsperas de IOO.bilhõeS, justa
mente porque nunca permitiram que o Congresso se ma
nifestasse. Não sei que dois heróis da -abertura democrá
tica são esses que afundaram este País de maneira, já não 
digo definitiva, mas todas as manifestações, todos os es
tudos que ai conhecemos estão mostrando que, antes de 
um quarto de século, de 25 anos, o Brasil não sairâ do 
buraco em que o colocaram Geisel e Figueiredo, justa
mente através de seus métodos antidemocráticos, discri
cionários e autoritários de governar:--

O SR. ODACIR SOARES- - Tenho conciência de 
que V. Ex• governou o Estado de Mato Grosso à época 
em que o Presidente Mêdici dirigia o Pãfs. Quero dizer a 
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V. Ex• qu_e temos pelo Presidente Mé_did, assim como 
Pelei Prt!sidenie ~e!~ei e pelo ?_residente Figueiredo, o 

-mesmo apreço que V. Ex~ tem pelo Presidente Médici, 
- mas, chegar ao ponto de negar que o Presiden~~ Geisel 

--liiidOu o procesS_O de reencontro da sociedade braSileira 
com a democracia e de que esse processo vem sendo d.iu
turnament~ exercitado pelo Presi~nte_ figueiredo, é um 
absurdo tãO gra~de que seria até im-pos.sível rebater !f.S 

~observações de V._ Ex• No mais, V. Ex~ fala na questão 
do decurso de prazo. As Oposições hoje são maioria na 
Câmara dos Deputados e o instituto pode ser ~bsoluta
mente negado, na medida em Que aS oPosiçõescompa~ 

- reçarri ii.o plenário da Câ_mara dos Deputa_dos e ~atem ~s 
matérias Que estão sendo apreciadas no dia-a~dia._ O ins
tituto só é exercitado na medida em que as matérias não 
são votadas. E, hoje, V. Ex• sabe que na Câmara dos De~ 
putados as Oposições, reunida~. lêm número inc1usive 
para rejeitar qualquer matéria. Qu_anto à vinculação de 
votos nas últimas eleições a que V.- Ex• se referiu, en pas
sant, eu desejava dizer que, na medida em que V. Ex• ad~ 
mite negar que esta vinculação _é legítima, V. Ex• tam
bém está negando os votos recebidos pelas OposiÇões em 
todo o País. Porque, do mesmo modo que houve vincu
lação em relação aos candidatos do Governa, a vincu
lação também se exercitou e se manifestou e~ relação 
aos candidatos da Oposição. De modo que, 
aproveitando-medo aparte de V. Ex~, desejava apenas 
aCrescentar que V. Ex•_, está pretendenCfo negar a v~da
de, uma verdade que está aí, que é exatamente o trabalho 
desenvolvido pelo Presidente Ge~sel e pe~~ Pres~dente Fi~_ 
gueifedo, no sentido da retomada das instituições demo-
cráticas deste País. 

O Sr. JoSé Fragellí- 'Permife V. Ex.f um aparte? 

0 SR. ODA,CIR SOARES - Pois não, ouço, com 
muita honra, V. Ex~ 

O Sr. Josê Fntgelli- Nobre Senador, V. Ex• está falan
do que as Oposições têm maioria ni Câmara doS DepU
tados. 

O SR. ODAC[R SOARES- As OpOsições reunidas. 

O Sr. José Fragelli- Mas, V. Ex• está-se esquecendo 
das ameaças que têm surgido, inclusive sobre o regime 
ou sobre a abertura democrática, se esse direito das opo
sições for exercido, inclusive pelo nobre Líder Nelson 
Marchezan, cujas manifestações V. Ex• bem conhece, 
que disse que- temia pela abertura democrática se fosse 
rejeitado o Decreto-lei n~> 2.045, através da maioria das 
oposições na Câmara dos Deputados, e S. Ex• não foi o 
único -que (ez" eSsã- manifestação e proferiu esSa ameaça 
contra as instituições. V. Ex• bem sabe disto. Esta tem 
sido a maneira pela qual o Governo tem sempre procura
do cercear os direitos do Congresso, já para não falar
mos ná· abeitúra democrática. Ultimamente, com a re
beldia de muitos Deputados e Senadores do PDS que 
não aCeitam o Decreto-lei n~> 2.045, fo! que o Governo 
encolheu as--suas unhas, e o Sr. Nelson Marchezan não 
voltou a proferir as mesmas ameaças, de que essa recusa 
seria interpretada como ato contra o regime e contra a 
abertura democrátiCa. Eu nãõ estoU faltando aos fatos. 
Na Argentina, que está numa ditadura até agora ... 

O SR. ODACJR SOARES- V. Ex• esta analisando 
apaixonadamente os fatos. 

-o sr: Jo~ Fragem-....:.. Nãof"r-;,a Argentina temos uma 
ditadura militar absoluta, mas também a abertura demo
crátiCa--Vaí ser feita iinediata.mente e de maneira comple
ta, devolvendo ao povo todos os seus direitos, todas as 
suas liberdades. Não é a conta-gotas como estão fazendo 
aqui. 
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O SR. ODACIR SOARES- V._Ex~ é otimista em re
laçã_o à Ar_genti11a- e -é pesSimista em relação ao Brasil, 
quando nós estamos praticando a democracia. 

O Sr. José Fragem - Pessimista, sim, porque essa é 
uma novela que vem-se desfiando há !O anos, essa nove
la da abertura democrática, do Governo Geisel, ag-orã o 
Governo Figueiredo: 1 O anos estamos nessa novela da 
abertura democrática. Isso é vontade de dar democracia 
ao País? Cita o exemplo da Espanha: quando cessou a 
ditadura, veio a democracia plena e imediata. Até na Ar
gentina eslá-ácOilteceDdo isso. Geisel e Figueiredo só es
tão sendo superados por Pinochet. Essa é que é a verda
de, 

O SR. ODACIR SOARES- A maior prova do retor
no à democracia é o fato de que o atual Governador do 
Estado de V. Ex~ é um ex~cassado. 

O Sr. José Fragelli - Bondosa e generosa prova! 

O Sr. PaSSos-Pôrto- V, Ex• permite? 

O SR. ODACIR SOARES - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Odacir Soares, 
vê V. Ex• que a palavra do nobre Senador José Fragelli 
re~iresenta, se-m dúVida algu-ina, setores mais radicais da 
Opo.s[ção. Este não ê realmente o pensamento das opo
sições brasileiro. Aliás, V. Ex• acabou de destacar a pala
vra do Governador de Mato Grsso do Sul. Mas não é só 
ele: todos os governadores de todos os partidos de Opo
sição têm proclamado, a cada dia, que o Presidente Fi
gueiredo tem sido um condutor do processo de abertura 
política no BrasiL. 

O SR. ODACIR SOARES- Nós vimos isso hã três 
dias na televisão, inclusive. 

O Sr. Passos Pôr to- .-., cujas características democrá-
- ticas são-peculiares ao Brasil. Nós não podemos fazer ne

nhuma comparação do processo democrático no Brasil 
com o processo da Argentina, Enquanto na Argentina, 
daqui a noventa dias vai-se fazer eleição direta para: Pre
sidente da República, ao mesmo tempo os setores de 
opre_ssão que estão no bojo do governo seqüestram lide
ranças políticas populares, quando no Brasil não tem 
ocorrido isso em nenhum temPo. Vê V. Ex.f que este Pre
sidente Figueiredo tem sido um condutor inflexível. Se 
há um elogio unânime neste País é a determinação do Se
nhor Presidente da República em fazer, de uma maneira 
gradual, evidentemente, o processo de abertura política. 
O exercício da dem()cracia num País como o nosso, e 
numa região como a nossa, num país da AmériCa Latina, 
ele não se exerce assim como ele está pedindo em toda a 
sua plenitude, porque nem assim, existe o regime demo
crático. 

O Sr. José Fragelli- Mas, esta é a tradição brasileira, 
e vou mostrar a V._Ex•_Teve GetúHo Yargas em 33,34 e 
em 45. 

O Sr. Passos Pôáo - Getúlio Vargas foi deposto. 

O Sr. José Fragelli- Tal como a Argentina está hoje, 
domocracia imediata, abertura imediata, 

O SR. ODACIR SOARES- Vai fazer dentro de 90 
dias. 

O Sr. José Fragelli- Isso é da tradição brasileira. Ge
túlio Vargas, duas vezes ditador, duas vezes deu, de ma
neira completa e imediata, a abertura democrática. V. 
Ex• me perdoe, mas os fatos históricos estão a meu favor 
e não a seu favor. 
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O Sr. PasS(JS Pôrto- V. Ex• é contemporâneo, foi, in
clusive, meu correligionário, sabe muito bem V. Ex• que 
as eleições de 1945 perigaVam e as Forças Armadas tive
ram que tomar o poder e entregá-lo ao Presidente do Su
premo Tribunal Federal, para que se fizesseni eleições li
vres e independentes no Brasil. 
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O Sr. José Fragelli- Pois não. 

O SR. ODACIR SOARES- Tenho a impressão de 
que, ao contrário do que prevê e admite o Senador José 
Fragelli, a prática da democracia é o Executivo produ
zirido os ;ltQs que são de sua competência, e o Legislati
vo, por sua vez, apreciando esses atas e decidin(io .sobre 
eles. De modo que prefiro ficar com a democracia que se 
eXercita no Brasil, do que esperar a democraçi_ª argenti-

O Si. -José- Fragelli - A legislação prevê a abertura 
comp-leta. 

---na, que, de acordo com os jornais, vai começar a se exer-

0 Sr. Passos Pôrto - Eu acho que ao Presidente Ge- citar dentro de 90 dias. 
túlio Vargas pode-se creditar 1,1,rna série de providências Prossigo, Sr. Presidente: 
de natureza patrióticas, no interesse do País, mas, no A obra pesSoal do Presidente João Figueii'edo - de 
processo político brasileiro não se pode destacar o Presi- "fazer deste PaiS uma democracia~>- já se encontra pra-
dente Getúlio Vargas como arauto da democracia em ticamente concluída e rçalizada. 
nosso País. -Falta~lhe, apenas, ao completar a SUa grande tarefa 

O Sr. Jos.ê FrageUí- Não foi arauto, Iongedis__so, mas 
em 1933 e 1945 ele fez a abertura democrátic-a iriledhWa e 
completa ... 

O Sr. Passos Pôrto - Ele fez uma eleição indireta. 

O Sr. José Fragelli- ... e não a conta-gotas, como es
tá fazendo o Presidente Figw!iiedó.- ----

O Sr. Passos Pôrto - Ele fez uma eleição indireta, 
biônica, elegeu-se Presid~ni!: da República Pelo cOrlgres
so, valendo-se_de_ uma legislação casuística, e logo depois 
culminou com o golpe de 10 de novembro, em que ele 
cerceou em definitivo Q prOcesso político e democrãtico 
brasileiro. 

O Sr. José Fragelli - Eu estou dando dois fatos _dCl 
abertura democrática, 

O Sr. Passos Pôrto- Ele foi um agente dOàulbtitaris
mo no Brasil em todos os tempos. 

O Sr. José Fragclli - V. Ex• está desviand_o os_ exem
plos que nós estamos dando de abertura democrática. A 
tradição brasileira é _d_e_abertura çierp__ocrática imediata: e 
completa. Aí estão 1933 e 1934, aí está 1945_._1sso é,que 
não pode ser contestado. 

O Sr. Passos Pôrtõ - Comparar o Presidente Figuei· 
redo, num processo_ pacífico de abertura ... -

O Sr. José Fragelli -Isso é que é da tradição nacio.:. 
na!. 

O Sr. Passos Pôrto- ... tranqUilo, com a participação 
de t,odas as forças políticas do Pafs, e achar que ele é um 
cerceador da marcha democrática no Brasil, evidente
mente que o Senador José Fragelli representa, aqui, as 
forças mais radicais, as forças que deTen-dem, tenho a im
pressão, o fechamento das instituiÇões polífiCas-ho Pais. 

O Sr. José FragcUi- Não! O Presidente Figueiredo 
dá um passo adiante e dois para trás, no que se refere à 
abertura. 

O SR. ODACIR SOARES --Queria diZer apenas Que 
o Senador JosÇ Fragelli prefere ficar com a· de"inoCtacia 
que se vai inidar dentro de 90 dias, a uma democracia 
que está se exercitando diariamente, minutO a_ min~to. 
No mais, a remessa d_o Decreto n~" 2.045 ao_ COngresso é 
exatamente uma demonstração de que o Governo pre
tende e está exe:~:citaodo a democracia. O GQverno fe~ o 
seu papel: reuniu o Conselho de Segurança Nacional, 
baixou o deçreto e, __ em seguida ... 

O Sr. José Fragelli - Atê isso! 

O SR. ODACIR SOARES - ~ .. remete_J.!-0 ao Çon-
gresso Nacional para que este o aprovasse ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Senador Jo
sé Fragelli, queira solicitar os apartes ao orador. 

adminiStratiVa, promóver o coroamento de sua _obra 
política, na coordenação partidária de onde nascerá -
através da C_on~enção Nacional do partido majoritário, 
o seu partido, o nosso partido - a candidatura do lider 
que o Colégio Eleitoral há de fazer seu sucessor. Tem, 
para tanto, a delegação de seu próprio partido, que, na 
hora certa, há de exprimir-se por intermédio de seus ór
g~os competentes: o Diretório Nacional e a Convenção 
NaciOnal. Tem, igualmente, o respaldO- do iiwariável e 
inflexível espíritO legalista de nossas Forças Armadas, de 
que dá teSteiDunhÕ o sereno, lúcido e firme discurSo há 
dias proferido pelo Ministro do Exército, em nome de 
todos_ os_ministros militares e, portanto, de todas as insti
tuições militares do País. Não podia ser mais claro, em 
seu pronunciarrierito, o eminente General Walter Pires, 
ao dizer: ~'As Forças Armadas continuam plenamente 
i-dentificadas com os caminhos apontados por Vossa Ex
-celência, com o seu supremo ideal de desenvolver um tra
balho apoiado na verdade e na franqueza, com os seus 
anseios de construção de uma sociedade aberta, op.de o 
homem brasileiro seja considerado na plenitude de sua 
dig_p.idade, com _o s~u projeto de soe~guiil_lento da econo
mia nacional, -Conl Sua determinação de COnduzir o pro
ceSso sllcessório, pois a elas não ca"be escolher ou vetar 
candidãfos''. E -o Cã.mfnho para tanto, ninguém o""disse 
com_ mais clareza e concisão que o próprio Presidente Fi
gueiredo, quando, ao responder o di~çurso dQ intêr.prete 
maiof das Forças Armadas, proclamoU: "Império does
tado de direito, a democracia pressupõe que cada insti
tuição n_acionai exerça estritamente, e na sua plenitude, 
suas funções sociais". 

É isto, exatamente, Sr. President~ Sr_s. Senadores, o 
que nos cumpre fazer: exercermos estritamente, e em sua 
plenitude, nossas atribuições, nossas prerrogativas. Aci
ma de tudo, que exerçamos nossos deveres. E o nosso de
ver maiOr -é completarmos a obra pela qual o Presidente 
João Figueiredo vem dando todo o seu esforço, toda a 
sua saúde, sua própria vida. A obra de fazer deste Pafs 
uma democracia. Para isto, cumpre que desempenhemos 
o nosso papel com firmeza, serenidade e, muito princi
palmente, c_oragem. b preciso assumirmos a coragem de 
nossas próprias posições e atitudes. Sem vacilações nem 
concessões inspiraàas pela fraqueza, a tibieza, o medo. 
Precisamos ter consciência e_ convicção de que democra~ 
cia é o regime em que a -~aioria go_ver.na, respeitando os 
direítOS da" minoria e instituciOnalizando a convivência 
dos cont.ráríos. Precisamos ter_ consciência e convicção 
de. que, em toda pãrte do InuriâO, erii todós os terilpos, 
demoCracia s.ó foi_ conquistada com lutas e coragem. E de 
que riormalidade democrática é sinônimo de permanente 
inquietação e incOnformjsmo, de divergências, de greves, 
de conflitos até, às vezes. De que democracia não se 
constrói sobre bases frãgeis, sobre uma sociedade que 
viva assustada, coagida, temerosa de golpes e co~tragol
pes. É preciso que se afastem tais ameaças;- e a única ma
neira àe afastá-la é afastar ~e nós os seus temores ou as 
suas Chantagens: 

É preciso afastar de nós, por exemplo, o terp.or de uma 
chantagem que s_e vell!., u.Itimamente, procurando, sub-
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repticiamente, infiltrar no espírito público: a de que, 
para haver uma sucessão presidencial sem o perigo de 
golpes e contragolpes, é necessário que o futuro Presi
dente da República resulte de um consenso nacional, um 
consenso que Se sobreponha e, dessa forma, anule os 
próprios partidos políticos. Um tal acordo, uma tal una
nimidade, falsa e viciosa, baseada na ameaça e no medo, 
seria a negação mes_ma_ da democracia, pela qual lutamos 
todos nós. Façamos o consenso, sim, e a união nacional; 
mas consenso e união nacional pela democracia. E tal 
consenso, tal união, só serâ passivei se unirmos to_dos os 
partidos, todos ·as brasileiros, para defendermos o direi
to de divergir, o direito de lutarmos juntos pela solução 
dos grandes problemas nacionais atiaVés das próprias di
ver'gêhcias partidái"ias e ideológicas. Vamos nos unir, 
sim, mas para que cada um de nós tenha o direito de de
fender suas próprias idéias, seus próprios partidos, seus 
próprios candidatos. E que vençam as idéias, o partido, 
o candidato da maioría. Só isto é democracia. E demo
cracia só se alcança com a união e a coragem de todos os 
verdadeiros democratas. De todo o Povo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. (Pausa.) 

S.. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

Q SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Prununcia o so
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr_esiden
te e Srs. Deputados: 

Assisti, ontem, ao desfile das tropas militares em 
Brasília, ao longo do Eixo Rodoviário Sul. Percorri 
aqueles cinco quilômetros do desfile: vi a class~ média de 
Brasília, informal, aplaudindo o Sr. Presidente da Re
pública, que passou em revista as tropas, mostrando que 
hã ainda um clima de confiança e de entendimento entre 
o -Governo e a sociedade_ brasileira. Vi, Sr: Presidente, 
naquele desfile, o povo aplaudindo as nossas Forças Ar
madas, o que demonstrava também que o soldado brasi
leiro, oriundq das diyersas classes sociais que compõem 
a nossa estrutura polít!c~ e social, é um homem do povo, 
com os mesmos problemas~ com as mesmas vicissitudes e 
com as mesmas aspirações. 

Procurei, Sr. Presidente, na imprensa, um jornal que 
expressasse o que eu pensava deste dia 7 de Setembro, 
data magna do nosso Pais. Encontrei na Folha de S. Pau~ 
lo o seu editorial, que me propus a trazer aos Anais do 
Senado Federal, porque creio que ele representa mais ou 
menos o pensamento de ponderável parcela da sociedade 
brasileira que olha este "7 de setembro" sob um novo en~ 
foque, sob um novo destino. 

Diz o editorial o ,s_eguinte: 

Eis um ano em que a comemoração do Sete de 
Setenibro não deveria ficar no desfile ritual de ide-
ias, sentimentos e símbolos patrióticos consagrados. 
Hora de repensar sem ilusão, mas também sem de-
sesperança, o que é feito do projeto de um pais inde-
pendente chamado Brasil. 

Dispensâvel recuar até o Grito. Remontemos en· 
tão·_ a·té·-a Origem mais próxima do ciclo histórico 
cUjo eSgOtahleiltO -é o pano de fundo desta conjuntu~ 
rã deCriSe ecotiôii:üca, intranqUilidade social e incer~ 
teza política. Ciclo presidido, se não por um "modo
lo" claramente concebido, certamente por um estilo 
identificável de desenvolvimento ao qual correspon~ 
deram concepções correntes entre as elites nacioM 
nais. 

Industrialização acelerada baseada na impor
tação maciça de capital e tecnologia estrangeiros e 
em altas taxas de concentração da propriedade e da 
renda nacionais, deixando praticamente intocada 
uma estrutura agrária anacrônica. Numa fórmula 
sumarissima, eis a receita brasileira de moderni-
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zação que, depois da euforia do "milagre", surge 
agora identificada com as agruras da crise. 

O insucesso é órfão de pai e mãe. TornouMse mo
da, nos llltimos temP-os, culpar os investimentos 
grandiosos iniciados no período Geisel (além das al
tas do petróleo e dos juros externos) pelo desastre fi
nanceiro a que foi airastado o País. Que outros se 
arvorem em tribunal. O que nos parece claro, desde 
logo, é que é um julgamento míope atribuir a pater
nidade do estilo de desenvolvimento aludido a go
vernos ou mesmo ao regime pós-1964. Precursores, 
se fosse o caso, caberia buscá-los na elite "desenvol
vimentista" dos anos 40 e 50, cujo sonho de emanci
pação econôrnica nacional desembocou, com Ge
túlio e Juscelino, na implantação da indústria auto
mobilística. A mesma indústria que hoje se apreSen
ta como um elo destacado da cadeia da nossa de
pendência tecnológica, c-omercial e finaneira do ex
terior. 

Mas o desencontro entre intenções e resultados é 
inerente aO drama histórico. Nestes trinta ou qua
renta anos, o Brasil não se modernizou como quis e 
sim como pôde nas circunstâncias de atraso e desi
gualdade que são a herança maior do seu passado 
colonial. Assim como aqueles controvertidos funda
dores da nossa modernidade, é aínda com esta he
rança que temos de nos haver. Com a vantagem de 
que, na antevisão do novo ciclo de mudanças que 
deve emergir da crise, podemos contar co·m algum 
entendimento crítico dos enganos que eles comete
ram e com o ativo nada desprezível de suas reali
zações. 

Bem ou mal, industrializamo-nos. Com erros, in
justiças, tremendas çlistorções, saímos da condição 
de apêndice agrícola do mundO desenvolvido. Te
mos meios materiais e culturais pãra produzir quaSC 
todo o necessário ao-Wstento de uma população de 
I 3_0 rriilhões. E ainda um imenso territórío por ocu
par, com recursos naturais que permitem sonhar, se 
não com o fausto das sociedades que primeiro trí
lharam o caminho da industrialização, ao menos 
com um padrão de vida decente para a maioria de 
brasileiros que ainda vegeta na miséria.-

Somos um país viáVel, como munca é deinais in
sistir nestes diaS de derrotismo oficializado. Sobre
tudo, somos uma sociedade cujas camadas popula
res, mobilizadas por esse mesmo processo tão desi
gual de modernização, despertam para a conquista 
de seus direitos fundamentais de liberdade e digni
dade. 

Tal despertar, as pressões que se mu.ltiplicam 
apontando em suma para a democratizaçào do Es
tado e da própria sociedade- eis a melhor garantia 
de que, na retomada do desenvolvimento pela qual 
todos anseiam, a redução das desigualdades não se
rá novamente _deixada como um resultado secun
dáriO e automático para o dia de amanhã. 

Quando_ tantos se angustiam com a demora de 
uma renegociação que livre o -pars ·ao- eStrangula
mento ec-onómico imposto pelOS credores exterri-os, 
o dia de hoje deveria enseja! também alguma refle
xão sobre esta outra negociação, interna, pela qual 
as elites nacionais reconheçam a maioridade política 
das massas. Passa por ar, a vosso ver, o caminho 
para um novo estilo de desenvolvimento que não 
submeta nossos sentimentos patrióticos a oscilações 
tão penosas de orgulho e humilhação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)_ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discursei.)- sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Não pretendo jamais esmorecer na luta_ constant_e em 
prol dos funcionários públicos civis. 

Não é de hoje que, desta tribuna, venho apoiando às 
j"USias reivindicações dos servido;es públicos, reivindi
cações que hã duas décadas não têm encontrado a míni
ma ressonância nos gabinetes palacianos. 

E, no entanto- não é demais repetir- o Senhor Pre
sidente da República reconhecera, pelo menos quando 
candidato à Presidência da Nação, que «o Estado, para 
ser justo, tem de assegurar a compensação adequada, in
clusive em termos materiais aos que prestam serviços". 
Depois qu~ assumiu a chefia da Nação, ~cou Çl dito pelo 
não dito. -

Não me venham dizer que a atual situação do Pais é 
_ que tem impedido de se atender às reivindicações dos 

servidores públicOs~ o Co-rifisco salarial que tem sofridO a 
laboriosa classe data de_ duas décadas. Os aumentos de 
vencimentos CjUe se tCm concedido aos servidores ciVis 
são "completamente irrisórios, irreais e~ reajustes esses, 
ainda mais, proCeSsados anualmente. Mas, o Poder Exe
cutiVo continua indiferente a essa precária situaçãO â-o 
fu'ncicinaliSrriO público civil. 

O""Direito à Sindicalização, o Novo Estatuto, o Rea
justé. semestral, o- 13~> S.:ilário, são. reivindicações das 
mais justas e que, de há nluito, vêm pleíteando o servidor 
CiVil.- --- -

Um direitO ineiente a todas as classes trabalhadoras 
- entre as quais há de se incluir' forçosamente, a·· dos 
servídores públicos - a sindicalização vem sendo prete
rida, sistematicamente, pelo Governo Federal que, até 
hoje, nega-se a ratificar- Convei1Ção da OrgaOização In
ternacional do Trabalho que decidiu ser um direito do 
servidor público organizai--se em sindicatos. 

O novo estatuto do funcionalismo público civil Perma-
nece em compasso de _espera, não se dignando o Gover
n-O Federil em apressar sua feiturã e suã remessa ao Con-

e gresso Nacional. Necessário se faz um novo, atualiz:ido, 
código de direitos e deveres do serVidor público tal como 
já acOntece co-m os ·milifares que têm _o seu código de 
Vencimentos e Vantagens. 

O 13~> salário, inexplicavelmente, ainda não se alinha 
entre os direitos do funcionâriO público, quando outras 
classes trabalhadoras recebem esse benefício, criã.rido-Se, 
assim, uma discrüninação- õdiosa. · 

Por outro lado, como observei neste meu pronuncia
mento, o servidor público civil, além de ter os seus venci
mentos reajustados em percentuais irrisórios, esses rea

-justes são processados anualmente e não por semestres. 
Tive a oportunidade de receber um Manifesto da Dire

toria Executiva da Confederação dos Servidores Públi
cos do Brasil, de onde emergem os reclamos do funcio
nário público. 

Nesse Manifesto exprimem os servidores públicos sua 
revolta e indignação contra a discriminação e o confisco 
salarial a que estão sendo submetidos. Pedem uma repo
sição -salarial de emergência. Formulam os servidores ci
vis, em seu Manisfesto, veemente apelo ao Senhor Presi

- dente da República para que seja concedida às lideranças 
legítimas do funcionalismo que se congregam na Confe
deração dos Servidores Públicos do Brasil, a audiência 
que tem sido reiteradamente solicitada ao Chefe da 
Nação, objetivando-se, com essa audiênci,a, um diálogo 
franco e construtivo no sentido de se encontrar soluções 
para aliviãr a aflitiva situação em que se encontra a clas
se. 

Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 
Espero que o Governo Federal se sensibilize com mais 

esse apelo que o_ funcionalismo público civil lhe faz, 
evitando-se, assim que se avolumem, que cresçam, ainda 
mais, os descontentamentos que grassam entre as classes 
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trabalhadoras em nosso Pafs, delas fazendo parte inte
grante a dos sêrvidores públicos civis. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não hã 
mais oradores inscritos. · 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 79, de 1981 (n~' 3.247/80, na Casa de origem), que 
-dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em prOjetas 
específicos dos créditos e financiamentos de oiganismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscais, tendo 

PARECERES, sob n~>s 585 a 587, de 1983, das Comis
sões; 

-de Constituição e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda que apresenta 

de n9 1-CE; e 
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Senador 
José Fragelli e voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Simon. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~> 51, de 1983 (n9 88/79, na Casa de origem), que revi
gora, com nõva redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 
l~> de maio de 1943, dispondo sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECERES FAVORÁVEL, sob n• 552, de 1983, da 
Comissão 

- de Legislação Social. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 758, de 
1983, de autoria do Senhor Senador Lourival Baptista, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, dos dis
cursos proferidos pelo Vice-Presidente da República, 
Aureliano ChãveS, e pelo Presidente João Baptista Fi~ 
gueiredo, quando da solenidade em que reassumiu o car-

- go, no dia 26 de agosto de 1983, no Palâcio do Planalto. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 98, de 1983, (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 756, de 1983), que au:. 
toriza o GovernO do Eitado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e 
seis-~mil, setec_eÓtos e Vinte cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, Sob n~' -757, de i983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

5 

DiscUssãO, em tUrno frriicO, do Projeto .de Résol~Ção 
n9 102, de 1983 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como concluSão de seu Parecer nQ 783, de 1983), que 
autoriza o Prefeitura Municipal de Estância (SE) á- elevar 
em Cr$ 45.299.987,01-(quarenta e cinco milhões, duzen
tos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete cru-
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zeiros e um centavo) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n"s 784 e 785, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionaHdade e 
juridiciâade; e 

-de Municípios, favorável. 

6 

Discussão, em primeirO turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, no termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis
põe sobre a redução do preço do álcool para venda a 
proprietários de veículos de aluguel empregados no 
transporte indjvidual de passageiros, mediaO.te subsídio, 
nas condições que especifica, tendo 

PARECER, sob n~' 710, de 1983, da ConlíSSãQ 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. (Dependendo da votação do Requerimento n9 
775, de 1983, de autoria do Senador Humberto Luce
na, de adiamento da discussão para a sessão de 7 de 
outubro do corrente ano.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estã encer
rada a sessão. 

( Le~'anta-se a sessao às 16 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE IGNÃCIONA SESSÃODE6-9-83EQUE,EN
TREGUE À REVISÃO-DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSI': IGNÁCIO (PMDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)-~ Sr. Presidt!iife _e Srs~ Seiladores: jâ 
ocupei esta tribuna, em ocasião anteriõr, para denunciar 
a responsabilidade da União Federal no episódio conhe
cido como o do "estouro" do Grupo Cor-oa-Brastel. 

A omissão do Banco Central no seu dever de fiscali
zação das instituições finanCeirãS ãUtorizadas a operar 
no País permitiu que a Coroa S/ A- Crédito, Financia
mento e Investimento, inundasse o mercado financeiro 
com cerca de Cr$ 400 bilhões de cruzeiros em letras de 
câmbio "frias". Naquela oportunidade, a nossa con
vicção de que houvera omissão deliberada na fiscali
zação da Coroa, pelo Banco Central, era inspirada pela 
simples e elementar razão de que tal volume de letras de 
câmbio "friãs" não poderia jamais ser colocado no mer
cado sem que os organismos de controle e fiscalização 
das entidades monetárias do País o tivessem detetado, 
bastando notar que, mensalmente, todas as instituições 
em funcionamento no mercado enviam as suas posiÇões 
de carteira própria ao_ Banco Central e este, mediante 
simples operação aritmética, poderia, como pode, aferir 
o volume de letras de câmbio em ciT-culação que, numa 
comparação imediata com os balancetes das sociedades 
emissoras dos títulos, fiagraria a anormalidade da emisM 
são de letras de câmbio pela Coroa 8/A. 

Porém, o que era uma convicção formada à base de 
elementos objetivOS; posü:rior:mente se adensou ainda 
mais, a partir da cooJissão expressa- p-or-parte do Banco 
Central, pois o Dir-etor de Mercado de Capitais, Sr. Her
man Wagner Wey, em resposta a indagações que lhe foM 
ram formuladas por escrito pela Imprensa, cOrifirln-ou 
que mandou suspender, em 4 de maio de 1982, por três 
meses, a fiscalização na Financeira Coroa, conforme dâ 
conta o jornal Folha de S. Paulo em sua edição de 18 de 
agosto último. Revelou também, que a última inspeção 
realizada ocorrera em 30 de junho de 1981, cerca de I 
ano antes da data em que mandou_ suspender a fiscali
zação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: ele mandol,l su,sp_ender 
a fiscalização na Coro_a, fiscalização Que jã não se reali
zava há cerca de um ano. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Diretor de mercado de capitais, o Sr. Herman Wag
ner Wey, declarou que, mesmo antes de determinar a 
suspensão da fiscalização da Coroa- e aí mais uma in
terrogação de novo:_ que suspensão é essa, se há um ano 
não se fiscalizava a Coroa?- em maio de 1982, o Banco 
Centraljâ tinha conhecimento de que havia irregularida
des na contabilidade da empresa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o grave nisso, O mais 
grave ainda é que essa confissão vem de um Diretor do 
Banco Central, não sei se hoje um exMDiretor, e vem 
dada por escrito, em indagações também formuladas por 
escrito pela Folha de S. Paulo. 

O Sr~ José Fragelli- Por isso, ele teria que ser confir
mado. 

O_ SR. JOSI: JGNÁCIO - É verdade, Senador José 
_Fragelli; teria que ser confirmado, tal o volume de escân
dalos, a seqüência estarrecedora de escândalos que ocor
reram neste País, sobretudo na área de mercado de capiM 
_tais, na ãrea de mercado financeiro. 

O mesmo Diretor de Mercado de Capitais do Banco 
Central reconheceu que o balanço de 30-6-8.2, d"a finan
ceira Coroa, apresentava uma posição "estranhâ"J:el", 
exibindo uma enorme diferença en__tr~ o vqlume dos títuM 
los cambiais emit~dos (CrS 26,7 bilhões) e o valor líquido 
dos financiamentos _ _(Cr~ 21,2 bilhões)~ I; r-eCoôheceu 
também as evidências de que poderiam estar sendo emi
tidas letras sem lastro." letras frias, em operações ativas 
de crédito ao consumidor. 

Tais irregularidades, Sr. Presidente, passaram a se 
constituir em verd_adeiro se~do de p_olichinelo, no seio 
do mercado, e ninguém ignorava que o_ Senhor Assis 
Paim vivia reco-rrendo _a f!:Xpedientes irregulares e que o 
Grupo Coroa _Brastel se e_xpandiu desmesuradamente 
sem geração de Caixa o_u pãtrimônio quejustificasse_tal 
ex,pansão. ~~nguém ignorava, também, que as letras de 
câmbio da Coroa reg}stravam_ no mercadO as màis altas 
taxas. Que a remuneração desses títulos era a mais alta 
do mercado. 

A revista Senhor (n~>122, -edição de 2~7-83, esclarece 
que a intervenção no grupo Coroa s6 oCorreu por inter
ferência direta do Ministro Leitão de_ Abreu, depois de 
um relatório de inspetores do Banco Central que levan
taram com superficialidade a situação da empresa. E dã 
.conta também de_que três dias antes de se consumar a inM 
tervenção no grupo Brastel-Coroa, o então Presidente do 
Banco Central, Carlos Langoni, com o beneplãcito do 
-Secretário-Getal da Secretaria de Planejamento, o no
tório Sr. José Flâvio Pécora, enviou carta aO BNH, afir
mando que: "a SEPLAN e o Banco Cent_ral confiavam 
na capacidade financeira e niorhl de Pairo Cunha para 
assumir o controle da Delfin S/ A, empresa sob inter
vCticão do BNH desde março passado". 

Sr. Presidente, nós temos nos batido em desdobramen
to, aliás, à manifestação que ocorre em vários setores da 
classe média deste País, afetados pelo chamado estouro 
da Coroa-Brastel, nós temos nos batido pela evidência 
da resposabilidade da União Felferal, responsabilidade 
objetiva que decorre do- descumprimento das funções es
pecíficas do Banco Central, de fiscalização do Mercado. 
Essa responsabilidade parece evidente demais, parece 
clara demais, Sr. Presidente, tão clara, que para vê-la 
me-lhor precisaríamos usar óculos escuros. O Sr. Diretor 
Hermano Wey, disse que o estouro_ Coi'Oa-I?rastel,_ e_ra 
um caso de Polícia. Realmente é um caSo de_policia, mas 
não pelas razões que certamente pretendeu inculcar, o 
Sr. Hermam W ey, 

Por outras razões muito evidentes, o Sr. Assis Paim, 
num depoimento que depositou no Cartório de Títulos e 
Documentos do Rio, ele diz que, por ora, fazia algumas 
declarações- vejam Sr. Presidente e Srs. Senadores-

- PoT ora ele fazia algumas declarações, as demais viriãm 
depois, se e quando necessário. 
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E neste depoimento que ele depositou no Cartório-de 
Títulos e Documentos do Rio, ele diz coisas estarrecedq~ 
ras, e num certo trecho diz o seguinte: 

Na "noite de 9-2--Sl,jã dormindo",fui acordado 
da seguinte forrria: "Estão querendo falar com você, 
tem uma pessoa na linha que diz ser o Ministro DelM 
fim Netto, e quer lhe falar". Ao atender, reconheci a 
voz de S. Ex• que em breves palavras disse-me: 
.. Paim, apanhe um jatinho no Aeroporto Santos 
Dumont, venha para Brasília diretamente para a 
nova sede do Banco Central, que estarão esperando 
por você os Diretores Wey e Meirelles~'. Aleguei 
ainda ao Ministro quejã "eram II horas da noite", 
e que,- -portanto, só poderia chegar a Brasília por 
volta de lh30 min da madrugada. Respondeu-me o 
Ministro de maneira enfática, dizendo tratar-se de 
assunto da maior relevância para o governo, pelo 
que pedia que eu viajasse imediatamente, pois a di~ 
retoria do Banço Central estaria à minha espera. 
"Precisamos de mais uma ajuda sua ao governo", 
aduzlU o Ministro. 

Chegando~ sede do "Banco Central por volta de 
lh30 min"-d~-madrugada, realmente encontrei a di-_ 
retoria do Banco Central me agauardando, com 
seus respectivos. chefes de gabinete. 

Eele, então, narra o que ocorreU lã. E, mais adiante, 
ele disse que teve de enfrentar aquela situação muito su
perior às suas possibilidades financeiras, por uma exi
gência cordial do Sr. Ministro da Fazenda; do Sr. Minis
tro do Planejamento, Delfim Netto e de _altos funcio
nários do Banco Central que o premiram a tal posiciona
mento. 

E ele diz mais: 

Como a nossa posição de caixa não comportava 
sustentar um "ADM" sem cobertura, além de ou
tras posições devedoras, informamos ao Banco Cen
tral que iríamos gerar recursos na financeira para 
atender a esta emergência. Embora todos soubesM 
sem da absoluta irregularidade do procedimento, 
houve uma aprovação tãcitá por parte da autorida
de que nos permitiu cobrir o "furo" da Laureano 
com recursos da financeira. 

Mais adiante, ele diz: 

O nlercado fatalmente perceberia que o ''rombo" 
da Laureano -havia sido coberto_ de forma ilegal, 
através de recursos gerados em nossa financeira 
com a emissão de letras de câmbio. 

Sr. Presidente, ele termina esse depoimento, dizendo: 

Há toda uma série de questões que nesse momen
to deixo de referir, como por exemplo aquela ligada 
à absorção do Grupo Delfin, contando com a apro~ 
vação das autoridades, quando finalmente seria 
dada a quitação dos compromissos assumidos pelo 
governo. 

O caso Coroa-Brastel é hQje, indiscutivelmente, uma 
questão do governo. 

E o Sr. Hermam Wey diz que não é rOaiS do que uma 
q1;1estão de Governo, é sim uma questão de Polícia. 

- ~ s_im ~u.ma_ qUestão de Polícia. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex• uma apar
te? 

O SR. JOS:It IGNÂCIO - V. Ex• tem o aparte, n~bre 
Líder Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Se não me ~ngano, V. Ex• 
não leu lodo o dOcuili:ento que foi ·registrado, pelo Sr. 
Assis Paim, no Cartório de Tftulos e Documentos. 
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Parece-me que há uma passagem em que ele diz que, in~ 
clusive, os diretores do Banco Central, naquela madru~ 
gada ~lebre, assumiram com ele o compromisso de sus-
pender a fiscalização do grupo, durante um determinado 
período, coisa que inclusive se imcompatibiliza com a iil~ 
formaç-J.o anterior que V. Ex• viculou no seu discurso, do 
Diretor Hermam Wey que, por sinal, foi mantido no_.car# 
go. 

O SR. JOSt IGNÁCIO - Foi mantido no cargo. 

O Sr. Humberto Lucena- O Sr. Affonso Celso Pasto
re, fez questão de que ele continuasse no cargo. Mas, 
nobre Senador José lgnãcio, V. Ex• faz muito bem em 
trazer à baila mais este escândalo, e eu diria a V, Ex• e ao 
Senado o seguinte: lembro-me que nos idos de 1954, 
quando surgiram as denúncias de alguns esCândalos liga
dos ao Govern·o Vargas, e nos quais pontificavam ele
mentos vinculados à intírriiCf3cfe palaciana, entre os quais 
o conhecido Gregório, Carlos Lacerda que- fazia unia 
oposição ferrenha a- Getúlio -Vargas, muitas vezes até 
cruel, como jornalista, através da Tribuna da Imprensa, 
por muito menos do que isso, dizia num dos seus famo
sos artigos: .. este Governo está --caindo de podre". 

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

O SR. JOSI': IGNÁCIO- Agradeço a V. Ex•, e con
cordo plenamente com a externação de V. Ex•, nesta in
cursão muito honrosa para mim ao meu pronunciamen
to. 

Tem o aparte o Senador Jose Lins. 

· o Sr. José Lins- O que inecausa Cstranheza é ·que h~j~, 
os dilapidadores dos bens da comunidade encontrem 
sempre acolhida na Oposição, desde_ que fiquem contrà o 
Governo; desde que acusem o Governo, a Oposição-acha 
que todos eles estão certos, e que todas essas dificulda
des, todos os desmandos são, afinal de contas, conduzi
das pelas autoridades dO Pais. IsSo me par,eCe,- no-bre Se
nador, realmente muHo estranho. Q qu~ ,_devemo_s é 
apoiar o Governo para que-aja - como diZ o Dr. ·wey 
-contra os delinqüentes jurlto à "JUstiça. Reãimente, o 
caso_ é de polícia. Sabe bem V. Ex•, qual é a sistemática 
legal, através da qual as autoridades são obrigadas a 
agir; o Banco Central fiscaliza· mas o ao agir transfere a 
responsabilidade da apuração criminal para a polícia e 
para o Ministério Público. Não é às autoridades do Ban
co Ceittral que cabe tomar medidas de natureza põlicíal, 
ou de judicial. Repito qu-e -me:causa estranheza essa po
sição da Oposição. Basta que esses dllapidadores açusem 
o GoVerno para encontrarem sua acolhida. Citando a 
noticiada Veja. V. Ex• não leu, o que disse o Ministro Ei-
nane Galvêas; que não acreditava que o Sr. Paim fosse 
capaz de dizer o que tinha dito, a não ser que fosse louco. 
V. Ex~ se conhece o_Ministro da Fazenda~ um homem 
como Galvêas - sabe que ele, como outros, jamais ad~ 
mitiria uma barganha dessa natureza, de que alguêm ;e 
utilizasse de expediente ilegal para Cobrir prejuízos. As 
autoridades podem ter Interesses em- que uma empresa 
que, no momento, mereça confiança, possa -encampar a 
alguma outra em benefício da comunidade. Mas nãO 
através de expedientes dessa natureza. V. Ex• tem razão, 
como membro da Oposição, quando comenta esse as
sunto, tal como fOi ventiladO pela irriJlrensa, mas, a meu 
ver, o que nós devíamos todos aqui era acusar esses dila
pidadores e não simplemente acolhê-los, pelo simples 
fato de procurarem acusar ·o Governo. 

O SR. JOSI': IGNÁCIO - Eu agradeço a V. Ex•, Se
nhor Senador Josê Lins, mas eti quero dizer o seguinte: a 
Oposição não dá acolhida necessariamente a um depoi
mento apenas porque ele é contra o Governo. Quantas e 
quantas vezes, atê muito antes, da minha chegada aqui 
ao Senado, no passado e ao longo desse período, nós te
mos visto a oposição buscando o fortalecimento da auto-
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ridade do Governo. O que se quer é que o GovernO se 
imponha, o que se quer, desde fá do porões do Riocen
tro, quando a Oposiç_ão tomou uma posição de apoio ao 
Governo, diante de um poder paralelo que contrastava 
como poder do Governo, naquele instante a Oposição 
queria o qUê? Queria o fortalecimeiilo da a_utoriQade do 
Governo, queria que o Governo exercesse o governo. Na 

-verdade, o que nós queremos é que fatos como esse não 
ensejem reedições por decorrência da própria impunida
de_ dos seus autores. O que nós buscamos, trazendo à 
tona fatos como esses, que aliás não são trazidos por 
nós, são trazidos pela imprensa, (eu estou lendo inclusive 
um texto de jornal), o que nós queremos é que a impuni
dade não persista. Eu pergunto a V. Ex•: qual foi o puni
do por qualquer escândalo desses que oc:orreram no mer
cado de capitais nesses seus vinte ãllos de sua existêtÍcia? 
Se V. Exf. me apontar um só dos punidos, eu me quedo 
calado. 

o Sr. José Uns- v. E~·-te~ inteira r~_ão.- eS.sa per
gunta é impo-rtante._ Mas, é preciso levar em conta quaf a 
sistemática através da qual a_lei chega a punir os culpa
dos. V. Ext sabe que a autoridade monetária é responsá~ 
-vel pela fiscalização. Detectado o erro, instala-se o in
quérito Pelo Banco Cei::ttra1. Suas conclusões são, enl se
guida, encaminhadas, de um lado, para a solução dos 
problema, que em geral é semelhante a um caso de falên
cia, e, do outro, ao Ministério Público e à polícia para as 
medidas cabíveis de punição. Acho que V. Ex• tem ra~ 
zão, mas não cabe ao Banco Central nem às autoridades 
mODetárias punir diretamente os culpados. V, Ex• tem 
razão quando fa2 a pergunta. 

O SR. JOSI': IGNÁCIO - Eu agradeço a V. Ex• 
prosseguindo, eu quero dizer que o fato, evidente por si 
só, da impunidade de todos aqueles que participam desse 
chorrilho de escândalos no mercado de capitais ê sin&u
larmente eloqüente e ê tambêm causa de novos escânda
los que estão por vir por aí. 

De maneira que V. Ex• não tem realmente como res
ponder, e eu compreendo, a uma indagação dessa or
dem: onde a punição de qualquer desses autores de es
cândalos? 

~ O SJ, Humberto Lucena- V. Ex* permite um aparte, 
~obre-Senador? 

o-sR:JOS.fiGNÁCio- V. Ex• tem o aparte, Sena
dor Humberto Lucena. 

o·-sr. Humberto Lucena-- V. Ex•, como todos os ou
tros Senadores da Oposição que ocuparam esta tribuna, 
não tem feito nos últimos tempos senão refletir as gravís
simas, estarrecedOras denúnicas publicadas pela impren

--sa,_notadamente-de-alguns dias para cá pelo Estado de S. 
-Paulo, Isso é o quê? t um sirial dos tempos de abertura, 
porque antes;· quando estava tudo fechado, a própria im
prensa se autolímitava. Não que dizer que não houvesse 
escândalos, não havia era a denúncia. Hoje as denúncias 
estão aí e nós ternos que repercuti-las. Agora, o que hâ ê 
simplesmente o seguinte - V. Ex' coloca muito bem o 
problema da impunidade, a impunid_ade _é tranqUila nes
te Governo - o que é que o Governo não admite, em 
nunhuma hipótese, apurar nada. E como apurar? Atra
vés- d~ poHcia? E pãra que e.15_ist~, nobi-e Senador Jos-ê Ig
nát:io, no Direito Administrativo, a figura do inquêrito 
administrativo? Acho que num caso como esse, da mes
ma maneira_ como col_oquei aqui na questão das. "polone
tas";--dfante desse depoimento do Sr. Assis Paim acusan
do autoridades do Banco Central de favorecimento ilfci
to, essa é que é a verdade, até da suspen1)ãO de fiscali
zação daquele estabelecimento por algum tempo, etc;, 
não hã outro caminho senão o Senhor Presidente daRe
pública, do alto da sua autoridade, desde que queira 
realmente imprimir uma linha de austeridade ~o seu_Go

-veffio, mandar instaurar urna Comissão de Inquérito 
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Ad-ministrativo, -para que -se possa, com o afastamento 
de todos _os titulares, a começar pelo Ministro Delfim 
Netto, que foi quem deu o telefonema para o Sr. Assis 
Paim, _e os diretores envolvidos, apurar~se realmente o 
que houve dentro do Banco Central, a respeito desse gru
po financeiro. Se, entretanto, o Governo persiste em não 
admitir Comissões âe Inquérito Ádministrativo, insiste 
em não apurar nada e, como quer Senador José Lins, 
quer entregar tudo à polícia, quando o poder de polfcia 
tambêm existe dentro do próprio Estado, então nós vol
taríamos à velha questão: porque o Senado não aprovar 
aqui uma sexta Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apurar essa denúncia do Sr. Assis Paim... · 

O SR. JOSI': IGNÁCIO - Muito bem lembrado. 

O Sr. Humberto Lucena- ... e tudo que houve ares
peito do grupo Coroa-Brastel? Eu indagaria do nobre 
Líder José Líns se S. Ex~ estaria de acordo com IJtn re~ 

queriri:tei::tto nesse se'ntido, que encaminharíamos, sem 
demora, à apreciação do Plená'rio. -

O SR. JOS~ IGNÁCIO - Faço minha essa inda~ 
gação. 

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

O SR. JOSI': IGNÁCIO - Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex•, certamente, como o nobre 
Senador Humberto Lucena, conhece a lei. São homens 
versados na legislação do Pais e sabem que existe uma le~ 
gislação para esse caso. Detectada quat<juer anomalia 
pela fiscalização do Banco Central, é designado um In
terventor. Ora, toda a Imprensa sabe, todo mundo sabe 
que foi reafnú:nte designado interventor do BanCo Cen
tral para acompanhar todo o processo da financeira. 
Com o interventor, é ·mstalada uma comissão de inquéri
to. Este não é _O_ inquérito administrãtivo no sentido a 
que se refere o Dobre Senador Humberto Lucena. O in
quérito interno da administração pública, apura respon
sabilidade de servidores públicos. No caso, não se trata 
de servidores públicos, e S. Ex• sabe disso, uma financei
r;r é, evidentemente, uma instituição priva-da': O inquéri
to, como eu disse a V. Exf, tem dois efeitos: ele é útiliza
do para proteger ·os investidores. Aliás, somente peque
nos investidores são, em certos casos, amparados. 

O SR. JOSE IGNÃCIO - Não é a legislação que é 
clara. Eu conheço a legislação e posso garantir a V. Ex• 
que a figura do pequeno investidor está sendo arbitraria
mente defmida pelo Barrco Central. A verdade é que não 
há uma definição legal sobre o que seja pequeno investi
dor, para esse efeito. 

O Sr. José Lins - Nesse ponto V. Ex• tem razão. 
Mas, eu me permitiria continuar com o aparte que V. 
Ex* me concedeu. Somente os pequenos investidores têm 
sido beneficiados, por concessão do Conselho Mone
tário Nacional. Agora mesmo, discute-se se os pequenos 
investidores seriam aqu~les que teriam aplicado até l mi
lhão e 700 mil, como ~ertamente V~ Ex• leu nos jornais. 
O inquérito foi instaurado, o Governo está tentand_o 
proteger os investidores, mas o resultado quanto à pu
nição da _i~stitujçãQ_ privada, dos ~eus responsáveis, de 
acor~o co_m a lei, é da responsabilidade da Justiça, é da 
responsabilidade da polícia. Cabe ao Banco Central en
caminhar o resultado da investigação que nada têm a ver 
com a figura tão citada, tão comentada aqui do inquêrito 
propriamente administrativ_o,_instauradb c_ontra um ser
vfd_Or j,ú_blico. Volto a dizer a V. Ex• que embora o Ban
co Central não seja o responsável final pela punição, em
bora não seja o Banco Central a autoridade monetâria 
q_ue deva ditar a sentença, evidentemente, cabe, de qual
quer modo, a pergunta: que está sendo feito com os_g:ue 
_dilapidam a economia alheia? 
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O SR. JOSt IGNÁCIO - Sr. Senador José Lins, 
cabe uma outra pergunta. Qual o protecionismo que en
seja a contiOiiidade da existência desses fatos, õ que eStã 
ocorrendo neste País que está ensejando essas coisas ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• já o disse, se não hã punição 
do primeiro é possível que um segundo se anime a se uti
lizar do mesmo expediente. 

O SR. JOSt IGNÁCIO - Se a impunidade estimula 
aqueles que estão sob o foco da luz, porque escapam da 
punição, estimula muito mais aqueles que estão traman
do na sombra, que estão por traz desses que aparecem. A 
verdade cristalina que decorre dai é que a impunidade es
tá produzindo a continuidade dos escândalos. 

O Governo tem o dever de exercer o poder de que dis
põe. O Banco Central tem toda a parafernãlia de instru
mentos que lhe permitem a inVestigação do mercado que 
se torna translúcido, transparente, diante de tal estru
mental. O Banco Central tem todas as condições para 
impedir qualquer escândalo novo no mercado de capi
tais, porque ele permanentemente conhece as posições 
das instituições que atuam no mercado finan_ceh:_o. Se ele 
não agiu como lhe era cometido, e por imposição de lei 

~~~~~::~~~~~~~;::~~i::!et~:t~an::~Y;~:~:ue::~ 
pobres investidores acusando-os de não terem suficiente 
cuidado, não terem suficiente cautela diante da exis_tên
cia, no mercado, de instituições que desfiguram a finali
dade do mercado. 

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

O SR. JOSt IGNÁCIO- Com todo o prazer, nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto -Lucena -:..:.:nata venia do Senador Josê 
Lins, ou S. Ex• quer discutir o sexo dos anjos ou então ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• se engana, estou apenas que
rendo ser racional. 

O Sr. Humberto Lucena- ... pretende desviar o debate 
que V. Ex' está colocando no plenário do Senado. S. EX• 
diz que o inquérito adminstrativo destina-se a apurar ir
regularidades praticadas por servidores_. Estou de pleno 
acordo. A acusação mais grave do Sr. Assim Paim, no 
caso da Coroa-Brastel, é contra quem? Coiitra altOs ser
vidores públicos, contra o Ministro Delfim Netto que lhe 
telefonou na calada da noite, contra dois Diretores do 
Banco Central que o aguardaram de madrugada, para 
transacionar com ele um negócio de aquisição da Corre
tora Laureano, que estaria numa situação dificílima, ne
gócio esse que, segilildo S. S•, teria sido altamente favo
recido pelos DiretoreS do Banco Central; portanto, o in
quérito adminstrativo seria- para apura'r esSã denúncia 
contra os servidores e contra altos servidores públicos, a 
partir de um MiniStrO-de Estado. ~o caso, por exemplo, 
da dívida da Polónia. A listagem que li daquela tribuna ê 
de quem? De altos servidores públicos, a começar pelo 
Sr. Secretário-Gerãl do Ministério do Planejamento. 
Houve algum inquêríto admínistratívo para aPurar as 
acusações àqueles servidores públicos? No caso Baugar
ten - o SNI envolvendo servidores públicos, houve al
gum inquérito administrativo? No caso da Delfin/BNH, 
envolvendo servidores púbfícos no âmbito do Ministério 
do Interior, houve algum inquérito administrativo? ~ a 
pergunta que fica no ar, nObre Senador. 

Portanto, a Ímpunidade a que V. Ex" se refere não-6 
apenas daqueles que detêm o controle acionário de-gru
pos financeiros e que dessa ou daquela maneira lesaram 
o património público. Não. t;: também contra alguns al
tos servidores públicos. Nós não estamos ln Umine acei
tando as acusações; estamos exigindo a apuração dos fa
tos. Porque não se pode, através de uma simples carta 
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pelo jornal, se desmentir uma acusação. Se há uma de
núncia, tem QUe haver o contraditório, tem que haver 
testemunha de lado a lado, tem que haver inquérito e a 
sua collclusão. 

O SR. JOSt IGNÁCIO -Veja V. Ex• que é o pró· 
prio Banco Central quem quase reconhece a ocorrência 
(lesses fatos, No Jornal de Brasfiia, de 4 de setembro do 
corrente, o Sr. Antônio Chagas Meirelles, que também 
pediu demissão da direçào da área bancária do Banco 
Central, informou que, comprovada que seja a displicên
cia do Banco Central na fiscalização da financeira, a res..: 
ponsabilidade deverá recair sobre o Departamento de 
Fiscalização. Então, eles começam, agora, a se acusarem 
entre si. 

O Sr. Affonso Celso Pastore, quando se preparava 
para tomar posse na Presidência do Banco Central, disse 
que passou o dia inteiro no seu apartamento. "estudando 
uma linha de ação de curto prazo para restabelecer a cre
dibilidade do Banco Central". Quer dizer, sãO eles mes
mos que estão se pronunciando nesse sentido. 

O Sr. Passos Pôrto- Pe~mite-me V. Ex• um aparte? 

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

O SR. JOSt: IGNÁCIO -Pois não. Antes, concedo 
novamente ao Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Faça uma pergunta: por que o ban
co é incapaz de evitar um novo escândalo? Ora, se existe 
um sistema de fiscalização, ê porque a possibilidade de 
fraude também ê permanente. _Se chegássemQs à per
~eição de evitar fi'au_des, crimes dessa natur~, contra a 
economia pública, evidentemente teríaffios não unla lei 
perfeita, mas um povo, uma naçãO moralmente perfeita. 
O que diz o nobre Senador Humberto Lucena causa-me 
estranheza. Aciedito -que S. Ex' aceita o ffieu arguménto 
de que, no caso, não se pode confundir inquérito sobre 
uma financeira com inquérito -adminStrativo propria
mente dito. De qualquer modo, nobre Senador, V. Ex• 
terá dentro em pouco ocasião de verificar Como funcio
nam essas coisas. Basta conscientiz8r-se de que não é ao 
Banco Central que cabe o poder de justiça ou de polícia. 
V. Ex~ não pode negar que foi designado um interventor, 
V. Ex'- não pode negar que o Banco cumpriu a sua obri
gação, também, designando a comissão de inquérito, Que 
ê feita de acordo com as leis do Pafs. Basta ver agora se 
essa comissão encaminhou ou ep_ç_aminhará o resultado 
das investigações à Justiça e à policia. No caso, a polícia 
ê a de um Estado onde o Goverriador é da Oposição. ~ 
bom V. Ex• verificar.~ o cas_o de se perguntar como ela 
-procederá. 

O SR. JOSt IGNÁCIO- Agradeço a V. Ex• V. ex• 
não está batendo certeiro no mesmo ponto nosso. Esta
mos enfocando a necessidade de punição dos responsá
veis. 

O Sr. José Lin~- Estou de acordo com V. Ex• neste 
ponto. 

O SR. JOSI!: IGNÁCIO - A apuração não se faz só 
por via de Um- inquérito poliCial que vai preparar o 
exercicio da persecutio criminJs, depois, pelo MiniStério 
Público. E há casos em que o Inquérito nem chega a en
sejar uma denúncia. Temos visto que esses inquéritoS Po
liciais acabam dando erri nada, tal a algaravia que se for
ma neles, impossibilitando até a formalização de uma 
denúncia. 

O Sr. JoSé Llns- Neste caso, V. Ex• nã_o pode acusar 
o Banco Central. 

O SR. JOSt IGNÁCIO - ~ necessário que, por 
sobre o processo de intervenção, por sobre o inquérito 
policial instaurado, que pode, ou não, ensejar a denúncia 
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e a formalização da acusação, exista na área administra
tiva o inquéritO administrativo para apurar as responsa
bilidades que eventualmente possam existir, recaindo 
sobre agentes da administração, sobre funcionários 
públicos de qualquer graduaÇão. 

O Sr. José Lins- Aqui repito o quedissehápouco. A 
vontade da Oposição ê a de que o culpado não seja o do· 
toso nem o criminoso, e sim o Governo. ~o que sinto no 
discurso de V. Ex• e na intervenção do nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. JOSt IGNÁCIO - Não. A vontade da Opo
sição é que não persistam e falamos há bem pouco ... 

O Sr. José Lins - Quer apurar o crime contra o Go
verno, não contra o criminoso. 

O SR. JOSt IGNÁCIO -A vontade da Oposição é 
que não persistam situaÇões nebulosas no País. A Opo
sição quer é que não-existam fatos como os que existem 
hoje. 
Referimo~nos há pouco ao Riocentro. O que represen

ta a situação do· Riocentro? Representou um poder para
lelo erigido à margem do poder institucionalizado, con
trastando com ele, e _contra o qual, na realidade, o Go· 
verno não conseguiu lutar, e que permaneceu impunido 
até hoje. 

Na_ verdade é que subitanie-nte cessaranic<lqueles fatos, 
que eram de extrema gravidade, e que não foram objetõ 
de maior indagação. Persistem atê hoje sem punição. 

Depois disso, tanta coisa ocorreu neste País que, se 
não tinha a gravidade daquelas explosões da êpoca do 
Riocentro, tinha outro tipo de gravidade, afligindo mi-

- lhafes de pes-Soas_. Erri meu Es,tado são milhares os preju
dicados por esse estouro da Coroa, os quais estão aí a 
exigir do Governo Federal providências que traduzam a 
compreensão da Uilião Federal de que ela é responsável 
por não haver fiscã.Jiza.do o mercado, por não- ter manti
do a vigilância que, por lei, lhe era imposta. Esses milha
res de pes-soas, vítimas desses fatos novos - e Deus nos 
p_ermita não tenh~m continuidade com esse crescendo, 
como estão tendo até hoje ... 

OsSrs.José Lins e Passos Pôrto- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. PRFSIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a 
campainha.) - Peço ao orador não conceda mais apar
tes. O seu tempo jã está esgotado e há outros oradores 
inscritos. 

OSR.JOS:I!: IGNÁCIO- Já encerrarei, Sr. Presiden
te. 

Com muito prazer, ouço, primeiramente, o nobre Se~ 
nadar José LinS. 

O Sr. José Lins- Estou de acordo com V. Ex• em que 
devem ser apurados os crimes e devem ser punidos os 
culpados. Discordo, porém1 de V. Ex• quando afirma 
que a União ou qualquer outra instituição seria capaz de 
evitar qualquer crime presente ou futuro. O que é preciso 
é que haja punição dos culpados, nisso, estou de acordo. 

O SR .. JOSI!: IGN~CIO- Muito obrigado a V. Ex.• 

Sr. Presidente, peço a V. Ex• tolerância para conceder 
um último aparte ao nobre Senador Passos Pôrto, Logo 
após terminarei o meu pronunciamento. 

O Sr. Passos Pô.-to- Nobre Senador José lgnácio, do 
seu discurso duas evídências se constatam. A primeira, 
temos de enfrentar no Brasil, inicialmente, o chamado 
instituto da impunidade, que não é uma ocorrência re
cente na vida político-administrativa do Brasil. Quem vi
ve, quem lê e quem estudou a história administrativa do 
Brasil, ao longo destes anos, vê que tem sido uma cons
tante a impunidade no serviço público. Por ai vemos 
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como as nossas instituições jurídicas e ·admiliístraiivas 
são frágeis, tão frágeis que um desses golpeadores do 
povo brasileiro - lembro-me bem -, o Presidente do 
Grupo Lume, um dos grupos que também deu prejuízo 
às finanças e ao mercado- de caPhãis no Brasil, declarou 
que jogara todo seu destino na incompetência admiriis
trativa do BrasiL Portanto, não há uma estrutura admi
nistrativa e jurídica caPaz de se aperceber da sua reSpon
sabilidade diante de fatos como este, como o da Coroa
Brastel, que escandalízam e deix(llll a todos nós estarreci
dos. A segunda evidência: _o artificialismo desse chama
do mercado de capitais no Brasil. Um País ainda subde
senvolvido, com a megalomania de desenvolvido e ~e 
potência, criou esses intrumentos de captaçã·o de pou
pança privada sem uma estrutura capaz. Instalaram-se 
entidades sem capital, registrava-se uma sociedade com 
um pequeno capital em um cartório, a registrava no Ban
co Central ou no BNH, e se criaVa um agente financeiro 
sem tradição financeira, sC:m tradição no mercado, sem 
competência, com o objetivo exclusivo de captar esses re
cursos populares e, depois, desviã-los. Quando não fa
zem golpes como este, tiram aqueles r~rsos_ e (_)S_ t.-!J.Ca
minham, às vezes, para ativ.idades meramente especulati
vas. Todos nós temos não só responsabilidade pelo fenô
meno da impunidade comO de uma revisão em toda ess~ 
parafernálía financeira que se estabeleceu no Brasil -
fundos diversos, mercados de capitais; tudo isto dentro 
de uma superestrutura sem capital, sem competência, 
sem recursos, apenas para iludir a boa fé do pobre pou
pador do Brasil, que pega os seus mC?des!os recursos e o.s 
confia à instituição como esta, cuja Cstrutura· admlnistr_a
tiva não tem cipacidade de verifiéar O rcimbo que está fa
zendo para a economia do País. Solidarizo-me com V: 
Ex• Devemos ir mais longe, nRo só no exame da impuni
dade como no exame desse sistema de mercado d~?_ capi
tais vigerite no País. 

O SR. JOSlt IGNÁCIO- Agradeço a V. Ex• o opor· 
tuna aparte ao meu pronunciamento. 

Termino, Sr. Presidente. Há necessidade de a União 
Federal ser convencida da sua responsabilidade, da cul
pa que teve, ineligendo e invigilando a responsabilidade 
objetiva da União Federal para com aqueles to'!ladores 
de todo o País, para com aqueles investidores de-todo o 
País, que,. iludidos na sua boa fé,. acabaram fi~ando co~ 
essas letras frias na mão; São bilhõês de cruzeiros em le~ 
tras frias que não são escondidas em cofres, que perfeita
mente seriam detectáveiS se o Bailco Central exercesse~ 
na plenitude, ou mesmo parcialmente, mesmo miníma~ 
mente, 2s funções que lhe incu.mbe por força das leis que 
dispõein sobre a espécie. 

A União Federal é responsável. Não deve, não pode 
responsabilizar os investidores pequenos ou grandes. 
Não deve, não pode determinar o que _seja pequeno in
vestidor para efeito de ressarcimento. Deve, sim, nesta 
oportunidade, ressarcir a todos os que foram prejudica
dos pela ocorrência de sua culpa, pela incompetência do 
Banco Central, este órgão do Governo que, na melhor 
das hipóteses - como benevolamente o denominou há 
pouco tempo um jornal- deve ser traduzido como o xe
rife que chega sempre depois do crime. (Muito bem! Pal
mas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE UNS NA SESSÃO DE6-9-83 ÉQUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt LINS (PDS- C~. Pronuncia o seguh1tC 
discurso. Sem revisão do oraOor.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, hâ poucos dias, neste plenário, o nobre Sena
dor Roberto Saturnino leu um documento vazado em 
papel pautado do Instituto dos Economistas do Estado 
do Rio de Janeiro sem assinatura, mas com a indicação 
de que o responsável seria a Diretoria daauele Instituto. 

O documento se intitula "Ad.v.ertência à Nação" e é 
um libelo- contra o Presidente do lBGE. Foj ele analisa
do pelo nobre Senador Roberto Saturnino, ocasião em 
que prometemos que o assunto seria considerado, por 
respeito à maneira elevada com que sempre trata essas 
questões, para trazer ao Plenário os esclarecimentos 
cabiv.J:is. 

O documerito, Sr. Presidente, começa por acusar o Dr. 
Jessé Montell9 de sonegar "informações abrangentes, 
corretas e isentas sobre todas as principais dimensões da 
realidade económica, social e demográfica do Pais". 
Afirma ainda que a causa de tudo isso ••é a gestão inepta: 
e incompetente do Sr. Jessé Montello à frente do IBGE". 
Díi'o Instituto dos Economistas do Estado do Rio de Ja
neiro que, no campo das estatísticas demográficas, os re
sultados do censo de 1980 Cstão sob forte suspeição por 
técnicos e· eSpecialiStas, Com erros nO éiiniC:nSionilmei:iio. 
.da mortalidade, natalidade, população, etc. 

Procurei, Srs. SC:nadores, as informações necessárias 
para analisar esse assunto. Recebi esclarec~mentos que 
julgO da !ninha obrigação trazer ao conhecimento da Ca

-sa. 
Q.uanto às estatísticas demográficas e aos resultados 

do censo de 1980, o IBGE jã concluiu a sua apuração cu
jos resultados, antes de serem divulgados foram exausti
vamente analisados por técnicos da instituição. Além 
disso, foram realizadas reuniões com especialistas de ou
tros órgãos com a finalidade de avaliar a qualidade das 
informações. Em nenhunl.:i. das ocasiões ficou "evíaeilcia

. da a existência de eventuais falhas no resultado do censo 
de 1980, que pUdessem invalidar seus resultados. . 

O IBGE, Sr. Presidente, ni.antém um banco de dados à 
disposição de qualqUer in-teresSado, inclusive do Senador 
Roberto Saturnino. 

A$ informações _provenientes do censo demográfico, 
bem como a metodologia empregada na operação censi
târia podem ser analisados à vontade por S. Ex• 

O IBGE põe à disposição de qualquer técnico abalizã-
do que queira verificai os dados e criticá-los sensata e 
honestamente de modo a verificar se as alegativas do Ins
tituto dos Economistas do Rio de Jãneiro.são verdadei
ras ou não. Jamais apareceu qualquer contestação, du
rante as reuniões realizadas para análise dos resultados 
do censo de 1980. 

Mas o documento do IERJ, lido pelo Senador Rober
to Saturnino, diz mais: 
"- no campo das estatíticas económicas, os resulta

dos da reformulação da Pesquisa Industrial Mensal, re
tmativos. a.l.2.8.1_.. até .. hoje.não .di\r.ulgados,...embora. já.es.
tejam prontos. E isto porque o Sr. Moríiello não quer as
sumir, p1,1blicamente, que mrudpulou o câlculo do PIB em 
198l, estimaildo a queda da produção industrial em 
6,8%, quando, na verdade, ela foi superior a 10%." 

Ora, Si. Presidente, quanto aos casos, dados estatísti
cos, relev~nte~ para a economia, cabe esclarecer que os 
resultados das pesquisas são divulgados sistematicamen
te, à medida em que elas são concluídas e de acordo com 
critérios normais de divulgação. Alguns indicadores são 
imediatamente transmitidos à imprensa, outras infor
mações de carãter mais técnico específico são divulgadas 
através de outros meios, tais como relatórios·· e publi~ 
cações têcnicas, e o res.ultado .de pes-quisas especiais por 
acaso não divulgadas estão no banco de dados do IBGE 
à disposição de qualquer interessado. 

Sobre a estimativa do produto industrial especifica
mente referiQo pelo documento do Instituto dos Econo
mistas do Rio de Janeiro, o IBGE repele, liminarmente, 
qualquer insinuação de retenção de informações, com 
objetivos escusas, E esclarece aquela entidade que o re
tardamento ocorrido na divulgação dos dados de 1982 
decorreu da necessidade de completa reformulação na 
metodologia da pesquisa industrial, com a introdução de, 
novos produtos e duplicação do número de empresas in
vestigãdas, em d-ecorZ.ência das conclusões de oesauisa 
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industrial por amostragem, realizadas no segundo se
mestre de 1982, com o objetivo de conferir o resultado 
do crescimento industrial apurado em 1981. -

O produto industrial de 1982, calculado com base pro
veniente dessa reformulação, foi enviado à Fundação 
Getúlio Vargas desde o dia 13 último; alêm disso.o IBGE 
jã divulgou o resultado da pesquisa industrial referente 
aos meses de janeiro e d.e fevereiro de 1983. 

O IBGE faz avaliações mensais além da avaliação 
anual. Publicam a série de indicadores acumulados de 
1982, comparados com igual período de 1981; logo os re
sultados de 1981 também foram divulgados. Divulgarâ 
nos próximos dias os resultados menSais de março, abril 
e maio deste ano, atualizando assim o fluxo normal de 
publicação dos resultados da pesquisa. 

Diz mais-.o. documento do IERJ, Sr. Presidente, que 
"no campo das estatísticas sociais, a pesquisa mensal de 
emprego não se sustenta diante das críticas de inconsis
tência metodológica e de conceituação das variáveis". 
"Os dados divulgados pelo Sr. Montello", continua o 
documento do Instituto dos Economistas do Rio de Ja
neiro, .. deformam, e distorcem, intencionalmente, a di
mensão absoluta e relativa do desemprego e do subem
prego no Brasil". Informa o IBGE que em relação à me
todologia da pesquisa mensal de emprego, a sua confia~ 
bilidade e o seu respaldo técnico decorrem não só da ex
pressiva .. experiência recolhida através dos anos, bem 
como dos estudos específicos realizados em conjunto 
com té.Cnicos do Ministério do Trabalho. Essa metodolo
gia foi publicada na série de relatórios metodológicos e 
se encontra à disposicão do público. 

Aliás, Sr. Presidente, trago aqui documentos que ver
sam sobre essa metodologia material que deixo à dispo
sição de todos, principalmente do nobre Senador Rober
to Saturnino. 

Senador Roberto Saturnino, a respeito da demissão 
dos três funcionários do IBGE, ·saiba V. Ex• que esses 
Diretores dessa.entidade, no momento em que a acusa
vam, eram, igualmente servidores do IERJ. Tinham uma 
dupla posição. ·-

Aliás, O IBGE esclarece qUe o motivo da demissão foi 
indisciplina e perda de confiança. Trabalhando para o 
IERJ eles redigiram a nota, à imprensã, intitulada .. Pre~ 
sidente do IBGE falseia a realidade!", taxando de irres
ponsâveis as declarações do Professor Jessé Montello 
sobre o estudo de uma fórmula para o expurgo no INPC. 
Também acusaram seus superiores hierárquicos de adulw 
terarern resultados de pesquisas ao sabor das _circunstân~ 
cias C: conveniêncías dos Ministros de momento. 

Esses servidores, nobre Senador Roberto Saturnino, 
misturaram um problema de ordem técnica e funcionai 
com uma questãQ. política. Não tinham o direi_to de f~r 
isso por mais irlaceitáveJ que julgassem a decisão política_ 
de seu chefe. O Governo, propôs ao Dr. Jessé Montello, 
Presidente do mGE, uma avaliação do impacto do ex
purgo sobre os índices,do INPC. At.é aí tratava-se ·de um 
estudo técnico, teórico, que deveria ou não respaldar 
uma decisão_ política. O aUxiliar técn!co pode até não 
concordar .com a pretensa decisão política, mas neste 
caso ele. deve, expressamente, comunicar ao seu Diretor 
que não fará o trab-alho. Cometerá uma indiscipliná, é 
certo, porque o que lhe foi pedido faz parte do seu dever. 
A meu ver não lhe caberia, ainda que baseado numa pre
tensa opinião política, fp_rtar-s.e à elaboração do estudo. 

Pergunto eu ao nobre Senador Roberto Saturnino: o 
que.farla V. Ex• se um assessor, seu subordinado, vai à 
imprensa ou torna públicas críticas infundadas, a respei
to de V. Ext, sem ter discutido, antes de uma possfvel di-
vergência de opinião, com o seu superiór'i -

Creio que tanto V. Ex• como qualquer outro conside
raria isso uma falha. O servidor, antes de lhe acusar de 
público, antes de fazer declarações, deveria ter discutido 
com V. Ex•, deveria ter recusado a missão de que foi in-
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cumbido e pedido a sua demi_ssão. Nào foi isso o que se 
deu. 

Qualquer um de nós afastaria esse prolissiôilal do nos
so convívio, jã que não atendia à mínima confiança do 
seu Diretor. E foi exatãmente isso que o Dr. Jessé Mon
tello, Presidente do IBGE, fez. Aliás, pelo que sei, nobre 
Senador Roberto Saturnino, não foi esta a única '!ez que 
o Sr. Marco Antônio de Souza Aguiar faltou com a ética 
profissional perante o seu chefe. Esse rapaz foi ex.-all!no 
do_Professor Jessé; ocupou alguns cargos no IBGE, da
das inclusive as relações de a_mizade e confiança com _a 
família do Sr. Montello. Ultimamente porém vinha ado
tando atitudes desleais, inclusive divulgando pela im
prensa o_rdens internas e procurando desvirt_uar o sentido 
dessas ordens. Não foi, portanto, leal com o chefe, ou 
com o amigo, como ficou apurado mais tarde. 
lncompatibilizou~se, também, com seus próprios fundo~ 
nários, aos quais acusou de incompetentes; numa reu~ 
nião fora do IBGE, em São Paulo. 

Suas declarações foram publicadas no jornal Folha de 
S. Paulo, na edição de 3 de fevereiro de 83. 

Completo, nobre Senador Satu_mino, minhas infor~ 
mações, relatando os verdadeiros motivQS da saída do 
ex-Diretor Técnico do IBGE, o Sr. Marco Antonio de __ 
Souza Aguiar. 

Segundo o IBGE, o Sr. Marco Antonio atrasou _a en
trega de várias pesquisas importantes que lhe foram soli
citadas, entre as qu3is as seguintes: "construção do índi
ce de preço ao produtor"; .. estudo sobre o comércio inte-
restadual"; "dados necessários à obtenção da PIB~'; "in
dicadores c-onjunturais da indústria'': __ .. plano de amos
tragem da indústria para o final de 81"; "pesquisa de 
orçamentos familiares", entre outras. 

Como V. Ex• vê, o_Sr. Marco Antonjp estava pratica
mente em vias até de ser dem{ti_do, não por outras razões, 
mas por inadimplência. 

AliáS, eu não sei cOmo podia um homem que estando 
no IBGE, com a respons-abilidade de Diretor Técriicõ, 
ser também responsável por um outro Instituto, no qual 
adotava posições frontalmente contrárias e publicamen
te assumidas contra o mesmo IBGE. 

Não sei rcii.Imente,-sr. Presidente, se estes atrasos do 
Sr. Marco Antônio foram por incompetênciã oU porTai
ta de tempo, já- que se dedicava a mister semelhante, em 
outro instituto; onde, por ra:zões-pblíticas.:.:.... e rião_ furi
cionais -, defendia peritos de vista muito diferenteS. 

O Professor Jessé Montello não fez, n-o IBGE, demis
sões em massa, nobre Senador Roberto Saturnino, F o.
ram exonerados apenas três furii::ionãríoS que-nãõ ·ma1S 
mereciam Confi3.Dça. O Sr. Marco Antônio de Souza 
Aguiar, ex-Diretor Técnico pediu exoneração, como õ fi
zeram mais três servídores, com de politicamente identi
ficados. Entre esses, o Sr. Antônio Castr_o, Assessor do 
Sr. Marco Antônio, ila Diretoria -TécJiiCa do IBGE, e, 
por sinal, Presidente do IERJ. Veja V. Ex•: o Sr. Antônio 
Castro, qUe se demitiu Com o" Sr. Marco Antônio, era 
nada menos do que o Presidente do IERJ, do qual o Sr. 
Marco Antônio era ou-é empregado no Rio de Janeiro. 

Aliãs, descobriu-se mais tarde, nobre Senador Rober
to Saturnino~-Que ci Sr.-crstroSõCompareeiR -ao ffiGE 
de dois em dois meses para assinar o ponto. Naturalmen
te com conhecimento dõ Sr. Marco Antônio: Pode-s_e an
tever que o Sr. Antônio Castro não dava maior colabo
ração técnica ao IBG E. 

Ora, se o Senhor Marco Antônio não 3.giia correta
mente nesse caso, pode muito bem ter agido tambêm de 
modo incorreto em oUtros. 

Por outro lado, Senador Roberto Saturnino, V. Ex• 
conhece a biografia do Dr. Jessé Montello. Quero agora 
fazer referência a Um outrO documento, que V. Ex• cita 
no seu discurso. Refiro-me à carta da Dra. Carmem Gar
cia. Dra. Carmem Garcia foi demitida realmente do 
IBGEjuntamerite com <:i Sf~ Tianelli, ambos do Departa
mento de Estatística. Pois bem, por coincidência tam-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

bêm ela pertencia ou pertence aos quadros do IERJ. V. 
Ex~ certamente não desconhece isso, porque ela mesma, 
em sua carta, diz o seguinte, referindo-se ao Dr. Jessé 
Montello: 

"O IERJ- Instituto dos Econo_mistas dQ Rio de 
Janeiro, entidade da sociedade civil, a cuja Diretoria 
pertenço, refutou suas declarações e não obteve, de 

- sua parte, resposta têcnica." 

Parece, como vê V. Ex•, que havia um verdadeiro con
-luio entre essas pessoas, entre esses técnicos, nos quais o 

Professor Jessé confiava para a realização de suas tarefas 
técnicas. Eles pertenciam todos, ou quase todos, exala
mente à Diretoria de um outro organismo de Economia 
e Estatística cuja poJítica é frontalme.n_te cOntrária_ à _<;lo 
IBGE.-Assumiu uma dupla posição. 

~triste constatar a culpa desses moços talvez: por falta 
de maturidade política. Não conlteço a capacidade técni
ca do Sr. Marco Antônio. O IBGE porém afirma que S. 
s~ atrasou vârios trabalhos que lhe foram confiados. 

Tênho em mão, nobre Senador Roberto Saturnino, 
~?-i_s p_orm~norizadamente, a relação desses trabalhos. 

_QSr. Roberto SaturninO- Permite-me V. Ex• uma in
tervenção? 

O-SR. JOSt LINS- Com prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino- Eu queria, primeiramerite, 
agradecer à atenção de V. Ex' pelos esclarecimentos que 
presta, seguindo um procedimento que é usual e louvável 
nesta Casa. Eu queria diScordar de V. Ex• no tocante à 
justificativa que dã para a demissão desses técnicos: O 
{!_!tO de pertencerem todos ao Instituto não significa-iui
nhum conluiõ~ mas significa o que ê natural, uma identi
~de_ de opi~ião que era contrária à opinião técnica .. -

O-SR. JOSt!: LINS - Não é bem uma identidade, é 
uma oposição "de opiniões. 

O Sr. Roberto Satnrnino - Foj uma identidade de opi
nião em oposição estritamente técnica aos métodos utili
zados pelo Dr. Jessé. E esses técnicos, embora eu co~ 
nheça superficialmente a quase todos, eu conheço mais 
profundamente, ou melhor, eu diria que conheço mesmo 
profundamente o Professor Antonio Castro que ê um 
dos patrimônios da clas&e dos economistas, não só do 
Rio de Janeiro, mas do Brasil, um professor de renome 
atê mesmo internacional, cuj9 conceito e cuja irhagCm 
não cabe dentro dessa alegação, de que ele S_ó compare
cia de dois em dois anos, para assinar o ponto. Acho is
so ... 

O SR. JOSt LINS - Eu me referia a meses. 

O Sr. Roberto Saturnino- ... de dois em dois meses 
para assinar o ponto. Porque é um homem da maior res
ponsabilidade, é um profissional de enorme conceito. E 
o fato de todos _eles comugarem a mesma opinião, a meu 
juízo, desde que essas colocações não eram feitas de ma
neira ofensiva, nãO justificaria nunca uma demissão. Eu 
acho que esse é um procedimento novo para mim, nobre 
Senador. Eu jã tive oportunidade de me referir a isso, 
quando interpelei o Ministro Delfim Netto. Eu sou um 
:rervidor público, e em várias vizes, me pronunciei publi
camente contra meus chefes, e nunca me senti ameaçado 
de demissão, porque hã algum tempo atrás isso não 
ocorria. Então, o que ocorreu no IBGE como o que 
ocorreu no IPEA, como o que tem ocorrido em outros 
õrgartismos, e coincidentemente sempre na Pasta do Mi
nistro Delfim Netto, e que caracteriza, a meu ver, um 
procedfmento que não era usual, este de considerar· fil
disciplina a manifestação Contrãria aos pontos de vista 
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oficiais, digamos, da direção da Casa. Eu recebo e agra
deço as explicações, mas continuo também não concor
dando com essa caracterizaçã-o de indisciplina, porque 
não vejo nenhuma incompatibilidade entre o exercício 
profissional e a manifestação, até pública, de discordân
cia em relação aos métodos adotados. Quero_ -diz_er a 'Y. 
Ex' que eu tambêm desconfio, embora não seja um espe
cialista e, por conseguinte, não possa dar uma -opinião 
técnica a respeito do julgamento das questões em con
fronto, mas, quero dizer a V. Ex~ que, como cidadão e 
representante de uma parcela substancial da opinião 
pública do País, eu desconfio, por exemplo, desses dados 
que têri:t sido- publicados relativos a emprego no País. Eu 
vejo, mês a mês, sair na imprensa os dados apurados 
Pelo IBGE, como se o desemprego no País não estivesse 
aümentan-do. O que contraria a evidência gritante, além 
de contrariar· uma séi'íe -de outros dados apurados pela 
FederaÇão das Indústriãs de São Paulo, por revistas es
pecializadas, pela revista Exame e a própria íridicação do 
bom senso de quem observa, e de quem vê o desemprego 
crescer avassaladoramente neste País, ·enquanto o IBGE 
continua ã- PUblicar taxas, índices de desemprego que, 
praticamente, não se alteram com o correr do tempo. 
Então, eu também tenho esse direito de cidadão, de duvi
dai- das apurações do_ IBGE, embora, confesse não tenha 
o necessário conhecimento técnico para me aprofundar 
na apreciação desse d8do. E quero dizer a V. Ex•, a pro~ 
veitando também o a.ssunto que se debate, que chegou a 
chocar~me a notícia que li hoje nos jornais, de_ que a Fun
dação Getúlio Vargas - não quero abandonar o debate 
sobre o IBGE, mas também me fixar num procedimento 
que me parece inteiramente anãlogo, por parte da Fun
dação Getúlio Vargas, que também já sofreu acusaÇões 
de manipulação de índices em 1973 e depois procurou 
redimir-se dessas acusações com um procedimento sério 
nesses últimos tempos- mas hoje leio nos jornais que a 
partir do mês que vem a Fu_ndação Getúlio Vargas não 
publicará mais os índices de inOação não expurgados, 
isto é, s6 publicarã o índice expurgado. Este teria sido o 
último mês em que se publicou o índice não expurgado 
de 10,1, e o índice expurgado de 9,6. Doravante só serã 
publicado o expurg-ãdo, para ocultar da opinião pública 
a verdadeira diinensão do processo inflaCionário, Nobr_e 
Senador, isso me Parece, evidentemente, pressão do Mi
nistro Delfim Netto. Não é outra coisa senão a Fqp
dação Getúlio Vargas novamente se curvando às pres
sQ_es do Ministro Pelfim Netto pa.rat não cumprindo, di
gamos, as obrigações da sua tradição, vai, outra vez, 
procurar atender aos "apelos" do Ministro e forilecer 
apenas aqueles índices mais favorãveis, deixando que a 
opinião pública desconheça a verdadeira dimensão da 
inflação. Esse procedimento é inteiramente anãlogo ao 
procedimento do IBGE, no caso dos indices de desem
prego, porque, obviamente, há distorções que não são 
referidas na publicação, e, pelo menos, o IBGE deveria 
pt-estar uin esClarecimento a respeito das razões que le
vam o seu índice a aparecer sempre em determinada po
siçiío de estabilidade, quando a realidade é obviamente 
outra completamente diferente, com um crescimento do 
desemprego, do subemprego, do desemprego disfarçado, 
que é verdadeiramente alarmante no caso d9 Brasil de 
nossos dias. Eram as observações que eu queria fazer, 
mas, como eu·disse, agradecendo a atençao de V. Ex• 
neSse· esclarecimento. 

O-sR. JOS:It LINS- Nobre Senador Roberto Satur
-nino-, V. Ex• é um homem de cujo equilíbrio nenhum de 
nós duvida; ao contrário, V. Ex' desfruta, nesta Casa, de 
um dos melhores conceitos, não só quanto à inteligência 
como quanto à competência. 

O Sr. Roberto Satnrnino --Agradeço a V. Ex• 
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O SR. JOSlt UNS- V. Ex• nada tem que agradecer. 
Este é um fato por todos nós conhecido e reconhecido. 

No momento, porém, V. Ex• estâ sendo injusto. Pri
meiro, quando desconfia, fá nâo'ã.gOra do IBGE mas -da 
própria Fundação Getúliõ- Vargas.- V. Ex+ Sabe que o 
fato de não se publicar, sistematicamente, determinado 
dado, nada quer dizer.-Esses dados ficam registrados nos 
arquivos, nas memórias da Fundação, onde- qualquer 
pessoa poderá ter acesso a eles, na hora que quiser. O 
que a Fundação quis dizer é que a inflação deVe ser 
acompanhada por um só índice, que deve ser considera
do o real. V. Ex• pode discodar da maneira como o índi
ce é calculado, V. Ex• pode discordar do expurgo; pode 
dizer que é injusto, mas uma coisa é uma opínião, Outra 
coisa é uma decisão política. V. Ex• tem que abrir um 
crédito de confiança a esses homens qtie, "afinal de con
tas, lutam, labutam, e se esforç:im pãra ajudar ao País. 

A Fundação Getúlio Vargas, que eu saiba, tem sido 
um dos poucos esteios dentro do Governo confiáveis 
pela Oposição. Até ontem a Oposição lhe fez os melho
res elogios. Agora vejo que V. Ex• cOmeça a desconfiar 
até da Fundação Getúlio Vargas. 

O Sr. Roberto Saturnino ~O fato de eu elogiar não 
significa que seja o esteio da Oposição. 

O SR. JOSt LINS- O Dr. JessêMontello vem sen
do objeto de críticas infundadas e injUStàS, mas a Fun
dação, tem tido, ao contrário, até um certo respaldo da 
Oposição, que a consideraVa imune "às imposições" do 
Ministro Delfim Netto. 

O Sr. Roberto Saturnino - E por isso é que nôs ta: -
mentamos que não esteja mais reagindo. 

O SR. JOSb. LINS- V. Ex• comete uma grave injus
tiça, mesmo porque, tenho abs_o!uta certeza de que, se V. 
Ex• precisar, amanhã, de um dado comparativo dessa 
natureza, ninguém vai nega-lo a V. Ex• 

Mas, V. Ex• também é iiijUsto quarido nega ao profes
sor Jessé MonteUo, diretor do IBGE, o direito de exigir 
dos seus servidores que cumpram no mínimo as s_uas 
obrigações técnicas e seus devére5 de lealdade·, se não 
para com o diretor, pelo menos para com a repartição. 

O Roberto Saturnino - Não, as suas abrigações eu 
não nego, é um direito que ele tem, realmente. Agora, 
emitir suas opiniões ... 

O SR. JOSf: UNS- Nobre Senador, se alguém é um 
auxiliar técnicO, responsável por uma área importante de 
uma instituição, e se engaja num outro instituto; se essa 
pessoa, sem qualquer discussão, sem qualquer entendi
mento com o seu diretor, acusa, de público, a orientação 
de sua repartição, não pode estar ceí-to. Se protege-a1.:-
guém que não comparece ao trabalho, não pode estar 
correto. Não quero aqui acusar o Sr. Antonio Castro. 
Nem conheço esse Senhor que, segundo V. Ex• me diz, é 
um homem de alto gabarito e de excelente conceito técni
co. 

Mas, a mim me parece que o Sr. Marco Antônio de 
Souza não aiia CorretamentC. Teinho em mãOs uma re.: 
lação, dos trabalhos que foram soliciti:t-doSaO Si. MãTCo 
Antônio dos quais nenhum foi entregue. 

Já li tudo isto para V. Ex•, nào vou repetir. 
Aliás~ mesmo alltes de s3.ir-do IBGE, já se dizia que -

esse Senhor iria trabalhar no Governo do Sr. Leonel Bri
zola. Isso acabou realmente por acontecer, conforme V. 
Ex• sabe. Mas o mais esquisito, nobre Senador, é que 
aqui tenho em mão a folha do_ Diário Oficial do Rio de 
Janeiro, do dia :2 de setembro de 1983, com um Decreto 
que vale a pena conhecer._ O texto é o seguinte: Decreto 

. de 31 de agosto de 1983, ano do centenário de Getúlio 
Vargas: 

Atos do Governador 

DECRETOS DE 31 DE AGOSTO DE 1983 -
ANO DO"CENTENÁRIO DE GETÚLIO VARGAS 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais. 

Resolve: 

Cohceaer dispensa a: Marco Antônio de Souza 
Aguiar, das funções responsável pela Secretaria Ge-
ral da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro - -FAPERJ. Proc. n9 E-
12(4.622/83. 

Como se vê, esse Senhor já foi também demitido do lu
gar que assumiu no Gpverno do Sr. Leonel Brizola. V. 
Ex• há de convir que alguma coisa está acontecendo que 
pode lhe ajudar a fazer jusfiça. Não é norinal que al
guém, responsável por um setor técnico importante, não 
discuta com os seus diretores os seus pontos de vista de 
ordem técnica; ou que atrase trabalhos técnicos -que lhe 
são solicitados, quando dispõe de auxiliares para isso; 
que sem qualquer discussão de seus pontos de vista re-

- corra à imprensa, em nome de um outro organismo de 
natureza semelhaiüe-, p.ãra contestar o seu chefe, ou para 
detratá-lo. E quem é, nobre Senador, o Sr. Jessé Mon
tello? 

O Sr. Roberto Saturnino - Só um ligeiro aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOSl!: UNS- Com prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino- A informação que tenho é 
que esse assunto foi exaustivamente discutido em reu~ 
niões do próprio IBO E, e lião me parece que o econ-o
mista tenha ido ã imprensa sem antes ter discutia exaus~ 
tivaniente, e discordado internamente. Depois, apenas 
manifestou essa discordância publícamente. 

O SR. JOSJ!: UNS - O que afirma o Diretor do 
IBGE é que jamais o Senhor Marco Antônio levou 
qualquer ponto de vista contrãrio ao Sr. Jessé Montello. 
Ao cOOhár~o, recebil!- as niiSSões; er-a solicitadO a infor-

~- mar que tipo de .apoio !oglstico ou de pessoal, necessita
va para cumpri-las, aceitava-as mas não as cumpria. A 
ffirorrlia-c'ão ê -ciarrsSima: jarllais essé fêcriico discordou 
das solicitações recebidas. 

No ·entanto-, esse SenhÔr está sendo confrontado com 
o Professor Jessé Montello. V. Ex• conhece o atual Dire
tor do IBGE, mas para que tique registrãdo nos Anais 
desta Casa, faço questão de registrar aqui, o seu Curricu· 
!um vitae: 

CURRICULUM f/ITA..E 
Professor: Jessé Montello 
Nome completo: Jessé de Souza Montello 
1. Diillomas 
1 -Bacharel em Matemática pela faculdade de 

Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janei
ro (antiga Universidade do Brasil), 1943. 

2- Licenciado em Matemática pela Faculdade 
---- ----de Filosifia da Uriive"isídade Federal do Rio de Ja

neiro (antiga Universidade do Brasil), 1944. 
3- Engenheiro Civil pela Escola Naéional de 

EnS:"enhãrhi da Universidade Federal do Rio de Ja
nçlro (antiga Universidade do Brasil), 1946. 

4- Doutor -em Ciências AtuariaiS pela Faculda
de de Ciências Econômicas da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (antiga Universidade-do Brasil), 
1950 .. 

5 - Economista - Registro CREP n9 684 -
1958. -

Sexta-feira 9 3941 

6- Estatístico - Registro n9 0.028 - 1970 . 
7- Atuário - Registro n9 083 - 1971. 

2. Concursos r-ealizados 

1- Estatístico do Ministério da Fazenda, 1939. 
2 ~-Atuário do MTIC- }9 classíficado, 1945. 
3- Livre~docente de Matemática Financeira da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro- Iº classi
ficado, 1943. 

4- Catedrático de Análise Matemática e Mate
mática Atuaríal da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro- 19 classificado, 1950. 

3- Funções exercidas 

l - Professor de Estatística e Econometria dos 
Cursos-de Mestrado e Dout~~ado em Economia da 
Escola de Pós-graduação em Economia da Fun
dação Getúlio Vargas. 

2- Professor Catedrático da Cadeira de Análise 
Matemática- Matemática Atuarial da UniversidaR 
de Federal do Rio de Janeiro. 

3- Consultor de Assuntos Atuariais da Ele
trobrâs e das suas subsidiárias. 

4- Consultor de Assuntos Atuariais de FUR
NAS- centrais Elétrica. 

5- Consultor de Assuntos Atuariais da LIGHT 
- Companhia de Eletricidade. 

6- Consultor de Assuntos Atuariais da COEL
BA - Companhia de Eletricidade da Bahia. 

7- Consultor de Assuntos Atuariais da -CE
LESe- Centrais Elétricas -de Santa Catarina. 

8 -Consultor de Assuntos Atuariais da COSI
PA -Companhia Siderúrgica Paulista. 

9- Consultor de Assuntos Atuariais da CE
MIO -Centrais ElétriCas de Minas Gerais. 

1 O- Consultor de Assuntos Atuariais da CEAL 
- Centrais Elétricas de Alagoas. 

ll -Consultor de Assuntos Atuariais da CPFL 
- Companhia Paulista de Força e Luz. 

-12- Consultor de Assuntos Atuariais da CESP 
-Companhia Energética -de São Paulo. 

13- Consultor de Assuntos Atuariais do BEM
OE - Banco do Estado de Minas Gerais. 

14- Consultor de Assuntos Atuariais da CERJ 
-Companhia d-e Eletricidade do Rio de Janeiro. 

15- Consultor de Assuntos Atuariais da CEL
PE- Companhia de Eletricidade de Pernambuco. 

16- Consultor de Assuntos Atuariais da 
COELCE- Conlpanhia de Eletricidade do Ceará. 

17- Consultor de Assuntos Aturiais da FI
PECq- Fundação de Previdência Privada dos Em
pregados da FINEP, do IPEA e do CNPq. 

18- Consultor de Assuntos Aturiais do Monte
pio SAOEX. 

19- Membro do Instituto Brasileiro de Atuâria 
-- MniA, d_esde a ~ua Fupdação. 

20- Consultor de Assuntos Atuariaís da ELE
TROSUL - Centrais Elétricas do Sul do Brasil. 

21 -'Consultai de Assuntos Atuariais dã CEEE 
-Companhia Estadual de Energia Elétrica- RS. 

22- Consultor de Assuntos Atuariais da CELG 
- Centrais Elétricas de Goiás S/ A. 

23 - Consultor de Assuntos Atuariais da Cia. 
FININVEST de Previdência Priv3.da. 

~· Funçõ~ .que ~xerce 

, 1 - Presidente da Fu,ncUt.ção Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE. 

2 ,...... MembiO do Conselho Social e Econômico 
da ONU. 

3- Membro do Conselho de Previdência Com
~lementir do Ministério da Previdência Social. 

- 4- Membro da Comissão lnteramericana de 
Estatística (COlNS). --
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5. Tít11los universitários 

1 -Examinador do Concurso para Ca~edrãtico 
da Cadeira de EstatístiCa, Economia e Finanças da 
Escola Politécnica da Bahia, 1944. 

2- Assistente das cadeiras de Física Geral e Ex
perimental e de Anãlise Superior da Faculdade de 
Filosofia do Instituto Lafayette, hoje Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. 

3- Assistente ___ do _prof. William Madow, da 
Universidade da Carolina do Norte, USA, no curso 
sobre teoria e prática dos levan~amentos por amos
tragem, ministrãdo no Rio de Janeiro, na Sociedade _ 
Brasileira de Estatística, 1947. 

4 ~ Livre-do~nte de Matemãtica Financeira da 
Faculdade de Cíências Ec9nômicãs, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, por concurso realizado 
em 1948. 

5- Examinador do concurso para livre-docente 
da Cadeira de Matemática _Superior da Escola de 
Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro, 1950. 

6- Professor substituto de Estatística
Matemática da Faculdade de Economia e Adminis
tração, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
durante os anos de 195 l e: 1952. 

7- Professor de Inferência-Estatística, Cálculo 
de Probabilidade, Análise das Séries Temporais e 
Processo Estatístico na Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas, da Fundação IBGE, 1952 a 1965. 

8- Examinado_r do _conc1,1rs9 para catedrático 
da Cadeira de_ Cálculo Infinitesimal, Complementos 
de Geometria Analítica e Noções de Monografia da 
Escola de Engenharia da Universidade Fet:l.eral do 
Rio de Janeiro, 1952. 

9- Examinador do concurso para catedrático 
da Cadeira de Estatístiça da Faculdade de Filosofia 
e Letras da Universidade de São Paulo, 1952. 

lO- Professor de Estafística e Economia do 
Curso de Escola de Pós-Graduação em Economia 
da Fundação Getúlio Vargas, desde 1965. 

11 -Examinador do concurso_ para livre
docente da Cadeira de Análise Matemática da Fa
culdade de Ciências-EConômicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 1954. 

12- Examinador dos c_oncursos reaJizados pelo 
DASP para Atuário do Quadro Permanente do Mi
nistério do Trabalho e Previdência Social, 1955 e 
1956. 

13- Professor _das Cad~1ras de (\{atemáfíca Fi
nanceira e Economet_rüt do-Curso de Engenharia 
Econômica da Escola de Engenharia da Unive_rsida
de Federal do Rio d_e Janeiro, J957. 

14- Examinador do concurso para Catedrático 
da Cadeira de Matemátiça Superior da Escola de 
Arquitetura da Un_ver_sidade Federal do Rio de Ja
neiro, 1960. 

15 - Examinador dg concurso para Catedrático 
da Cadeira de .Complementos de Matemátíca da Fa
culdade de Ciênçias-EconômicaS- da Universidade 
da Guanabara, 1961. 

16- Examinador do concurso para Catedrático 
da Cadeira de Matemática Atuarial da FacUldade 
de Ciências Económicas da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 1961. 

17- Examinador do concurso pata Catedrático 
da Cadeira de Estatística EconôiDica da Faculda-9-e_ ·~--~-
de Ciências Econômicas da UniverSidade Federal 
do Rio Grande do_S_u_!, 1961. 

18- Professor de Anális~ Fatorial do InstitutO 
de Pesquisa da Marinha, 1962. 

19- Professor de Matemática do Curso de 
Análise Económica do Conselho Nacional de Eco- _ 
nomia, 1964 a 1966. 

20- Professor de Teoria e Prática dos Levanta
mentos por Amostragem no IPEA. 1964 a 1972. 

21 -Professor da Cadeira de Estatística do Cur
so de Análise Económica do Conselho Nacional de 
Economia, f966. 

22- Examinador de Matemática e EstatíStica 
Matemática, nos concursos para ingresso no Insti
tuto Brasileiro de Atuãria, por designação da As
sembléia Geral do referido Instituto, 1946 a 1963. 

23 - Examinador do concurso para Catedrático 
da Cadeira de __ Complementos de Matemática -
Análise Matemátíca da _Universidade de São Paulo, 
1962. 

24 - Professor de Processo Estocástico do Cur
so de Computadores Eletrônic_os do GEIA do Con
selho de Desenvolvimento, 1962 e 1963. 

25- Examinador do concurso para Catedrático 
da Cadeira de Estatística Matemática da Universi
dade de_ São Paulo, 1963. 

26- Examinador do concurso para Catedrático 
da ca.deira de Matemática, Pesquisa Operacional da 
Universidad~_ de São Paulo, 1963. 

27- Professor das Cadeiras de Estatística e Ma
temática do Curso de Análise EconómiCa do Conse
lho Nacional de Economia, 1966. 

28- Professor de Maten1.ática, Estatística e Eco
nometria no Curso de Programação -EConômica -do 
IPEA - CENDEC - 1965 a 1969. 

29- Examinador do Curso para Catedrático da 
Cadeira de Matemática da Faculdade de Ciências 
EconómicaS da Universidade Federal do Pilranâ, 
1967. 

30- Professor de Microeconomia do curso de 
Análise Económica do antigo Conselho Nacion:ifde 
Economia, realizado no CENDEC- IPEA, 1967. 

31- Professor de Matemática Superior do 
PROFAE, realizado pelo CNI, 1969 e 197_0. 

" 32- Examinador dos concursos para Doutora
do em Econometria da Faculdade de Economia e 
Administração da Universid3.de de São Paulo, 1970 
e 1971. 

33 - Professor de Matemática Financeira e Es
tatística do Curso de Mercado de Capitais da Escola 
de Pós-Graduação em Economia da FUndação Ge~ 
túlio V argas, 1967 a 1972. 

34- Professor de Matemática Financeira e Es
tatística- do Curso de Economia de Energia- do 
PLANFAP (Ministério-das Minas e Energia), 1971 
e 1972. 

35 -Professor de Estatística dos Cursos de Eco
nomia d_e" Energüi e Recursos Minerais do PLAN
FAP (Ministério das Minas e_ Energia), 1972. 

36- Membro das ComisSões Encarregadas de 
emitir parecer sobre Cursos de Mestrado em Econo~ 
mia da Universidade de SãO Paulo e da Universida
de de Brasilia, 1973. 

37- Examinador do Concurso para Livre~ 

Docente de Econometria na Faculdade de Econo
mia e Administração da Universidade de Sã:O Paulo, 
1973. 

38- Examinitdor do ConCurso para Do_utorado_ 
em Econoinia da Faculdade de Economia e Admi
nistração da Uníversidade de São Paulo, 1974. 

39 - Diretor dos Cursos Especiais da Escola de 
Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio 
Vargas, 1974. 

40 - Diretor de Ensino da Escola de Pós
Graduação em Economia da Fundação Getúlio 
Vargas, 1977. 

41- Examinador do Concurso para Doutorado 
em Estatística da Faculdãde de Ciêncías Econômi~ 
cas da Universidide Federal-ao Rio Gran-ae do Sul, 
1977. 
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42- Examinador do concurso para Livre
Docente da Cadeira de Moedas e Bancos da Façul· 
dade de Economia e Administração da Unive:rsida
de de São Paulo, 1978. 

6. - Experiências Profissionais fora do Magis-
tério -- - -

1 - Atuário do Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comêrcio, 1945 a 1952. 

i,.....,.,_Atuário do al1tigo Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Bancários, hoje pertencente ao 
INPS, 1944. 

3- Direfof-do Depatarmento de Atuâria e Es
tatística do antigo Instituto de Aposentadoria e 

,Pensões dos Bancários; hoje pertecente ao INPS, 
1945 a 1958. -

4- Membro do Conselho Atuarial do Serviço 
Atuarial do MTIC, 1944 a 1956. 

5 - Secietário -da Sociedade Brasileira de Es~ 
tatística, 1945 a 1948. 

6- Membro do Conselho Técnico do Departa
mento Nacional da Previdência Social, na qualidade 
de Atuário do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social, 1949 a 1951. 

7- Membro da Comissão encarregada pelo Go
verno, para estudar o Sistema Estatístico Brasileiro, 
!95L 

8- Diretor do Departamento de Matemática e 
Estatística dà Universidade FePeral do Rio de Ja

'"' neiro, 1951 a 1953. 
9""- Diretof Técnico do Instituto Brasileiro de 

Atuârlà, 1953 a 1956. 
lO- Cons-uftOr Econômico do Conselho de De

senvolvimento, 1957. 
11 -Chefe de Divisão de Estatística e Atuária 

do Bimco- Nacional de Desenvolvimento Económi
co, 1958 a 1967. 

12 - Coordena~or do Grupo de Trabalho para 
firiancia:meritO às Exportações, BNDE, 1959. 

13 -_Chefe substituto do Departamento Econô
mico do BNDE, 1965 e 1966. 

14- Consultor TécniCo da ASPLAN (Assesso
ria em Ptanejamento), 1967. 

15- Consultor de Estatística e Econometria do_ 
lPEA, 1968 a 1970. 

1_6- Chefe do Levantamento por Amostragem 
do Tráfego no Estudo de Viabilidade Técnico e Eco
nómica do Metrô do Rio de Janeiro, realizado pelo 
Consórcio Hoetief-De Consult- CCN, 1968. 

17 - Membro do Conselho de Curadores da TV 
Educativa - MEC, 1970 a 1975. 

18- Consultor de Assuntos Financeiros- da 
CREFISUL, 1970 a 1972 e 1976. 

19- Chefe do Grupo de Econometria da Matriz 
Energética Brasileira, 1970 a 1973. 

20- Membro conferencista da equipe da Matriz 
EnergétiCa- Brasileira que apresentou ao Estado
Maior das Forças Armadas, em Brasflia, a Proble
mática Energética Brasileira, maio de 1971. 

21 -Conferência realizada na Associação dos 
Ex~Alunos da Escola Superior de Guerra -
ADESG, Rio de Janeiro, Guanabara, sobre a 
Problemática Energética Brasileira~ 1972. 

22- Conferência realizada na Escola de Alto 
Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, sobre 
Pert e suas aplicações, 1974. 

23- Conferência realizada na Escola Superior 
de--Guei'ra: Panofama do Setor Terciário na Econo
mia Brasileira, 1975. 

24- ConferênCíã realizada no EMFA, sobre o 
IX Recensearqento Geral do Brasil, 1980 

25- CónferênCia realizada na ADESG sobre o 
Censo Demográfico, 1980. 

26- Partícipação no Seminário sobre a noYã. 
Lei Salarial realizado no Centro de Convenções 
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Anhembi, sob o patrocínio do Jornal O Estado de S. 
Paulo, 1980. 

27- Conferência sobre lndice Nacional de 
Preços ao Consumidor, realizada na Fundação Ge
túlio Vargas, 1980. 

28- Conferência-SObre Censo Demográfico rea
lizada na Reitoria da UFRJ, 1980. 

29- Conferência--realizada na UFSC sobre 
Problemas Estatísticos Nacionais, 1981. 

30- Conferência realizada na Federação das _ln-_ 

dústrias do Estado do Paranã, sobre Problemas de 
Desemprego e fndice Nacional de Preços ao Consu
midor, 1981. 

31- Conferência realizada na Escola Superior 
de Guerra: A população Brasileira, 1981. 

32- Conferência realízada na Fe_deração das In
dústrias do Estado de São PaulO- FIESP: Primei
ros Resultados do Recenseamento de 1980 e a Distri
buição da Renda no Brasil, 1981. 

33- Conferência eni 20·7·B2, na ADESG do _ 
Acre sobre Aspectos Demográficos Brasileiros do 
Censo de 1980. 

34 -Conferência na ADESG do Esp!rito Sailto 
sobre Aspectos Demográficos Brasileiros do Censo de 
1980. 

35- Conferência em 8·09-82, na ADESG de 
São Paulo sobre Aspectos Demográficos Brasileiros 
do Censo de 1980. 

36- Conferência em 22-09-82, na ADESG do 
Rio de Janeiro sobre Aspectos Demográficos Brasi
leiros do Censo de 1980. 

37- Conferêricia em 28-9·82, na ADESG de 
Goiás sobre Aspectos Demográficos Brasileiros do 
Censo de 1980. 

38 -Conferên-Cíii--eiTi-27-10~82, na ADESG de 
São Paulo sobre Aspectos Demográficos Brasileiros 
do Censo de 1980. 

39- Conferênciã- em 18-4-83, na Universidade 
de Brasília sobre Aspectos Demográficos e Previdên-
cia Social. -

40- Exposição no Senado Federal em 19-4-83, 
sobre Aumento Populacional. 

41- Conferência em 4-5-83, no Forum de Ciêni
ca e Cultura da UFRJ_s_Qbre Principais Objetivos do 
IBGE. 

7. Atividades Internacionais 
1 -Delegado do Brasil nos _Congressos Interna

cionais de Estatística, realizado em wa:shington em 
1947 e no Rio de Janeiro em 1955. 

2- Delegado do Brasil no Congresso Interna
cional de Atuâria, re,a.Hzado em Madrid em 1954. 

3- Secretário representativo no Congresso In
ternacional de Atuária realizado em Madrid em 
1954. 

4- Representante do Brasil, na qualidade de 
Atuária, Bllreau IOterllaciona1 do Trabalho, desde 
1958 a 1961. · ·· 

5- Membro da ComisSãõ di E-siãiística do 
Conselho Social e Económico das NaçõC:S Unidas, 
1960 a 1964. · 

6- Delegado do Brasil nas 11', 12• e 23• Reu
niões da Comissão de Estatfstitica do Conselho SO
cial e Econôinico d:-: ... Nações Unidas, 1960, 1962 e 
1981. ~ 

7- Representante_do Brasil no Congresso sobre 
Ensino de Estatística promovido pela UNESCO
Buenos Aires, 1961. 

8- Representante do Brasil na reunião do Con
selho da Associação Internacional de Economia no 
5' Congresso Muiiâiar-deEcofiomistas, realizado 
em Tokyo em 1977. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

8 Trabalhos publicados sobre Matemática, Es
tatística e Economia 

1- Resolução das Equações Integrais de Volter
ra ·pelo Método das Aproximações "Sücessivas; 1944. 

2 - Os Polinómios de Hermite e suas Aplicações 
à Estatística, 1943. 

3 - Os Polinômios de T chebychefT, 1946. 
4- Os Polinômios G e sU.aSAPficações à Estatís

tica, 1945. 
5- Sobre -o Ajustamento das DistribuiçõeS de 

Freqüência pelo Método dos-MínimoS Quàdrados, 
1945. 

6- A transfOrmação de Laplace e a Renovação 
dos Segurados de uma Caixa (Tese de Concurso), 
1950. 

7- Novo método de câlculo nas avaliações pelo 
regime financeiro de capitalização (Trabalho apre
sentado aO Instituto Brasileiro de Atuâria), -1956. 

8- Curso mimeografado de Análise das Séries 
Temporais realizado na Escola Nacional de Ciên
cias Estatísticas, 1955. 

9- A Distribuição de Sinistros nas Ciã.s. de Se
guro de Vida, 1955. 

10- Distribution par âge de Groupes Spéciaux 
- de la Population (Tese apresentada ao Congresso 

Internacional de Estatística), 1955. 
11 -Sobre a extensão do Conceito de Distri

buição Assintoticamente Normal às variáveis Alea
tórias MultidimenSionais publícado em Estatístíca, 
Journal of Inter-American Statistical Institute -
IASI, Setembro de 1959. 

12- Sobre a Determinação dos Processos Esto
cásticos Primários, publicado na Revista Brasilei
ra de Estatfstica, julho/dezembro de 1961. 
1_3- Sobre a extensão do Conceito de Distri

buição Asintoticamente Normal às Variãveis Alea
tórias MuntidimensiOriais, pu&tícado em Estatística, 
Journal of the Inter-American Statistical Institute 
- IASI, setembro de 1962. 

14- A Economia e- o Desenvolvimento Econó
mico, 1964. 

15- Sobre o Método de Mínimos Quadrados, 
1965. 

16- A --Correçào Monetária nos Emprêstini.os 
lmobiliârios, 1969. -

17 - Estatísticas para Economistas - APEC 
Editora, 1971. 

18 - Constribuição ao Estudo de Anãlise de Re
gressão, RBE, 1973. 

19Panõram3 de Se to r Terciário na Economia Bra-· 
sileira, conferência realizada na Escola Superior de 
Guerra, 1975. 

20A População brasileira - conferência rea1izada 
---na Escola Superior de Guerra, 1981. 

21Análise Demográfica: Expansão da Terceira 
Idade, conferência realizada na Assembléia Mun
dial Sobre Envelhecimento, 1982. 

9. _ Tr~b_albos Reali~ados para Bancos de Investi-
mentos 

I -Empréstimos realizados pelo Sistema Finan
ceiro-de Habitação, realizado para o Banco Crefisu1 
de Investim~nto, 1971/1972. 

2-Estudo Atuarial do Sistema_ d_e Çrêdito ao 
COilsu:tnidor para o Bãnco Ipiranga -de InveStimen
tos, 1971. 

10. Trabalhos Realizados sobre Fundos de Apo
sentadoria_e Pensões 

-Terceira Avaliação Atuarial do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancãrios, 1945. 

2- Quarta Avaliação Atuaríal do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos BancárioS, 1950. 

3- QUinta Avaliaçãõ Atua"Ti_al do lristituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancârios, 1956. 
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4- Estudo Atuarial do Plano de Aposentadoria 
e Complemento de Pensões para os funcionários do 
Banco Nacional do DesenvoLvimento Econômico, 
BNDE, t966. 

5 - Estudo Atuarial para um Plano de Suple
mentação de Aposentadoria e Pensões dos Servido
res da ABCAR, 1967. 
---b -=-Esfi.ido de Viabilidade Financeiro-Atuarial 
do plano de suplementação de Aposentadoria para 
os empregados- da ELETROBRÁS, 1970. 
7- Idem para as Centrais E1êtricas S/ A -

FURNAS. 1970. 
8 - Idem para as Centrais Elêtricas do Sul do 

Brasil S/ A., ELETROSUL, Termochar e Termoale, 
1970. 

9- Idem para a Cia. de Energia I::létrica da 
Bahia - CEEB, 1970. 

10- Idem para a Cia. de FOrça e Luz do Paraná 
- CFLP, 1970. 

I I -Idem para a Cia. Paulista de Força e Luz 
- CPFL. 1970. ~ 

12 -Idem para a Cia. Hidro-Elétrica de Boa Es
perança- COHEBE, 1970. 

13- Idem para a Cia. de Força e Luz de Minas 
Gerais- CFLMG, 1970. 

14- Idem para a Cia. Hidro-Elétrica de São 
Francisco - CHESF, 1970. 

15 -Idem para Espírito Santo Centrais Elétri
cas S/ A., ESCELSA, 1970. 

16- Idem para a Cia. Nordeste de Eletrificação 
de Fortaleza - CONEFOR, 1970. 

17- Idem para a Cia. BraSileira de Energia Elé
trica - CBEE - 1970. 

18- Estudo Atuarial para determinação do cus
to de Suplementação de Aposentadoria e Pensões 
da Companhia Paranaense de Eletricidade - CO
PEL, 1970. 

19- Estudo Atuarial para determinação das 
Contribuições dos novos entrados com mais de 40 
anOs_ de idade, 1912. 

20- Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios 
do Banco do Estado do Maranhão, 1972. 

21 - Estudo Atuarial do Plano de Suplemen
tação de Aposentadoria e Pensões para os servido
res da LIGHT - Serviços de Eletricidade S/ A., 
1972/1973. 

22 - EstudQ Atllarial para Determinação dos 
Custôs de Suplementação de Aposendadoria e pen
sões para os Empregados das Centrais Elétricas de 
Pernambuco. CELPE- 1973/1974. 

23- Idem para a Cia. de Eletricidade da Bahia 
- COELBA, 1973/1974. 

24 - Idem para as Centrais Elétricas de Minas 
Gerais - CEMIG, 1973. 

25 -Idem para a Cia. Siderúrgica Paulista -
COSIPA -~ 1973/1974. 

26- Idem para as Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S/ A- ELETRONORTE, 1975. 

27- Revisão do Plano de BenefíciOs da LIGHT, 
1975. 

28- Revisão do Plano de Benefícios da 
CHESF, 1975. 

29- Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos_ de Suplementaçãci de ~posenta_doria e Pen
sões para os Empregados das Centrais Elétricas de 
São Paulo- CESP, 1975/1976. 

30- Idem para a Fábrica Nacional de Vagões 
-~ FNV, 1975. 

31- Idem para a Telecomunicações de São Pau
lo- TELESP, 1975/1976. 

32- Idem para as Centrais Elêtricas de Santa 
CaÚrina- CELESC, 1975/1976. 

33_~ Idem para as Centrais Elêtricas do Maraw 
nhão - CEMAR, 1976. 



3944 Sexta-feira 9 

34- Idem para a Cia. de Eletricidade de Ala
goas - CEAL, 1976. 

35-- Idem para a Cia. Paulista de Força e Luz 
- CPFL, 1976. 

36- Idem para o Banco de Desenvolviemnto do 
Estado da Bahia - DESENBANCO, 1976. 

37- Idem para o Banco de Investimento CRE
FISUL, 1976. 

38- Idem para as Estacas FRANK!, 1977. 
39- Idem para a Cia. Metalúrgica PRA DA, 

1977. 
40- Idem para o Grupo Saint Gobain, 1977. 
41- Revisão do Plano de Benefício$ da LIGHT, 

1977. 

42 --Revisão do Pla.nQ dt; Benefícios de FtlR
NAS, 1977. 

43- Revisão do Plano de Benefícios da COEL
BA, 1977. 

44 - Revisão do Plano de Beneficias da ELE
TROBRÃS E CEPEL, 1977. 

45- Revisão do Plano de Beneficias da ESCEL
SA, !977. 

46- Revisão _do Plano de Benefícios da COSI
PA, 1977. 

47- Plano de Aposentadorias e Pensões dos 
Funcionários da MOORE McCORMACK {NA
VEGAÇÃO) S(A., 1977. 

48- Trabalho publicado na revista Visão -
.. Fundos de Aposentadorias e Pensões", 1977. 

49- Conferência realizada no auditório da 
Confederação Nacional de Indústria, promovida 
pelo Comitê de Relações Industriais da Câmara 
Americana de Comércio para o Brasil- .. Opções e 
Comparação de Alternativas para a gestão de Enti
dades Fechadas", 1977. 

50 -Conferência realizada na ABAMEC -
"Aplicações em AÇões", 1977. 

5 I - Conferência realiZada- no Clube de Enge
nharia - "Fundos de Aposentadorias e Pensões", 
1977. 

52- Conferência realizada no Hotel Méridien 
promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Eco
nómico e Gerencial - IDEG - "Capacídade do 
Mercado de Absorção dos Investimentos do Fun
dos de Pensão", 1977. 

53- Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da Cia. Estadual de Águas 
e Esgotos - CEDAE, 1978. 

54 - Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da- CAEEB - IT AI PU, 
1978. 

55- Estudo Atuarial para Determinação dos. 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da CELPE, 1978. 

56- Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da AVON, 1978. 

57- Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da Fundação Getúlio Var
gas, 1978. 

58 - Estudo Atuarial para DeterminaÇão dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados do BEMGE, 1978. 

59 - Revisão do Plano de Beneficias da CE
LESC, 1978. 

60- Revisão do Plano de Beneficias da 
CHESF, 1978. 

61- Avaliaçãó-Atuarlal da Unificação dos Pla
nos da CESP e CPFL, 1978. 
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62- Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões pa~a os empregados da CODEVASF, 1978. 

63 -Idem para os empregados da S/ A O Estado 
de S. Paulo, I 978. 

64- Idem para os empregados da ABCE- As
sociação Brasileira de Concessionárias de Energia 
Elétrica, 1978. 

65- Trabalho Publicado na revista Brasilian 
Business- Pensions Funds- Brasilian Styie, 1978. 

66....:.... Estudo Atuaríal para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da _CECAP- Companhia 
Estadual de Casas Populares, 1979. 

67- Conferência realizada no Rotary Clube do 
Rio de Janeiro "Fundos de Aposentadorias e Pen
sões", 1979. 

68- Trabalho publicado na revista Visão- "'Ob
-servações sobre a legislação das Entidades Fechadas 
de Previdência Privada, 1979. 

69- Revisão do Plano de Benefícios da CE
MIG, adaptado a Resolução MPAS/CPC/n'i' 
O 1/78, de 9-10-78, 1979. 

70- Idem para a COELBA, 1979. 
71- Idem para a CEAL, 1979. 
72-Idem para a BEMGE, 1979. 
73- Idem para a CB_EE, 1979. 
74 -Idem para a ELETROSUL, 1979. 
75- Idem para a LIGHT, 1979 . 
76-ldem para a COSIPA, 1979. 
77- Idem para a ELETROBRÃS, 1979. 
78- Idem para a FURNAS, 1979. 
79- Idem para a CELESC, 1979. 

- 80- Idem para a CESP, 1979. 
81- Reavaliação Atuaríal da AVON, 1979. 
82 - Estudo Atuarial para Determinação dos 

Custos de Suplementação de Aposeritadorias e Pen
sões para os empregados da Cia. Estadual de Ener
giit Elêtrica- RS, 1979. 

83- Idem para os empregados da CATER
PILLAR BRASIL S(A., 1979. 

84- Idem para os empregados da EUCATEX, 
1979. 

85. -Idem para os empregados da CELG -
Centraís Elétricas de Goiâs, 1979. 

86- Idem para os empregados da COELCE
Companhia de Eletricidade do Ceará, 1979. 

87 -Idem para os empregados da CEPISA -
Centrãis Elétricas do Piauí SfA., 1979. 

8&- RevisãO do Plano de Beneficias da CELPE, 
1979. 

89 -Adaptação dos Planos de Benefícios do_ 
Montepio SAOEX aos dispositivos da Lei n'i' 6.435, 

_de 15-,7~77 e seu Regulamento Decreto n'i' 81.402, de 
23-2-78 e aos dispositivos das normas baixadas pela 
Resolução n"Y 03/79 do Conselho Nacional de Segu
ros PrivadoS (CNSP), de 18-6-79 e da Circular n'i' 50 
da SUSEP, de 27-6-79, 1979. 

90 - Adaptação dOs Planos de Benefícios da 
Cia."""FININVEST -de Previdência Privada aos dis
positívos da Lei n"Y 6.435, de 15-7-77 e seu Regula
mento n'i' 81.402, de 23-2-78 e aos dispositivos das 
normas baix.adas pela Resolução n' 03/79 do Con
selho Nacional de Seguros Privados (CNSP), de 18-
6-79 e da Circular n' 50 da SUSEP, de 27-6-79,1979. 

9 I - Estudos Financeiros Atuariais -da "Caja de 
Jubiiac_iones y pensioneS dei personal de ANDE y 
para ta incorporacion dei personal de la IT AIPU 
B!NACIONAL", 1980. 

92_,... Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios 
para os filiados da FIPECq- Fundação de Previ
dência Privada dos Empregados da FINEP, do 
IPEA e do CNPq, 1980. 
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93 - Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios 
da Fundação CRESENI de Previdência dos Servi
dores das Entidades da Indústria, 1980. 

94- Avaliação Atuarial do Plano de Beneficias 
da Sociedade de Previdência Complementar do Sis
tema Federação da Indústria de Santa Catarina -
l'RESIFEISC, 1980. 

95- Reavaliação Atuarial da Espírito Santo 
Centrais Elétricas S/ A.- ESCELSA, 1980. 

96- Reavaliação Atuarial das Centrais Elétri
cas do Norte do Brasil S/ A.- ELETRONORTE, 
1980. 

97- Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios 
da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 
do Brasil, 1980. 

98 -Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios 
da Sociedade de Previdência Complementar do Sis
tema Federação da Indústria do Paraná - PRES
FIPAR, 1980. 

99- Estudo Atuarial para Determinação dos 
CUSTOs de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados das Centrais Elétricas do 
Pará S(A.- CESPA, 1981. 

100- Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da Companhia Riogran
dense de Mineração- CRM (cm realização). 

101- Estudo Atuarial para Determinação dos 
Custos de Suplementação de Aposentadorias e Pen
sões para os empregados da Companhia de Pesqui
sas de Recursos Minerais - CPRM (em reali
zação). 

102- Estudo de Viabilidade Económico
Financeira para a adesão dos empregados da Com
panhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo- PRODESP ao Plano de Benefícios da 
Fundação CESP (em realização). 

11. Trabalhos de natureza diversa 
1 -Plano de Amostragem Probabilística para 

obter dados sócio-económicos para estudo de viabi
- lkl.ade de Metrô do antigo Estado da Guanabara, 

1968. 
2- Plano de Amostragem Probabilística para 

obter dados sócio-económicos, agrícolas, indus
triais, e de serviço nO Vale da Ribeira (São Paulo), 
1969 e 1970. 

3- Plano de Amostragem Probabilística para 
obter dados dos diversos setores industriais neces
sários a Matriz Energética Brasileira, 1971/1972. 

4- Plano de Amostragem Probabilfstica para 
obter dados rurais necessários a Matriz Energética 
Brasileira, 1972. 

5- Estudo dos custos e benefícios do Metrô do 
Rio de Janeiro, 1966. 

12. Condecorações 
1- Oficial da Ordem de Mérito Naval, 1967. 
2- Plaqueta do Estado-Maior das Forças Ar-

madas; 1966. 
3- Medalha Mérito Tamandaré, 1982. 
4- Oficial da Ordem do Mérito Militar, 1982. 

Ú. Homenagens Universitárias 
1- Paraninfo da I• turma deAtuários foi"mados 

pela Universidade Federal do Rio deJaneíro, 1974. 
2- Paraninfo da turma de Bacharéis em Ciên

eías Estatísticas da Fundação IBGE, f958. 
3 - Paraninfo da turma de Bacharéis em Ciên

cias Estatísticas da Fundação IBGE, 1959 e 1960. 
4- Patrono da turma de Economistas do Curso 

de Análise Econômica do Conselho Nacional de 
Economia, 1965. 
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5- Paraninfo da turma de Bacharéis em Ciên
cias Atuariais da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 1971. 

6- Paraninfo da turma de Bacharéis em Ciên
cias Atuariais da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 1977. 

Eram essas, nobre Senador Roberto Satuálino, as in~ 
formações que eu queria- traZer a ·v. EX.bã.9 Esses Senho
res-, infelizmente, se rebelaram politicamente contra o 
seu Diretor. Alegaram razões têcniCas- -e, se não me en
gano, metodológicaS. Se indispuseram com os seus cole
gas de repartição, se indispuseram com o seu Diretor e 
assumiram, uma guerra aberta como diretores de oUtr-a 
instituiçãO de natureza semelhante- o IERJ- contra o 
IBGE. Não soube de mais ninguém no IERJ a se insurgir 
desse modo contra o IBGE. nem mesmo, pelo que sei, o 
Sr. Antonio Castro, a quem V. Ex• fez excelentes referên
cias. Pode ser que ele também discorde mas, que eu sai
ba, não criticou moral e abertamente, o Diretor do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e EstatístiCa. Os_ o_Utros sim, 
como diretores que-se fizeram do IERJ constituíram nes
sa nova repartição uma verdadeiia-trincheira de combate 
político. Mas,. para contestá-los, aí estão os dados à dis
posição de V. Ext- e de quem os quiser, seja nãs publi
cações, seja nos arquivos. O IBGE oS porá à disposição 
de qualquer Comissão para os t:".Sclarecimentos que fo
rem necessários. 

O Sr. Roberto Saturnino- Eu só queria prestar a V. 
Ex• um esclarecimento_: o Instituto dos Economistas é o 
órgão representativo da classe no Rio de janeiro. 

O SR. JOSlt LINS- Não tenho dúvidas quanto a is
so. Digo apenas que esses senhores quando do IBGE fi
zeram ali o seu ponto de apoio para as acusações. 

O Sr. Robe-rto Saturnino- Mas é claro, não há o que 
estranhar nisso. É como um engenheiro de uma compa
nhia ser ao mesmo tempo Diretor do Clube de Engenha
ria e, dentro desse órgão representativo da.classe, critfcar 
posições administrativas, técnicas da empresa ou da re
partição a qual pertence. Não há nada a estranhar. 

O SR. JOSt UNS-~ a mesma coisa que V. EX• _es
tar do lado do Governo brasileiro quando no Brasil e, 
quando no estrangeiro, voltar-se contra ele. ~ a mesma 
coisa que V. Ex• pertencer a duas empresas privadas e se 
prevalecer de uma, exatamente, para destruir a outra, 
para destruir o conceito da outra. E: querer, ao rriesmo 
tempo, assumir as -duas posições contraditórias. Decidi
damente isso não é normal. 

O Sr. Roberto Saturnino- São coisaS inteiramente di
ferentes. O IBGE é um órgão público. 

O SR. JOSlt UNS Politicamente eu compreendo que 
V. Ex• tente defender coisas como estas. 

O Sr. Roberto Saturnino- O IBGE é um órgão públi
co, e como órgão público eStá sujeito a críticàs-·ae-tõdo 
cidadão brasileiro, e muito particularmente por parte d"a 
entidade que representa os economistas do Rio de janei
ro. Nada mais natural que os economistas que perten
cem ao IBGE, também pertencendo ao instituto, mani
festarem a sua discordância publicamente. Esse é um 
procedimento natural. 

O SR. JOS:It UNS- A dignidade me diz que se eu ti
vesse -discordâncias cofu o IBGE, mesmo pertencendo, 
também, a outra instituição, eu pediria demissão da pri
meira para poder criticá-la. Essa seria- a atitUde correta. 
Não gostaria que me acusassem de não -cumprir as -mi
nhas obrigações, - algumas delas éticas ou administrati
vas. Essas são as iilformações que nie são dadas. Se V. 
Ex• ainda assim quiser defendei essaS atituóes, já não te
nho mais nada a dizer. 

O Sr. Roberto Saturnino- Estou querendo me ater ao 
procedimento que, ao meu ver, é lícito, é válido, de criti
car. Mesmo um funcionário qualquer, de uma repartição 
públíca qualquer, tem o direito de criticar a direção, 
quando acha que ela está agindo de uma maneira que 
não corresponde ao seu ponto de vista. 

O SR. JOSt LlNS- Pergunto agora a V. Ex•, que 
confiança V. Ex• teria em um auxiliar que cá dentro é um 
e lã fora é outro; que aparentando zelar pelas obrigações 
que tem a cumprir e pela filosofia do órgão a que perten
ce, assume posições inteiramente Contrárias, lá fora, cri
ticando aberta e infundadamente. V. _Ex• continuaria 
aceitando esse homem como seu auxiliar? 

O Sr. Roberto Saturnino - Se Cu fosse chefe de uma 
repartição pública, eu consideraria um dever. 

O SR. JOSt LINS- Nesse caso, já sou eu que passo 
a julgar mal V. Ex• Se V. Ex• aceita que um auxiliar não 
cumpra as suas obrigações, que atrase os seus trabalhos, 
que não freqüente o expediente e ainda detrate publica~ 
mente a sua repartição ... 

O Sr. Roberto Saturnino - Não. Isso é outra coisa. 
Essa é outra alegação que V. Ex• está trazendo. Não se 
pode confundir uma coisa com outra. 

O s:R~ JOSt LINS- V. Ex• há de convir; que quem 
erra nessas coisas pode errar em outras ... 

O Sr. Roberto Saturnino -: Não. 

O SR. JOSlt UNS - ... e isso representa um tipo de 
comportamento, a meu v_er, inaceitável. 

Eram essas, Sr. Presidente, as informações que queria 
dar ao nobre Senador Roberto Saturnino. Devo deixar 

- claro que, qualquer dúvida a respeito desse assunto, S. 
Ex• tem o direito de inquirir ao IBGE, que está à dispo
sição para expor tudo, a partir de suas metodologias. 
Particularmente, quanto aos indicadores e à sistemática 
metodológica do cálculo do INPC, V. Ex• oS -tem nos 
dois exemplares que aquí"fiCam à disposiçãO dC-todos. 

~ra o que eu_ tinha a dizer, ~r. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE 1•-9-83, Qr.JE 
SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM IN
CORREÇ(JES NO DCN (SEÇÃO li DE 2-9-83. 

O SR. JOÃO CALMON PDS - ES. Para encami
nhar.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Eu me sinto cãda Vez inais orgulhoso da minha cOn
dição de Senador. A Liderança do Partido a que me hon
ro de pertencer, o PDS, já -se manife:>tou com a maior 
elegância. 

O Líder do PMDB, nobre Senador Humberto Lucena, 
é a própria imagem da moderação, da cautela e da pru
dência. Quando S. Ex' proferia a Sua declaração, eu ano

-tei estas suas palavras: 
"A Comissão Especial vai apurar ou inVestigai ou 

avaliar possíveis irregularidades que tenham ocorrido no 
relacionamento entre o Brasil, a Polônia e outros países 
do Leste." 

A Oposição dá o mais eloqUente exemplo de sua 
isenção. Não se precipita, não formula nenhum prejulga
mento, está pronta a participar, com o relevo que se im
põe, de todas as investigações, mas não condena itin
guém previamente. 

Os Líderes do PDT e do PTB se iilanifestaram favora
velmente também, à iniciativa deste modesto represen
tante do PDS. Conheço Roberto Saturnino de outras lu
tas memoráveis- há 20 anos. S. Ex', ao lado de Djalma 
Ma_rinho, arriscou tudo, até o prosseguimento de sua 
camira política, Para ficar em paz com sua consciência. 
O resultado está na memória de todos nós, protagonistas 
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daquele episódio. Em conseqüência da sua atitud~ firme, 
S. Ex' nem sequer conseguiu, na eleição seguinte, regis
trar-sua candidatura a Deputado Federal pelo Estado do 
Rio. -

Nelson Carneiro, com modéstia, fez obvi8.meitte uma 
brin-Cãdelrã~- falando na "numCrosa Bancada do PTB". 
Realmente, o Senador Nelson Carneiro vale por uma le
gião. 

Eu não encerraria estas rápidas palavras, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, sem ler poucas linhas do editorial de 
h_oje_ do jornal O Estado de S. Paulo, comentando uma 
afirmação de extrema gravi4ade feita por um jornal de 
excepcional importância, certamente o mais prestigioso 
jornal econômico do mundo, que é o Wall Street J our
nal. 

O Wall Street Jol!rnal afirma o seguinte: 
Nesse mar de tranqUilidade em que vivem os bu

rocratas diante da crítica da opinião pública, há, po
rém, agora, elemento com o qual não contava um 
dos mais reputados jornais econômicos do mundo 
ociderital, o Wall Street Journal, ao relatar as difi
culdades havidas na primeira: negociação sobre a 
dívida externa brasileira, refere-se a dois fatos: um, 
a incompetência antológica dos negociadores; ou
tro, a confissão por eles feita, como que a rebuço, de 
que boa parte da iliquidez brasileira decorrida do 
fato de as notas promissórias da Polônia não pode
rem ser cobradas. O departamento jurídico do Ban
co Central diria que eram incobráveis por falta de 
fundos, não de garantia legal. Na realidade, o fato é 
um só;-não se cobram. O reputado jornal vai mais 
longe, escrevendo que os excelsos negociadores bra
sileiros admitiram a ine~:iStência total de reservas, 
que ã:S1tuação era piõr do que imaginavam- e liga
ram as_ coisas à inadimplência polonesa. 

Fica o registro _das palavras do O Estado de S. Paulo e 
do Wall Street Journal no fim desta tarde, marcada por 
uma onda de rumores, ainda não confirmados, sobre o 
pedido de demissão do atual Presidente do Banco Cen
tral, Sr. Carlos Langoni. 

Desejo --tambérll exaltar o papel desempenhado em 
todo esse episódio pelo bravo Senador Itamar Franco 
que, _desde o primeiro instante, tem se empenhado, junta
mente com os nossos companheiros do PDS, no esclare
cimento das denúncias do O Estado de S. Paulo. Desde o 
primeiro momento, os Senadores Virgílio Távora e José 
Lins, ambos Vice-Líderes do nosso Partido, têm anfati
zado que eles, até "agora, Se limitani a encaminhar -a esta 
Casa os documentos que lhes são fornecidos por várias 
áreas do Poder Executivo. 

Sr. Presidente, encerro estas palavras com a evocação 
de uma frase que ficarâ presente em nossa memória du
rante todo o trabalho dessa Comissão Especial que serâ 
aprovada, nesta tarde, no Plenário do Senado Federal: 
"A maioria, por mais esmagadora que seja, esbarra num 
obstáculo, que é a força da Lei". (Muito bem!) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI':RITO 

(Resolução n~' 52/80) 

7• reunião, realizada em 5 de novembro de 1980 

Ãs dez horas e quarenta minutos do dia cinco de no
vembro do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Rui 
Barbosa, presentes os Senhores Senadores Tancredo Ne
Ves, Gabriel Hermes, Roberto Saturnino, Pedro Simon, 
José Richa, José Lins e o Deputado Felipe Penna, reúne
sé a Comissão Parlamentar de InCtúêi-ito Criada pela Re
Solução nl' 52, de 1980, destinada a investigar o funciona
mento do mercado financeiro do Pais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
--nhores Senadores Lomanto Júnior; Bernardino Viana. 
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Almir Pinto, Jutahy Magalhães, JorgeKalume,João LúR 
cio, Cunha Lima, Jaison Barreto e Affonso Ca~argo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Tancredo NeR 
ves, Presidente da Comissão, dispensa a leitura da Ata 
da reunião anterior. Colocada em discussão e votação, é 
a mesma aprovada. Continuando, o Presidente convida 
os Senhores Professor Octávio GOUVeia de Bulhões, Pro
fessora Maria da Conceição Tavares e Dr. José Luiz Bu
lhões Pedreira, para tomarem assento à mesa. 

Em seguida, a palavra é dada ao Professor Octávio 
Go_uveia de Bulhões, que faz a sua eXposição, demons
trando em projeções de slides dez quadros demóõsfrati
vos: Fluxos acumulados no ano; Execução Financeira do 
Tesouro Nacional; AplicaÇões do Banco Central por in
termédio do Banco do Brasil e da Rede dos Bancos Co
merciais; Expansão de crédito; Empréstimos; Relação do 
Acréscimo do Crédito com o Produto Interno Bruto; Ex
pansão do Crédito em Relação ao Produtor Real; Em
préstimOs do Banco do Brasil e dos Bancos Comerciais e 
Milhões de cruzeiros. 

Prosseguindo, a palavra é concedida ao Professor José_ 
Luiz Bulhões Pedreira, que faz Uma análise crítica_ dos 
aspectos institucionais do sistema financeiro nacional, 
procurando destacar os objetivos visados e as políticas 
adotadas pelas Leis n9s 4.595, de 1964 e 4.728, de 1965, 
verificar as modificações que sofreram na sua execução e 
indicar as alterações no atual quadro institucional do sis-
tema. 

COntinUando, a palavra é dada a Professora Maria da 
ConCeição TaVares, que destaca quatro coisas das expo
sições do Dr. Bulhões e do Dr. Bulhões Pedreira. Da ex
posição do Dr. Bulhões Pedreira, não concorda com 
tudo o que diz; a única exceção ê que é meiÍos otimista a 
respeito da capacidade de legislar. Afirma, ainda, que é 
impossível fazer política ffioiletáfia, -e o que deve se fazer 
é uma nova reforma para o siStema financeiro. 

Quanto a Dr. Bulhões, deve-lhe grande liberdade aca
dêmica, de que sempre desfrutou, aiilda que, às vezes, te
nham interpretações diferentes. Não cOncorda com o 
Dr. Bulhões, de que tenha sido o crédito ao custeio, ou 
crédito comercial, normal a causa da inflação. Acha que 
a causa da inflação foi a niá gestão financeira do conjun
to das entidades públicas, agravando os focos de_oferta e 
os focos de custos que o mercado internacional criou. 

Após as exposições dos Professores Octáviõ GoUVeia 
de Bulhões, José Luiz Bulhões Pedreira e Maria da Con
ceição Tavares, fizeram iõ.tefpehições aos depoentes os 
Senhores Senadores Roberto Saturniõo, José Richa, Pe
dro Simon, Marcos Freire, José Lins, Tancredo Neves e 
o Deputado Felippe Penna, todas respondidas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada. 
é assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, de
vidamente autorizada, cOrri o apanhamento taquigráfico 
Ja presente reunião. 

ANEXO Á ATA DA 7• REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE lNQU~RlTO, 
CRIADA ATRAV~S DA RESOLUÇÃO N• 52, 
DE 1980, "DESTINADA A INVESTIGAR O 
FUNCIONAMENTO DO MERCADO FI]'!AN
CEIRO DO PAIS", PARA OUVIR OS DEPOI
MENTOS DOS PROFE;SSORES OCTÁVIO 
GOUVEIA DE BULHOES, JOSE LUlZ BU
LH()ES PEDREIRA E MARIA DA CONCEIÇÃO 
TAVARES, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. -

(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÁFICO DA REFE;RIDA REUNIÃO.) 

OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHÕES 

Ex-Ministro da F~nda, no Governo Castello Branco 
Atualmente é membro do Conselho Monetário Na-
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cional, como representante do Setor Privado - Partici
pou Como Presidente e Conselheiro de várias empresas 
de iniciativa privada- Tem participado de grandes tra
balhos no campo da política econômica brasileira, tanto 
em termos óe elaboração quanto em termos de sugeStões 
oferecidas. 

MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES 

Economista da CEPAL desde 1961, Pesquisadora do 
BNDE/FINEP - Professora de Economia junto a Fa
culdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro e da 
Universidade de Campinas - tem participado efetiva
mente de debates continuas sobre a problemática econó
mica brasileira nos mais diversos encontros nacionais, 
destacando-se entre suas obras aquela intitulada "Da 
Substituição da Importação ao Capitalismo Financei-
ro". 

JOSÉ LU!Z BULHÕES PEDREIRA 

Jurista de grande renome nacional voltado para os as
suntos jurídicos do mercado financeiro e de capitais, tem 
participado efetivamente na elaboração e aperfeiçoa
mento das normas legais relativas ao mercado fínancei
ro, co-autor da Lei n9 6.404 das Sociedades Anônimas 
(Leí das Sf A)- Tem se dedicado no Magistêrio e autor 
de várias obras importantes no campo jurídico, tendo 
ocupado também a função de Diretor-Conselheiro do 
Banco de Inv~timento do Brasil S/ A. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao Ilustre Dr. José Luiz Bulhões Pedreira. 

O SR. JOS~ LUIZ BULHÕES PEDREIRA- Se
guindo a orientação fixada no convite recebido do Sr. 
Presidente, proponho-me a fazer uma análise crítica dos 
aspectos institucionais do sistema financeiro nacional, 
procurando destacar os objetivos visados e as políticas 
ad_otadas pelas Leis n9s 4.595, de 1964 e 4.728, de 1965, 
verificar as modificações que_sofreram na sua execução e 
indicar as alterações no atual quadro institu-cional do sis
tema que me parecem necessárias. 

A legislação do sistema fiiJ.ilnCeiro (que compreende, 
alêm das duas citadas, várias outras leis, entre as quais 
merecem destaque as que criaram o Sistema Financeiro 
de Habitação e a Comissão de Yalores MobiliáriOs) in
clui normas sobre diversas matérias, e é útil- para pre
cisar" conceitos-- que ComecemoS por classificá-las. 

Uma distinção básica deve ser feita entre normas 
sobre organização e funcionamento de repartições do 
Estado e normas que regulam os mercados financeiros. 

Ã primeira categoria pertencem as disposições sobre 
óigãOs federais com três tipos de funções: (a) suprimento 
de moeda à economia, (b) gestão financeira do patrimô
nio da União e (c) disciplina e fiscalização dos mercados 
fin~ceifós:_ __ _ 

A segunda abrange normas sobre a organização dos 
intermediários dos mercados financeiros, as operações 
que neles se realizam e o comportamento que devem ter 
os que deles participam, e inclui disposições especiais 
sobre os mercados monetários, de capitaiS (inclusive de 
valores mobiliários e de financiamento de habitaç-ão) e 
cambial. 

Abordarei em primeiro lugar o que me parece um dos 
aspectos mais importantes dessa kgislação, qUe é a ii'l.sti
tucionalização dos órgãos do EstadO que desempenham 
as atribuições de suprir moeda à economia e de adminis
trar as finanÇas do TesoUro Nacional. 

Uma das funções do Estado moderno ê cria-r e emiffr a 
moeda de curso legal. De acordo com a Lei nQ 4.595/64, 
a autoridade monetária deve- exercê-la com obje'tivOs de 
manter a economia (a) em nível de liquidez adequado às 
suas necessidades reais, evitando s_urtos inflacíoná!ios ou 
deflacionários, e (b) em regime de pleno emprego. 
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Suprir a moeda é função inteiramente distinta da de 
administrar o patrimônio da União Federal. Quando o 
Estado exerce a função de autoridade monetária, regula 
a liquidez do sistema económico como um todo: situa-se, 
por assim dizer, "fora" do sistema, e não como titular de 
um dos patrimônios em que existem os ati voS fiilanceiros 
que circulam "dentro" do sistema. 

A legislação do sistema financeiro regula ainda órgãos 
e agentes federais com atribuições relacionadas com as 
finançãs do Tesouro Nacional, tais como as de arrecadar 
receitas, pagar despesas, guardar disponibilidades de cai
xa, conceder empréstimos ao Tesouro e administrar a 
dívida pública. 

Os instrumentos utilizados pelo Governo para suprir 
moeda são a emissão de papel-moeda e o controle da 
moeda escriturai, criada pelos bancos de depósito. 

Numa economia: moderna, o controle da moeda escri
turai é o mais importante. Primeiro, porque seu volume é 
bem maior. Por exemplo: no Brasil, a quantidade de 
moeda escriturai é mais do que cinco vezes a de papel
moeda em poder do público. S.egundo, porque a tarefa 
de regular o volume de papel-moeda é relativamente sim
ples - é questão de imprimir, distribuir ou recolher 
moeda- enquanto que a de controlar a moeda escritu
rai ê extremamente complexa e dificil, porque essa moe
da é criada pelos empréstimos dos bancos de depósito e 
os instrumentos de controle são indiretos. 

A possibHidade_de se defrnir e executar determinada 
poHtica monetária -pressupõe contrate eficiente da moe
da escriturai. Se os órgãos públicos não se acham organi
zados de modo a alcançar eficiência nesse controle, o 
Governo não tem meios para executar uma política mo
fletãria; não -h-f'P'OtftiCã- monetária, mas acontecimentos 
monetários, a que todos assistem impotentes-- inclusive 
o Gove!no, que nãó os comanda. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- É o 
caso brasileiro. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA- Antes 
de se pretender julgar se a poHtica monetária é boa ou 
má, é necessário verificar se existe política monetária. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- É o 
que não há. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA - Não 
há política monetária porque não há organização institu
cional que assegure à autoridade instrumental para 
executá-la. Acredito que hoje, no Brasil! os responsáveis 
pela política monetária, por mais geniais que sejam, hão 
consigam saber a quantas andam. Não dispõem de meios 
para prever e orientar os acontecimentos, que freqUente
mente se apresentam como fatos surpreendentes, como 
os já fomosos "estouros do orçamento monetário". 
Acresce que a definição e execução de uma polftica mo
-netária é tarefa extremam"énte difícil, e os próprios eco
nomistas ainda___não conhecem suficientemente a ma
téria ... 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- E 
cada vez menos, __ 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA- O nú
mero de fatores que influem sobre os fenômenos mone
tários é enorme, e comandar o suprimento de moeda é 
uma arte dificil de dominar. Por isso, se a organização 
institucional não facilita a identificação e o conhecimen
to dos fenômenos financeiros e suas causas, de modo a 
clarear as idéias daqueles que pretendem comandá-los, 
mas; ao contrário, contribui para confundir fenômenos, 
·causas e efeitos, não há quem consiga executar qualquer 
política monetária. 

O requisito mais importante a que deve satisfazer essa 
organização institucional é preservar a separação entre o 
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suprimento de moeda à economia e a administração das 
finanças do Tesouro Nacional. Se a Organização permite 
que as duas ativídades se confundam e que o poder de 
criar moeda seja utilizado como fonte de receita do Te
souro Nacional, torna-se impossível executar uma políti
ca monetâria porque o suprimento de moeda passa a ser 
orientado para o fim de atender às rieCesSidadeS-conjun
turais do Tesouro e não às necessidadeS reais da econo
mia; e - na medida em que excede das necessidades 
reais da economia - deixi-de ser neutro do ponto de vis
ta da distribuição de renda e passa a funcionar como tri
buto, que promove transferência de rerida para o patri-
mônio da União. -~-

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Permite V. S• um aparte? 

O SR. JOSE. LU!Z BULHÕES PEDREIRA- Pois 
não. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- O 
que é mais grave é que essa transferência de renda para o 
Governo não é seguida-de redistríbuição através da des
pesa pública: corn os mecanismos atuais _do sistema fi
nanceiro, o Tesouro devolve essa renda aos interme
diários financeiros, que aprontam uma brutal especu
lação e auferem um brutal ganho patrimonial. A idéia de 
que essa renda ê redistribuída pelo Estado é uma falácia. 

O SR. JOSE. LU!Z BULHÕES PEDREIRA- Efeti· 
vamente, o processo funciona em parte cnmo mecanismo 
de transferência de rerida para alguns intermediários e 
especuladores, e não para o Governo. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES-Se 
fosse para o Governo estaríamos satisfeitos. 

O SR. JOSÉ LUIS BULHÕES PEDREIRA - Ao 
menos haveria a justificação social da redistribuição da 
renda. 

A experiência universal demonstra que, nos pafses que 
já alcançaram certo grau de desenvolvimento, somente é 
possível executar uma política monetária quando a atri
buição de suprir inoeda é cometida a órgão especializado 
do Es_tado que tenha autonomia em relação às ínstí
tuições financeiras e às autoridades encarregadas de gerir 
as finanças públicas. Essa autonomia não significa com
pleta independência do Governo -todo órgão do Esta
do, ainda que autônomo, sofre a influência dQGoverno 
e da Sociedade; mas para que possa haver política mone
tária, é indispensável que ela seja definida e executada 
por órgão especializado e autônomo. 

A especialização, além de ser requisito para que as re
servas bancárias funclone!n como instrumento de con
trole da moeda escriturai, contribui para que as pessoas 
que dirigem o órgão tenham os conhecimentos técnicos e 
adquiram a experiêncía necessária, e pára que- SUa 
atenção não seja desviada para outras atividades. A au
tonomia é requisito parã que o suprhrientõ de moeda 
não fique inteiram6nte-su_6oidinado às conveniências do 
Tesouro Nacioó:al; para qUe a autoridade monetária pos
sa dialogar com o Tesouro sobre_a política a ser seguida 
e resisti! às decisões que visam resolver os problemas do 
Tesouro à custa da estabilidade monetária, Essa autono
mia é essencial porque a experiência revela que quando o 
Tesouro tem o comando total do suprimento de moeda, 
sempre que é pressionado por dificuldades de caixa aca
ba recorrendo ao expediente de resolvê-Ias usando o po
der de criar moeda. 

Na maioria dos Estados modernos, o Banco Central é 
o órgão competente para regular o suprimento da moe-
da. O Brasil, não obstante já ser a n__ona ou décima eco
nomia do_ mundo, ainda não conseguiu organizar seu 
Banco Central com os requisitos--de especialização e au
tonomia indispensáveiS- para- que haja efetivo- controle 
dos meios de pagamento. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Até 1945, quando fol criada a "Superintetidência da 
Moeda e do Crédito, as atribuições monetárias eram di
vididas entre a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. A lei 
que instituiu a SUMOC declarou expressamente que esta 
devia preprarar a implantação do banco Central, mas a 
criação desse órgão somente veio a ocorrer 19- anos de
pois, em 1964. 

Durante esse perfodo, as reservas dos bancos comer
ciais, conhecidas como depósitos compulsórios à ordein 
da SUMOC, ficavam em poder do banco Brasil, e a 
emissão de papel-moeda faziaMse mediante requisiÇões da 
Carteira de Redesconto à Casa da Moeda. Quando o Te

-souro Nacional precisava de recursos de caixa, tomava 
empréstimo no Banco do. Brasil, que, por sua vez, des-: 
contava efeitos comerciais na Carteira de Redescontas. 
A dívida do Tesouro para com o Banco do Brasil e deste 
para com ·a Carteira de Redesconto ia crescendo até que 
uma lei transferia para a responsabilidade do Tesouro os 
débitos do Banco do Brasil junto à Carteii"á de RedesM 
contos, e o processo recomeçava. 
~PA demOra. na criação do Binco Cent!at-resiiltou da 
oposição do Barlco do Brasil. Notoriamente um~ das 
melhores oÍ-ganizações do País, o Banco do Brasil sem
pre teve grande prestigio e influência na administrãção 
pública; e- como toda organização - procura preser
var e expandir o poder que exerce. Desempenhava tradi
cionalmente as atribuições de autoridade monetária e 
resistiu à criaÇão do Banco Central porque considerava 
que seria causa de diminuição do seu poder e. í[nportân
cia. Essa oposição deixou sua marca na Lei n" 4.595/64, 
que não chegou a transferir para o Banco CeUtrB1 todas 
as funções de autoridade monetária, mas instituiu duas 
autoridades monetárias, ao aâmitir que o Banco doBraM 
sil continuasse a arrecadar e manter em depósito as re
servas bancárias. Essa solução de compromisso foi um 
err-o fundamental da lei, porque essas reservas são o 
principal instrumento de controle da moeda escriturai. 

As reservas bancárias são as disponibilidades que os 
bancos mantêm em poder da autoridade monetária. As 
reservas obrigatórias, fixadas pela autoridade como porM 
centagem dos depósitos recebidos pelos bancos, limitam 
a capacidade destes de criar moeda-escritural. Quando a 
autoridade quer expandir essa moeda, concede emprésti· 
Inos que aumentam as reservas dos bancos, ou diminui a 
relação entre reservas obrigatórias e depósítos; o au
mento dessa relação tem efeito inVerso. A autoridade 
monetária atlla também sobre o volume das reservas 
atrã.vés do me-rc3.d0 aberto primário, no qual compra e 
vende, por con_ta própria, títulos em circulação: ao pagar 
títulos comprados aumenta as reservas bancárias, e os 
cheques que recebe em pagamento dos títulos vendidos
reduzem as reservas dos bancos contra os- quais são saca
dos. 

Para que as reservas bancárias possam ser instrumentO 
eficiente de regulação de moeda escriturai é necessário 

--que fiquem em poder de autoridade monetária situada 
"fora" do sistema financeiro. Se são mantidos em depóM 
sito em instituição que opera tanibém em empréstfmos 
no público ou ao Tesouro Nacional, sua administração 
como instrumento de politica monetária torna-se prati
camente impossível. 

---A Lei n'i' 4.595 foi cuidadosa em procurar instituciona
lizar as autoridades monetárias, assegurando":.lhes o grau 
de autonomia indispensável ao exercício das suas 
funções. Criou uin Conselho Monetãrio coristítuído de 9 
membros: o Ministra· da Faiinda, como Presideilte, os 
Presidentes do DND E e do Banco do Brasil e mais 6 
membros nomeados pelo Presidente da República com 
prévia aprovação do Senado Federal e mandato de 6 
-ãilOs. Os piimeíros membros tinhani mandatos com pra-

-- --zos-difeientes~ para que anualinerite fossC sÜbs"tituído D.o 
máximo um membro. A direção do Banco Central comM 
preendia um Presidente e três Diretores escolhidos pelo 
próprio Conselho Monetário dentre seus 6 membros no
meados. 
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Essa constituição do ConselhÕ Monetário deveria as
segurar ao órgão autonomia sUficiente pa-ra executar 
política monetária orit:nt<ida pelas necessidades reais da 
economia, sem subordinação ao Ministério da Fazenda. 
E o Banco Central era instrum-ento do Conselho Mone
tária,· posto q-ue dirigido por 4 dos 6 membros nomeados 
do Conselho . 

Essa organização durou, entretanto, pouco mais 2 
ancis. O Banco Central ainda estava em fase de implan
tação quando, por ocasião da mudança do Governo, em 
I 967, os mandatos dos membros do Conselho Mone
tário fOram-reVogados e os membros do Conselho e Di
retores do Banco Central foram substituídos, 
AbandonouMse, a partir dessa época, a idéia de uma auM 
tori~ade monetária autônoma; todos os membros do 
Conselho MonCtáriO e bifetOres do Banco Centi'al pasw 
saram a ser nomeados pelo Presidente da República e de
missfveis ad nutum~- Ocorfeti, portanto, modificação 
completa no esquema ori&iilal da lei, e iniciou-se um pro
cesso de transformação tanto do Conselho Monetário 
q-uãnto dO Banco central. 

O Conselho Monetário, que já nasceu com excesso de 
atribuições;- (ai acumulando nÕvas atribuiÇões cometidãs 
pela legislação posterior, ao mesmo tempo em que o nú~ 
mero de seus membros era aumentado; e transformou-se 
em uma espêcie de Conselho lnterministeria1 para assun
tos económicos, financeiros e tributáríos, foi-ma:do-de re
presentantes de Ministérios e órgãos públicos, além de 
alguns representantes do setor privado, A relação de 
suas atribuiçêles é enorme, fias sua atividaâe é puramenM 
te formal. É constituído hoje de 21 membros, além do 
Ministério da Fazenda e doS inembros sem direito avo
to. É uma verdadeira assembléia, que diversos Ministros 
e dirigentes-ae-6fgãõ- do segundo escalão fazem qubstão 
de integrar para procurar defender os interesses dos Mi
nistérios oti 6rgãos que dirigem; -mas, -na réalidade, é 
uma assembléia que não delibera- apenas referenda de
cisões do Ministro da Fazenda e do Banco Central. ?elO 
que se conhece do seu modo de dicidir, o Conselho não 
funciona efetivamente.-Não-há ageó:da nerri "estudo pré
vio das questões, que são jogadas à mesa para serem 
aprovadas na mesma reunião. Seus membros mal têm 
tempo para conhecer- e muito menos estudar e debater 
- ã.-s pi=OPbstas de atas normativos ou decisões elabora
das pelos 6rgãos do Ministério da Fazenda ou do Banco 
Ce:ntral e muitas vezes divulgadas antes de submetidas 
ao Conselho. O fato é que o Conselho não fixa política 
nenhuma, no sentido de estabelecer orientaçio que resulM 
te do consenso ou do voto majoritário de seus membros. 
Sua função é diluir a responsabilidade do Ministro da 
Fazenda e do Banco Central, porque o regime em que as 
decisões são formalmente aprovados, sem estudo ou de
bate, por 21 pessoas, serve apenas para excluir a responM 
sabilidade daqueles que efefivamente tomaram as deciM 
sões. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Isso quando o Ministro da Fazenda, ao mudar para·a Se
cretaria do Planejamento, não reivindica a presidência 
do Conselho Monetário, mudando toda essa organi~ 
zação; Isso ocorreu quando o exMMinistro Mário Simon
sen mudou o posto. 

_ O SR. JOSE. LU!Z BULHOES PEDREIRA -li exa
to. N~o hâ, na verdade, política monatária definida pelo 
Consçlho Monetário, porque o Conselho não tem, de faM 
to, o poder de defini-la. E o Banco Central que di!Veria, 
como órgão subordinado ao Conselho, executar a políti· 
ca por este definida, ficou sem o comando das reservas 
bancárias. que continuaram na posse do Banco Central. 
Em CQmpensação, foi poucas sendo transformado em 
banco de fomento, em competição com o INDE e .de
mais bancos de fomento do País. 

A st{i MAR!À. DA CONCEIÇÃO TAVARES
Mais um aparte. Por isso o próprio Banco do Brasil, a 
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essa altura da partida, não sabe nem sequer ficar ou não 
ficar com essa-ou aquela ·atribuição. Antes o Banco do 
Brasil tinha poder porque era o banco _e __ as contas do 
Banco do Brasil são subqrdinadas às do Banco Central. 
Na verdade, não creio que a resistência do Banco do 
Brasil fosse tanto ern_(elação à mudança do sistema de 
contas, salvo, eventualmente, por tradição da casa. Hoje, 
a contribuição do Banco do Brasi! para aquela confusão 
das contas do Banco Central ê realmente minoritãria. 

O SR. JOSf:. LUIZ BULHÕES PEDREIRA- Como 
os dirigentes do Banco Central passaram a ser escolhidos 
pelo Ministro da Fazenda, o são demissíveis ad nutum. O 
Banco Centtal, apesar de formalmente autárquico, pas~ 
sou a ser uma repartição do Ministério da Fazenda. As 
decisões são tomadas pelo Minisfi'O da Fazenda junta
mente com o presidente e cada um dos diretores do Ban
co Centra[ e submetidos ao referendo do Conselho Mo-
netârio. 

A política monetária- ou melhor, os atas de gestão 
monetária, pOrque põlffica ê exagero, já que não há polí
tica - são decisões tópicas ou mudanças CasuisücaS de 
orientação adotadas pelo Ministro da Fazenda em con
versa com o presidente ou diretores do Banco Central e 
sancionadas pelo Conselho Monetário. 

O _orçamento monetário foi o ii:tsfrtirnento imãginad~ 
para coordenar a ação do Banco Centrar e do Banco do 
Brasil como órgãos concorrentes no exercício de funções 
de autoridade monetária. Na prática, esse orçamento, 
que devia ser apenas uma programação das contas relati
vas ao suprimento de moeda, fOi transformado em se
gundo orçamento patrimonial da União, pois passou a 
incluir recursos não monetários, originários de receitas 
tributárias e outras contribuições compulsórias federais, 
e investimentos e transferências de renda não autoriza
dos no orçamento. 

No princípio da década de 1970, quando o Tesouro ti
nha situação, superavitária- e não precisava, portanto, 
aumentar a dívida pública interna mas o Banco Central 
forçava a expansão dessa dívida com o fim- de criar o 
mercado aberto das le_tra_s_ do Tesouro que servisse de 
instrumento de controle monetário, o custo dQ desc9nto 
dess-as letras foi excluído tanto do orçamento federal 
quanto do monetário, e creio que continua até hoje nessa 
situação. 

Parece-me que, em toda _essa legislação, a tarefa mais 
urgente e necessária pã.ra -criar ·a-poSSibilidade de ex e- _ 
cução de uma po!ítíca monetária e de administração or
denada das finanças públicas é atribuir as funções de au~ 
toridade monetãri:;l ·a ór'gão cj_ue satiSfaça aoS dois requi~ 
sitos de especialização e autonomia. O problema, a meu 
ver, é principalmente instiüicional Não é questão de 
mudar pessoas. O Banco Central possui corpo de servi
dores tecnicamente competentes, mas enquanto não 
houver autoridade monetária especializada e autônoma 
não haverá a possibilidade de se fazer plítica monetária. 
No BraSil de 40 ou 50 anos atrás a questão não tinha a 
mesma importâ-ncia, mas ho}e, quando o Pais é muito 
mais complexo, tornou-se fundamental. 

A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Corri licença. 

A situação, além do mais, ê de dar complexo no pes~ 
soai do Banco Central: Como es~ã<rali para faler politi~ 
ca monetária, os meninos continuam a fazer força, man· 
tendo a ilusão de que estão falendO politica monetária. t 
uma tragédia, porque são gente competente em moeda, 
mas ninguém pode ser competente para gerir a confusei~ 
ra em que se encontr_a.m as contas patrimoniais do Te
souro e as contas de tqc;:la_9rde_m do orçamento mone
tário. O resultado é IJl_lljto desagradável, porque o pes-
soal fica nervoso; confund~ moeda com patrimônio; dis
ponibilidade com recei~a. passivo monefãrio cOm dfvid_<J. 
pública. ~uma confusão muífo grande, mas eles conti-

nuam ali convencendo-se de que estão fechando o bole
tim da base monetária, porque é para isso que estão lá. 
Acho que uma esquizofrenia ataCa a cabeça dos técnicos, 
porque eles estão lá para fazer política monetária mas 
não pOdem fazê-la. Eles garanteni que, a politica- mone
t?ria V?i bem, sob controle. De repente a base monetária 
co-meça a expandir-se e eles ficam nêrvosos, defendendo
se- daquilo que" não é culpa deles, e -dando prova do seu 
bom serviço, Serviço que ê bom mas impossível, porque 
não há condições para fazer uma política monetária, 
como V. s_ .. ·está demonstrando. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHOES PEDREIRA- A cul
pa ê da organização institucional. 

Acredito que tenha sido um erro na criação do Conse
lho Monetário e do Banco Central cometer-lhes -::..-ª"lém 
da função principal de regular o suprimento de moeda
a massa de atribuições que exercem em todos os mer(' .. _
dÕS -financeiros - de regufar e fiscalizar os interme
diários, as operações e os pãrticipantes desses mercados; 
de alocar o crédito; de banqueiro do Tesouro e de f:Ldmi~ 
nistrador da cl:ívida pública. A autoridade monetária não 
pode exercer eficientemente todas essas atribuições sem 
prejuízo da sua função principal, que é regular a moeda. 

Creio, por issO, que para alcançarmos ordem mone
tária será necessário termos um Banco Central rigorosa
m~nte especializado, livre de qualquer outra atribuição 
além do suprimento da moeda. A definição da política 
monetária deve caber a um conselho exclusivamente mo
netário, que não pretenda ser ao mesmo tempo 6rgão de 
política tributária e de alocação de crédito, de fiscali
zação dos intermadiários financeiros e atê de abasteci
mento de preços, como já foi, no passado, o Conselho 
Mo_netário Nacional. E para _que a política mOnetária 
possa ser executada, é indispen_sável que o Banco Central 
seja o único depositário das reservas de todos os bancos, 
inclusive do Banco do BrasiL 

Parece-me inprescindível transferir para olltfos -órgãos 
federais as atuais atribuições do Banco Central como 
banco de fomento, de adininistrador da dívida pública, 
de banqueiro do Tesouro Nacional e de licenciametitó-e 
fiscalização dos intermediários financeiros, a fim de con
centrar sua atenção no desenpenho eficiente das funções 
de suprir moeda e de controle de câmbio e dos pagamen~ 
tós internacionais. 

Outra providência fundamental é voltarmoS a obser
var o princípio básico dãs finanças públicas, que é o da 
unidade orçamentária. A _situação -das finanças pú~licas 
repercute S_Qbre a monetátia, e não é possível ter ordem 
monetária sem ter ordem nas finanças públicas. E o 
orçamento monetário não pode continuar a ser um se
gundo orçamento patrimonial da União, com dotações 
de investimento e de transferência de renda. 

As _contas do Banco Ceritral relativas aos ativos e pas
sivos mon~tár!os não sã9 patrimoniais, Irias o Banco 

~Central aufere resultado patrimonial quando cobra juros 
e administra o estoque de tífu1oS do Tesouro que usa 
para operar no mercado aberto. O resultado final_l;ia 
operação do Banco Central é renda da União e deve ser 
COmputado no orçamento federal. Na legislÊ.ção erp vi
gor, esse resultado acumula-se no patrimôniO do Banco 
Central, como autarquia, e ê utilizado para conceder em~ 
préstimos a juros subsidiados ou para realizar investi
mentos não previstos no orçamento federal. O crédito a 
juros subsidiados pode ser usado como instrumento de 
política econômica, mas é modalidade de transferência 
de renda que, como qualquer outra despesa feder~l. deve 
ser computada e autorizada pelo orçamento da União. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Deve ser computada pelo montante dos subsídios, e não 
do fluxo bruto do ciédito ou do estoque, ou saldo líqui
do, que exista na conta do Banco do Brasil. 
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O SR. JOSf:. LUIZ BULHOES PEDREIRA--: Certa
mente, a trasferênda de renda é a diferença entr'e o juro 
subsidiado e o juro do mercado. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Quero fazer um segundo comentário. V. S• disse uma 
frase fantástica: '-'nãO -é possível ter ordem monetária 
sem ter ordem nas finanças públicas". É verdade, mas 
com o nosso- sistema monetário é perfeitamente possível 
ter ordem nas -finanças públicas - ter um orçamento 
-cravado, como é provável que ocorra este ano, porque o 
pessoal da Fazenda está muito atento - e ter uma per
feita desordem nas contas monetárias, o que, aliás, vai 
oco~rer este ano. Nós estamoS com muito mais desordem 
P'.onetária e financeira do que propriamente desordem 
nas finanÇaS públicas, no momento. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHOES PEDREIRA -Isso é 
verdade, embora com a atual multiplicidade de orçamen
tos, centrais e descentralizados, seja dificil afirmar quan
do as finanças públicas se acham em ordem. 

Outro pr~n~_fpio que me parece óbvio é que todo o cus
to da dívida pública deva constar no orçamento federal.
Esse orçamento deve ser, efeiívamente, um instrumentO
que permita ao Governo e ao Congresso decidirem o que 
arreCadar.- onde investir e que transferências de retida 
promover, em montantes compatíveis com a ex_ecução da 
polítiCa ni"onetária. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES - E, 
a~ém disso, para que essa outra parte _das despesas públi
cas seja do conhecimento do Congresso. Porque o coita~ 
do do Congresso não tem a menor idéia de nada, já que O 
orçamento monetãrio, Que é o grande or_çamento, não 
pã.ssa pelo Congresso. As dotações autorizadas. através 
do orçamento monetário não passam por lugar nenhum, 
e aqueles que o aprovam não entendem mais o que é 
a_guilo. Ninguém tem o menor controle oficial de nada. 
Estou convencida pelo debate de ontem que a maior par
te dos Srs. Deputados, dos Srs. Senadores e do povo des~ 
ta República não tem nada contra a concessão de crédito 
subsidiado à agricultura. Opõem-se, sim, a que esses 
subsídios~ sob o pretexto-de que correm à conta do orça~ 
mentÓ monetário, se}am tansformados em títulos de 
dívida - títulos patrimoniais- subscritos por interme
diários financeiros, para, depoiS, numa segunda volta do 
mercado·, quándo há umà mudança brusca de situação 
financeira, o Banco Central recomprar os títulos para 
aHVíã.r oS' j,Tõblem'as dos intermediários. Isso tudo cria 
uma grande confusão. Ficando a coisa como está, nin
giféin tem controle de nada, muito menos os represen
iaittes-da Nação, que não têm a menor idéia do que está 
gastando ou não está gastando, do que está subsidiando 
e do que não está subsisiando. Não é possível haver con
trole social e democrático de_coisa alguma com essa ins
trumentação que aí está. O Corigresso não tem a menor 
idéia da realidade _da despesa pública essa é que ê a Ver
dade. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHÕI!S PEDREIRA -
~arece-me, que para pôr ordem nas finanças do Pafs a 
pri~eira e essencial providência ê a revisão dessa legis
lação a fim- de atribUir a órgãos distintos as funções de 
suprir moeda e de administrar as finanças públicas. Es
tou convencido, além disso, que é indispensável que pas
semos a adotar um tipo de legislação muito mais porme
norizada do que a que usamos tradicionalffiente:A expe
riência demonstra que uma das caracteríSticas d!i-cultura 
brasileira é a elevada capacidade de modificar e trarisfÕr· 
mar, ila execução, a organização normativa das insti
tuições, especialmente n·o setor público. Essa transfor
mação é facilitada quando a organização é definida na 
lei em termos genéricos. Talvez uma legislação mais por
menorizada, atê casuística, que torne mais óbvio o exCes
so e o dC$Vio de poder da autoridade administrativa, 



Setembro de 1983 

contribua para reduzir a capacidade do Poder Executivo 
de subverter a organização institucional definida nas leis. 

Passamos agora a analisar outra parte da legislação 
em questão, relacionada com a regulação e fiscalização 
dos mercados financeiros - monetáiio e de capital -
que inclui dispositivos sobre órgão federais com atri
buições normativas e de polítícã-deSSes-illercados, sobre 
regulação· e fiscalização das empresas que exercem ativi
dades de intermediação, e sobre as operações que se pro
cessam nesses mercados. 

Essa parte da legislação é um exemplo típico de inter
venção do Estado para disciplinar o funcionamento de 
mercados. As funções exercidas pelos órgão p11blicos são 
inteiramente distintas das anteriOrmente comentadas
de suprir moeda e administração aS fin-anças do Tesouro 
Nacional. Eles desempenham -dentro dos limites fixa
dos na lei - as funções de criar normas, que comple
mentem ou explicitem o regime legal-de -orgiilizaçâo e 
funcionarrientO dos mercados e de policia administrati
va. 

O EstadO intervém intensamente noS- merc8.áO:S finan
ceiros devido à sua importância para a ecoriomia. São 
objetivos dessa intervenção assegurar a eficiência no fun: 
cionamento dos mercados; estimular a formação de pou
panças;- assegurar a liquidez e solvência de alguns tipos 
de intermediáriOs do mercado, especialmente bancos de 
depósito, que são, por natureza, sujeitos a criSe dC fiqui
dez; preservar condições de competição -que é requisi~ 
to para o funcionamento -eficiente di: qualquer mercaOo
- e coibir formas de abuso de poder por qualquer dos 
participantes do mercado, inclusive intermedíârios fi
nanceiros; proteger o público investidor contra emissões 
ilegais de títulos ou fraudes de participantes do mercado; 
orientar a alocação do crédito" e fixã.i IiiliifeS de JUros e 
preços "de serviços. 

A orientação da distribuição do crédito é mais do--que 
de fiscalização do mercado - é administração de um re
curso escasso, como instrumentO de política econômíca--: 
O volume total de crédito não pode ser ilimitado, sob 
pena de criar ou alimentar a inflação, e o Estado -usa do 
poder de orientar a distribuição do volume total de cré
dito a fim de alocâ-lo·aos setores considerados priori
tários segundo o planejamento do desenvolvimento. 

O Estado intflrvém nesses mercados Criando normas 
sQbre intermediários, operações e participantes, fisca1i~
zando a observância dessas nOrmas e impondo sanções 
aos infratores. Outro instrlimento_de intervenção ê-a su
bordinação do exercício de atividades de intermediação 
ou de participação no mercado a prévia autorização de 
órgão administrativo, que :iprecia, em cada c:aso, a satis
fação de requisitos legais, irldusive de -lndoneidade e ca
pacidade técnica dos intermediários financeiro-s. 

A Lei n9 4.595, que regulou, de um modo geral, o siste
ma finãnceiro, embora Preocupando-se principalmente 
com os mercados monetários e as instituições financeiras 
que exi$tiam à época, reservou ao Conselho Monetário a 
competência normativa e cometeu ao Banco Central as 
funções executivas. 

O objetivo da Lei n"' 4.728 foi criar o quadrO institu
cional dos mercados de capitais ou de valores mobi
liãrios, nos quais a inoC:da é trocada na sua função de 
instrumento de reserva de valor. 

Essas leis- e a que criou o BNH- adotaram a orien
tação bãsica de especializar os iiltermediãriõs e instru
mentos financeiros dos mercados monetários, de valores 
mobiliãríos e de empi-êStimoS~a longo prazo para finan
ciamento habitacionaL Diversas razões recomendam a 
especialização, que é tendênCia -rlaturai à médida enl que 
crescem os mercados e facilita o exercício, pelo Governo, 
de suas funções _de fiscalização. 

Os intermediárioS dos mercacio_s de valores mobi
liários exercem atividade bem destinada da dos ballcos 
comerciais. A organização do mercado primârio de capi
tais baseia-se em sistema de distribuição dos valores nio-
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biliârios, formado por comerciantes dos títulos - que 
negociam por conta própria - e corretores; e comO 
qualquer outro sistema de distribuição, requer Comer
ciantes em grosso e a varejo. A Lei n"' 4. 726 definiu ~o is 
novos tipos de--intermediários financeiros: os bancos de 
irivestimentos, cOin a função de comerciante atacadista 
(SUbSCrevendo. em-issões parã revenda) e as distribuidoras 
-de valores mobiliários, que seriam os intermedíãi;-os de 
InerlOr poi'te; operaildo a varejo. A organização dos mer
cados secundários Compreende corretores membros de 
bolsás, as boi.siis pé)r eles or-ganiZadas, e os corretores 
fora de bolsa. 

A fei úaçot.i, em lifihas gerais, Um 'quadro institucional 
para sér imPlantado gradativamente, na medida das pos
sihilldadeS_ MaS todo esse esquema, baseado na especfa
Iização dos intermediârios financeirOs, ·roi pOUcOs anos 
depois subvertido quando o governo substituiu a política 
de especializaÇão Por outra exatamente oposta - a de 
Criação de- conglomeradOs finãni::eiros. A partir dO mo
mento em que se admítíu e estimUlou a CriaÇão de con
glomerâdos, acâbOu a esPecialização buscada pela lei. 
PfátíCamerite to"dos os bancos dé investimentos passa
.r<iin" a ser meras dePendências de bancoS comerciais, re
manescendo apenas um ou dois independentes. Somente 
nos últimos 2 ou 3 anos ê que aumentOu o número dos 
bancos de investimelltõs não -ínte"grados effi conglomera~ 
çios, como resultado da expansão de distribuidores do 
mercado aberto que atingiram maior porte. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES- Es
tã aí uma idéia nluíto original de criar novos bancos de 
investimentos a partir do .. dealers" do mercado aberto. 
1: outra idéia d_e !Jossa invenção. 

O SR. JOS!í LUJZ BULHÕES PEDREIRA- A mo
tivação da transformaÇão é adquirir o status de banco. 

A._SR• MARIA DA CQNÇEJÇÃO TAVARES-
Mas a organização atual do mercado não é a que V. S• 
im8.ginou na. sua lei. 

O SR.JOS!í LUIZ BULHÕES PEDREIRA- O es
quema delineado na lei foi, na verdade, inteiramente 

-·subvertido na execução. Foi autorizado um número ex
cessivo dr! ban,~os de investimentos, bem superior às ne
ceSSidades_do mercado da época. Com o objetívo de au
mentar a viabilidade dos bancos 4e i~vestimento, cuja 
-~irilplaritação se pre;Ia Ciifidf nos priRieiTos a~os, dada a 
dimensão do mercado entào'existente, a lei autorizou es
ses bãncos á oper_arem também como i!lSiituiçõ_es âe cié~
dito a médio e longo prazo, indu_sive: para ia'vestimento, 
qué ainda rião existia no Pais. Quando, effi virtude da 
conglomeração, os bafi:COS de investilpentos foram _su~ 
bÕ!dinad_Qs aos comerciais, a tendência natural fo! o de
_senvolyimento das suas atiVidades de crédito em prejuízo 
da negociação_ de -valores mobiliãrios. A mil.ioria dos 
bancos de investimento são_ hoje apenas instituições fi_
nancelras, pois poucos operam rio comércio de valores 

-mobiliários. 
QUanto às distríbUidOras, perdeu-se a noção da função 

que deviam desempenhar. Com a formação dos conglo~ 
merados, passaram a s-er usadas como instrumento auxi~ 
liar das instituições financeiras principais; em muitos ca~ 
Sãs funcionaram como depósito no qual eram concentra~ 
dos os problemas das várias empresas do conglomerado, 
o que era facilitado porque nem a lei de sociedades por 
a.ções n-ein o regulamento do Banco Central exigia ba
l_a_nço consolidad-o do grupo. SerViram também, através 
da difusão das cartas de recompra, como instrumento 
para fraudar a exigência legal de prazo mínimo na emis~ 

. são de diversos instrumentos financeiros. Posteriormen
te, passaram a ser" Usadas cOmo intermediãriõs do merCa
do aberto, onde algumas atingiram grande porte. 

O fato_é que o ohjetivo principal da Lei n' ~.728, que 
ira a criação de ·u-ma rede de distribuição de valores -mo-
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biiiários, não foi atingido. Continuo a achar que a ex
pansão dO mercado primário de valores mobiliãrios, es
peCialinente de ações, depende da existência -dessa rede. 
Não êpos'sível desenvolver esse mercado, cÕmo qualquer 
()Utro, sem sistema de distribuição -sem- einpresas Que 
façám a i_ntennediação entre as companhias abertas, que 
emitem os títulos, e os agentes da poupança, que são seus 
cOrilpiadores finais. 

A or8anização aluai dos mercados de valores mobi
liârios caracteriza-se pela falta de especialização dos in~ 
termediários, a confusão de funções e o execício, por em
presas ou grupos de empresas, de atividades que criam 
evidentes conflitos de interesse. Os bancos comerciais es
tã_o - na~uralmente - mais preocupados com o crédito 
e não têm maior interesse em desenvolver o mercado de 
valoreS ffiobiliários, <lue em parte é alternatiVo do merca
do d_e crédito e compete com os bancos comerciais em 
termos de recursos financeiros. A subordinação dos ban
cos de investimen_to~ aOs bã.ncos comerciais contfibuiu-. 
portanto, pãra impedir a criação do sistema de distri
buiçãQ çle valores mobiliários: Parece-me necessário re
pensar a organização desse sistema e redefinir os tipos de 
empresas que devem integrâ-lo, principalmente o tipo de 
negociante em grosso de valores mobiliãrios que substi
tuirá os atuais bancqs de investimentos, pois esSes já de
s_envolveram de tal modo suas operações de crêdito e se 
acham tão integrados aos bancos comerciais que é prafi
_c_arn_en_te impossível reorientar a maioria deles para o 
mercado de valores mobiliários. -

A avaliação crítica da situação institucional dos mer
cados financeiros revela, outrossirri, a prevalência de 
uina estrutura hierarquizada, comandada autoritaria
mente pelo Estado, em prejuízo das instituições típicas 
da economia de mercado. Segundo a Constituição, o 
País adota o sistema de livre iniciativa e empresa priva
da. ~certo que não estamos praticando exatamente esse 
sistirna, mas construindo uma economia mista de em
presa pública e privada, tal a dimensão já alcançada pelo 
setor público. Mas, naquela atividades que não são mo
nopolizadas pelo Estado, seria de esperar que prevaleces
sem instituições e características da economia de merca
do, coni a produção de bens e serviços por empresas pri
vadas, em regime de liberdade de iniciativa e com_ um 
grau mínimo de competição. A intervenção do Estado, 
mesmó-·quando atinge a extensão e intensidade neces
sârias J!OS mercados financeiros, tem por objetivo asse
gurar o funcionamento eficiente ejusto dos mercados, e 
não substituir o modelo de organização de mercado pelo 
-de af:ividade econõmica comandado pelo Estado. No en~ 
tanto, o modo pelo qual as autoridades exercem suas 
atribuições relativas aos mercados financeh:oS, assim 
como o grau de dependência dessas autoridades em que 
se encontram todos oS participantes desses mercados, fa
zem com que sua organização se aproxime mais da estru
tUra hierarquizaâa típica di economia centralmente pia~ 
rtificada do que das instituições de economia de merca-
do. - ·· 

A legislação em vigor confere às autoridades executi
vas funções no-rmativas- em todos os aspectos dos mer
cados financeiros - que são excessivamente amplas, 
_porque a lei não se preocuPa em fixar limites a e$sa dele
gação, definindO os fins para os quais pode ser usada e os 
requisitos qu·e devem ser observados. No esquema da lei, 
essas funções seriam exercidas pelo ConSelho Mone
tário, com a organização já descrita; mas, com a trans
formação sofrida por esse Conselho, passaram a ser 

_exercidas, na verdade, pela estrutura burocrática e a di
reta ria do Banco Central, que redige os atas normativos 
referendados pelo Co_nselho Monetário. O processo de 
elaboração das normas é sigiloso ... 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES- Si
gi_loso e ad hoc. Pode-se mudar, numa entrevista à im~ 
pi-~nsa, todas as leis que vig~raram durante um ano. 
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O SR. JOS!i LUIZ BULHOES PEDREIRA ~ Os 
atas normativos que disciplinam os mercados financei
ros são elaborados em gabinetes f~hados. As pesªoas 
que os redigem certamente estão animadas da melhor 
das intenções, mas os SrS. Congressistas sabem como é 
difícil legislar bem, e como a _qualidade da legislação de
pende, basicamente, de inforinações. A grande virtUde 
do processo público de elab9ração legislativa do Con
gresso é a possibilidade que cria para que toda a socieda
de possa contribuir para 1nf0rrilação daqueles que vão 
tomar as decisões. A elaboração legislativa sigilosa im
plica necessariamente elevada taxa de erro, porque quem 
redige a norma, por mais bem intencionado que seja, dis
põe de uma quantidade limitada de informações e não 
tem a possibilidade de receber informações adicionais 
que o orientem. Daí a freqüência com que assistimos a 
atas normativos serem promulgados e logo em seguida 
modificados. Acresce que em regra a autoridade resiste e 
reconhece publicamente o erro, modificando o ato nor
mativo promulgado, e prefere o expediente de substituir 
a norma geral pela decisão casufstica, aplicando ou dei
xando de aplicar o ato normativo a cada caso, como 
meio de compensar o erro. 

A Lei n'~4.595 procurou, atravês da criação de comis
sões consultivas do Conselho Monetãrio, institucionãli
zar a participação, na elaboração normativa, de repre
sentantes de diversos __ setores da sociedade _diretamente 
interessados nos mercados fina._nceiros. A _contribuição 
dessas comissões tem sido, entretanto, mfnima._ Priinei
ro, porque houve a preocupação de assegurar ao GQVer
no a maioria dos votos nas comissões, através do núme
ro de representantes de órgãos e entidades públicos.. Se
gUndo, porque a grande maioria dos atas normativos é 
expedida sem audiênCia-das comissões. 

O exercíciO-das funções normativas nos mercados fi
nanceiros caracteriza-se, portanto, pelo processo sigiloso 
de elaboração das normas, pelo referendo puramente 
formal do Conselho Monetário a normas redigidas por 
técnicos do Banco Central e do Ministério da Fazenda e 
pela adaptação ou modificação na aplicação aos cas~s 
concretos. 

A aplicação das normas gerais pelo Banco Central é 
freqüentemente casuístiCa: as nofmas em vigor são corri
gidas, modificadas ou aditadas pelo que os dirige-ntes e 
servidores do Banco Centrãl denominam as normas 
"não escritas" daquela autarquia. 

Além da pletora das normas promulgadas, cuja repro
dução requer diversos volumes, o Banco Central aplica 
diversas normas jamais formalmente editadas. Algumas 
são realmente normas gerais, no sentido de que são ob
servadas de modo consistente na decisão de casos seme
lhantes; mas outras são_nonnas ad hoc, criadas para jus
tificar a decisão adotada no caso concreto. E se o interes
sado alega que a decisão não_ tem fundamento na legis
lação em vigor, a resposta é- que ela se baseia em norma 
não escrita. Conheço pessoalmente essa resposta. Quan
do argumentei com um Presidente do Banco Central 
que. como autorid_ad.e administrativa, não podia subor
dinar o exercfcio de direitos a requísitos não previstoS na 
lei, alegou norma não escrita. E quando repliquei que 
nosso direito administrativo-não conhecia esse ti:Pci de 
norma, respondeu-me~. "Se a Inglaterra pode ter uma 
Constituição não escrita, Por qrie o Banco Central não 
pode também ter suas normas não esciitas?" As normas 
não escritas do Banco Central são, realmente, muito im
portantes; e, na verdade, são expressão de exercido arbi
trárío de poder. 

Acho que as relações entre o Banco Central e aqueles 
que participam dos mercados financeíros sob sua fiscali
zação, especialmente os intermediários dos mercados, 
não se ajustam ao modelo típico das relações entre auto
ridade que exerce polfcia administrativa e administrados 
sujeitos à sua jurisdição, mas se assemelham às que exis
tem entre suzerano e súditos. O sistema financeirO é Con-
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_ cedido como uma estrutura hierarqUizada - comanda
da autoritariamente Pelo Banco Central. Ou riiefhõr, não 
simplesmente de modo autoritário, mas paternalista. 

O regime de intervenção do Estado nos mercadOs fi
nanceiros não -é, portanto, inteiramente baseado na lei, 
como seria de esperar num Estado de Direito. Na verda
de, alegar direito perante as autoridades monetárias é 
quase crime de lesa majestade, porque elas não têm a 
noção de que praticam atos administrativos e _de que_um 
dos princípiOs fundamentais do nosso siStema jurídico é 
o da legalidade dos atas administrativos. Essa concepção 
das funções de flScalizar os mercados financeiros talvez 
tenha explicação em tradição originária da época ~m -que 
eram exercidOs pelo Banco do Brasil. O Banco Central 
~ultou d~ transforma~ão. da SU MOC,-e esta foi o!8ani
zada com funcioná_rios-do Banco dO Brasil. Este, enibora 
exercendo div~rsas funções delegadas pelo poder públi
co, sempre pfeservo_u cuidadosamente sua natureza de 
empresa financeira e sociedade de economia mista, sub
metida a regime de direito privado. Daí resultava uma 
inevitável confusão entre atividades bancárias, próprias 
da empresa, e exercício de funções públicas delegadas, 
sujeitas ao regime jurídico dos órgãos estatais. A SU
~-OC e, depois, o Banco Central, apesar de autarquias, 
herQ.ar~ ess~ confusãq conceítual. 

Para esse modo de exercer funções pdblicas provavel~ 
mente também contribui o sigilo bancário, que é prínci~ 
pio tradicíonal no setor. O sigilo é prescrito pela lei com 
o fim de :Proteger os intereSses daqueles que negociam 
com :is inStituições financeiras; mas no caso -de banco 
qu-e exerce; ao mesmo tempo, funções públicas e ativida~ 
des financeiras, a tendência é para que- seus servidores 
passem - consciente ou inconscientemente- a conSide
rar "que o siiilo bancário protege também -a- prátíca de 
atas administrãtivos~- O sígilo bancário serve para justifi
car _muitas coisas, e cria um sistema de administração 
pCiblica de tal modo fechado que fica dificil o funciona
mento dos mecanismos sOciais de controle e correção. 

Cabe ressaltar, todavia, que esse estilo autoritário e às 
vezes arbitrário do exercício de funções públicas não tem 
efeitos perniciosos Sobre o padrão moral dos servidores 
do Banco Central: o carpo têcnico daquele órgão é dos 
l!lelhores na administração federal e- justiça seja feita 
- nunca ouvi falar em casos de corrupção no Banco 
Central, não obstante a aplicação citsufstica da lei impli
_car, inevitavelmente, favorecimentC,-, 

Esse modo de exercer as atribuições legais coloca os 
intermediários financeiros em situação de completa sub
missão_ à au!oridade, tal a dependência em que dela se 
encontram. Por Isso, não se ouvem manifestações públi
cas de crítica a atas das autoridades monetárias, nem à 
organização inStitucional do setOr. Não há enipresáiio 
financeiro que assuma- o riSCo de formular criticas publi~ 
camente. Não é questão, sequer, de temer represálias ou 
perseguições: como ele depende da autoridade mesmo 
para os atas mais rotineiros e não há mecanismo eficaz 
de defesa contra o exercício arbitrário de poder o risco 
da simples má-vontade da autoridade é insuportável por
que pode pôr em jogo a sobrevivência: da empresa. E se 
não- há possibilidade d~ critica e discussão, as políticas 
são fixadas ou mudadiis, as decisões são tomadas e os 
atas administrativos são praticaâos - sempre, certa
mente, coni a melhOr das intenções sem que os interessa
dos tenham oportunidade para contribuir com obser
vações ou sugestões. OS que estão mais pi'6ximos sã-o 
obrigados a calar; e como o sigilo bancáriO Protege tudo, 
a-Socfettade a r1gor não toma conhecime-rito da.intimida
de da administração pública do setor. 

Acresce que, numa inversão de funções irónica, o Ban
co Central, que devia comandar o crédito no segmento 
piÍb!ico do setor financeiro, não tem poder sobre o Ban
co do Brasil, mas exerce comando completo sobre o seg
mento privado que devia apenas fiscalizar. 
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~-economia brasileira é hoje realmente mista- meta
de é organiZadã -Segundo modelo de mercado e a outra 
metade centralmen!e planificada. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Centra"Jmente exercida, porque planificada realmente é 
um exagero de expressão. 

O SR. JOS!i LUIZ BULHOES PEDREIRA - Os 
dois modelos bãsicos do sistema econômic'o no mundo 
moderno - de mercado e centralmente planificado -
obedecem a princípios inteiramente düerentes. Cada um 
tem suas vantagens e desvantagens, mas a experiência 
demonstra que ambos são operacionais. A economia de 
livre empresa baseia~se no funcionamento automático 
dos mercados e implica organização descentralizada e 

- pluralista, enquanto que a economia centralmente plani
ficada pressupõe organização hierarquizada e funciona
mento segundo planejamento e ordens da autoridade 
central. Parece, entretanto, que estamos tentando cons
truir uma economía ri:tísta adotando no setor do merca· 
do os principias da ec_onomia centralmente planificada e 
no setor público os princípios da economia de mercado, 
É o que se verifica tanto no sistema financeiro como em 
outros setorés da economia: a autoridade pública tenta 
comandar centralmente o segmento de mercado enquan
to as empresas públicas funCionam em regime de liberda
de, sem planejamento nem comando centralizado. A si
tuação a que chegamos parece confirmar que essa confuM 
são conceituai não pode dar certo. 

l)m dos efeitos inevitáveis desse tipo de organização 
institucional de um setor da economia em que coexistem 
empresas públicas e privadas ê a expansão do segmento 
piÍblico e a diminuição do privado. Assim, hã vários 
anos assistimos à crescente estatização do setor_ financei
ro, embora a Constituiçâo estabeleça preferência para a 
empresa privada e o Congresso Nacional não tenha defi
nido em lei o objetivo de aumentar a participação do Es
tado no exercício da função e_mpresarial de prestar ser
viços financeiros. 

Alguns números da evolução do sistema financeiro 
nos últimos 6 anos (entre 1973 e 1979) provam o proces
so de gradativa estatização do crêdito. Assim, a relação 
entre a agências dos bancos estatais e privados, que em 
1973 era de 30/7Ú, em 1979, -passou a ser de 35/65. Em 
1973, os empréstimos aõ setor privado eram concedidos 
pelos bancos estatais e privados na relação de 45/55; em 
1979, essa relação passou a ser 56/44. Na verdade, a par
ticipação dos bancos privados foi ainda menor, porque 
seus empréstimos incluem repassas de recursos de insti
tuições financeiras públicas. 

Se fizermos a mesma comparação com base nos em
préstimos concedidos pelos diversos tipos de instituições 
financeirã.s, verificiunos que nos bancos comerciais a reM 
lação bancos públicos/privados aumentou do 57/43, em 
1973, para 63/37 em 1979. Nos bancos de fomento e in
vestimento, a relação bancos privados/públicos mudou 
de 23/77 para 50/50. No sistema financeiro de habitação 
manteve-se a mesma (61/39), e nas financeiras a partici
pação pública aumentou (3/97 para 9/91). 

O sistema bancário privado tem 65% do número das 
agências e 48% dos depósitos, enquanto que o estatal tem 
35% das agências e 52% dos depósitos. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Mas isso pode resultar de o setor estatal ser mais eficien
te. 

O SR. JOS<. LUIZ DULHOES PEDREIRA - A 
causa não é maior eficiência, maS a legislação que reser
va para os bancos estatais os depósitos de todo o setor 
pdblico. Se compararmos depósitos e aplicações, verifi
camos que os bancos privados detêm 48% dos depósitos 
e apenas 37% das aplicações, enquanto que os bancos es
tatais têm 52% dos depósitos e 63% das aplicações. Ou 
seja: õ COnjunto dos -bancos privados aplica 1,15 dos seus 
depósitos enquanto que os estatais aplicam 2,33 dos de-
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pósitos. A explicação está nOs empréstimOs com recursos 
fornecidos pelo Banco Central, especialmente para o se
tor rural. Sempre que a burocracia estatal tem que esco
lher entre conceder algo à empresa privada ou à empresa 
pública, opta por esta última, menos por ideologia do 
que por comodismo, já que favorecer empi-esa pública 
pode ser justificado com o interesse geral. O fato é que, 
embora os bancos privados mantenham 65% da rede de 
agências, 85% do crédito rural é distribuído através do 
Banco do Brasil. Há dois fenómenos que podem vir a in
fluenciar o quadro político do País: a estatizãção do cré
dito rural e a expansão das redes nacionais de bancOS es
taduais. A abertura de agências de bancos estaduais fora 
do território do respectivo Estado já havia sido suspen
sa, mas voltou a ser admitida em nome do princípio da 
reciprocidade, copiado das relações internacionaiS. O 
fato é que as redes estaduãis continuam a expandir-se, e 
não se pode excluir a hipótese de que os Governos dos 
Estados mais industrializados venham algum dia a usá
las como instrumento político. 

A fiscalização dos mercados de valores mobiliários foi 
atribuída pela Lei n' 4.728 ao Banco Central, o que pare
cia razoãvel à época porque a dimensão do mercado não 
justificava a criação de uin 6iiil0- esi)eciál. -0 núlrlCi-ó-da-s 
funções do Banco Central, aumentado nos anos seguin
tes, fez com que suas atribuições no mercado âe valofes 
mobiliários "ficassem entregues a uma gerênciâ. o enci
lhamento de 1971 demonstrou a necessidade de modifi
car tanto a lei de sociedades por ações - para proteger 
melhor o acionista minoritário - quanto a organiz-ação 
da autoridade encarregada de fiscalizar o mercado. Dai a 
criação da Comissão de Valores Mobiliãrios. Felizmente 
a CVM foi bem implantada, porque dirigida, desde o 
principio, por pessoaS competentes e dediCadas e porque 
formou seus quadros técnicos mediante conçursos públi
cos. A meu ver, está desempenhando bem suas atri
buições e sua atuaçilo vem contribuindo para divulgar as 
novas idéias e padrões de -comportamento que precisam 
prevalecer para que possa haver mercado eficiente e jus
to. O que requer verdadeira reforma cultural, cOm a lllo
dificação de muitas idéiã.s sobre o que ê o mercado e Ci.uai 
deve ser o comportamento das companhias abertas, dos 
intermediários e iriVe"stidorCi - -

A atuação da CV M segundo os conceitos juridicos que 
devem ser respeitados no funcionamento de qualQuer ór~ 
gão público poderá contribUir para modificar o modo 
tradicional de exercício- ae·runçõii; -Públicas noS merca
dos financeiros. O recente caso Vate"exemplifica bciffi as 
idéias e valores que caractCrizam a cultui-a das autorida
des tradicionais do setor, e que explicam a convicção 
com que defendem as teses de que seus atos não estão su
bordinados ao p,rincípio da legalidade, de que a legis
lação em vigor não pode criar embaraços para que ado
tem as providências que consideram de interesSe-gerai; -e 
de que podem, em caso e segundo critêrios-subjefivos, es
colher quando observar ou deixar de observar normas 
em vigor. 

O SR. PRESIDENTE (Trancredo Neves)- Pergunto 
aos membros da Comissão se nós devemOs interromper 
os trabalhos na hora rotineira, que ê: às 13:00 horas, para 
prosseguir posteriormente, ou se continuamos. -

O SR. ROBERTO SATURNINO- O depoimento é 
muito interessante e acho que, ainda que com um pouco 
de sacrifício do estômago, devemos continuar. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHOES PEDREIRA- Gos
taria de abor4ar ainda um outro assunto, também objeto 
das investigações da Comissão, que ê: o da iliquii:leZ e In-
solvência das instituições fmanceiias. - --· _, 

É sabido que os bancos de depósito estão, por nature
za, sujeitos a crise de liquidez. Se todos os depositantês 
tentarem sacar seus depósitos ao mesmo tempo, o banco 
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não pode devolvê-los porque o dinheiro está aplicado. 
-SOb-esse aspecto. o risco de crises de liquidez de um ban
co come_rcial ê, em princfpTo, norm-al. Por issó, umas das 
funções do BaÍlco Central ~ servir" de banco de segunda 
linha_ dos bancos de depósitos, concedendo empréstimos 
de li<i,uícfez ao banco Cjue'," em "r:izão de circunstânciàs 
conjunturais, perde depóstitos ou sofre uma corrida. 
Esse tipo de empréstimo é normal,-e não pode haver es
tabilidade do sistema financei~o sem que o B8.nco Cen
tral desempenhe essa função. 

Além disso, as empresas financeiras, como quaisquer 
outras, estão sujeit3s a ·se tornarein.ilíquidas ou insolven
t~. Essa situação pode resUltar de perdas em aplicações 
3tivas ....=..... emPréstimos mal feitos, ou falências de grandes 
devedores; às vezes resulta da má administração - imO
bilização exagerada ou acumulação de prejuízos oPera
cioÕais; outras decorre de· uma circunst~cia qualquer 
que faz com que a instituição perca a confiança do mer
cadO e Õ.ão consiga mais colocar pãpéis: Ã modificaçã-o 
abrUpta de política, com mudançaS radi~is nas regraS 
do jogo, como ocorre freqUentemente eiltre nó~ também 
pode ser causa de sérios problemas para certos tipos de 
institúiÇõeS. E -há também- ê claro- empresários que 
já eram (antes de entrarem para o sistema) ou se torn-a
ram ineficiente, inidônicOs ou temerários. 

É necessário -ter em conta, n-o exaine dessa questão, 
que a falência de um banco, especialmente de depósito, 
pode causar uma corrida generalizada - uma crise em 
todo o sistema financeiro, cujo funcíonamento pressu
põe a confiança do público. b normal, por isso, que a au

-toridade encarregada do setor financeiro procure -sempre 
evitar a falência de qualqÜer instituição. e uma situação 

-diferente da encontrada nos demais Setores, onde as difi-
CUldades de uma empresa em geral não têm efeitos com
paráveis. Se a falência da empresa financeira pode reper

- cutir sobre todo o sistema, é dever da autoridade que se 
vê diante de um problema concreto procurar evitar essas 
repercussões. 

Essa peculiaridade do ·sistema financeiro dá lugar a di
versas questõeS:- coino prevenir situações 'desSa natureza 
nas instituições firi.anciera? Atê onde assítir a instituiÇãO 
em dificuldade e tentar sua recuperação, evitandO o reco
nhecimento da falência formal? E se a fecuPeriiÇão é 1m
possível, como elimina~:: a instituição sem criar o risco de 
crise em todo -o sistema, ou com nivel suportável de re
percUssões sobre -o sisteina? 

É tradicional no setor o instituto da liquidaçã.o eXtra
judicial dos bancos, criado numa crise bancária - creio 
que no fim do século passãdO. Os bancos estãO sujeit'os a 
falência segundO o procediffiento judícial, mas são sllb

··metidos a processo falimentar dirigido por autoridade 
administrativa. A razão ê que o procedimento judicial, 
que-foi delineado para o coinerciante e orientã-dO, prio
ritariamente, para a proteção da igu3Idade de trat~en
to dos credores,-não se ajustã às peculiaridades das insti
Juições financeJTas, que_ são depositárias· de -recursos 
líquidos de grande número de pessoas, para as quais a 
imobilização desses recuses durante o longo período ne
cessário para a realização do ativo e seu rateio entre os 
credores é mais grave do que perda de unla Parte de seus 
créditos. 

Em 1945, um decreto-lei regulou, pela primeira vez, a 
intervensã~ nos bancos, autorizando o Estado a designar 
servidores que assumissem a administração do banco 
para fazer com que cumprisse seus contratos com a Cai
xa de Mobilização bancária. A íntervenção foi pOsteriOr
-mente aUtOrizada em outros casos e usada para tentar re
cuperar o banco em dificuldade, ou manter con~role es
tritO sObre o emprcisãrio financeifo no qual a áutoridade 
não rilais COnfiaVa. A intervenção sem.pre foi feita, entre
t~nto, em termos sigilos~s: a autoridade tomava _a dec?
Sãó e a comunicava ao etD.presá.rio, sem publicidad;:· ~ 

-claro que depois de algum tempo o mercado acabava to-
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mando conhec_imento de que a instituição se achava sob 
intervenção, mas a difusão da notícia era lenta e alguns 
bancos foram recuperados ou liquidados sem maiores re
Percussões com -o uso_desse instrumento. 

Em 1974, a Lei nç 6.024 consolidou a legislação sobre 
a matériá, atribuindo à intervenção os efeitos de uma 
cOi:t-coTdata-SU:SPensiva; o Governo, mediante ato formal, 
suSPende a exigibilidade das obrigações da instituição e 
3ssU.mC SU~i adrriiilistração pã.ra decidir o -que vai fazer
tentar recuperâ-la ou decretar sua liquidação. Mas como 
empresa· financeira pressupôe a confiança do público, o 
ato oficial que suspende a exigibilidade das suas obri
gações a t~rna definitívamenle inviável. Não hã exemplo 
de ·inSiltU.ição financeira que tenha sido submetida a in
ff:i'vençilo depois de 1974 e não tenha sido liquidada ou 
absorvida por outra. 

Devido a essa legislação, a partir de 1974, o Banco 
Central ficou sem i!J.Strl!!Jl_entos efiçientes Para intervir a 
tempo nas instituições que entravam em dificuldades. 
Decretar a intervenção prevista na Lei n' 6.024 era pro
vocar imediatamente o choque no mercado que a autori
da_d_ç_quer evitar. Por isso, no início do processo de dete
rioração, o único instrumento que a autoridade tinha -
e ainda tein --é tentar ajudar a instituição com a conces
são de empréstimos, na esperança de que ela se recupere. 
Primeiro empréstimos de liquidez, a que se seguiam ou
tros, a prazo mais longo, para desmobilização. Se a em
presa não se reequilibrava, sua dívida para com o Banco 
Central ia aumentando atê o momento em que a autori
dade se convencia- que era irrecuperãvel ou perdia a con
fiança no empresário. Atingido esse estágio, as alternati
vas eram o que se chama tradicionalmente .. a solução 
negociada" ou a intervenção. 

A int.ervenção é sempre a última solução_- já que cria 
o risco de repercussões sobre o sistema, o que se quer evi
tar. 

Na solução negociada, o Banco Central anuncia ao 
empresârio financeiro o propósito de efetivar a interven
são e oferecer-lhe a oportunidade de evitá-la negociando 
a venda da empresa finanCeiia a outra instituição. Como 

-o- Banco Central não tem instrumentos legais para ven
der ou obrigar o empresário a verider a empresa em difi
culdade, e o empresário é o último a reconhecer que não 
hâ possibilidade de salvar a empresa, o processo é lento e 

-complicado, e algum temp-o se passa até que se disponha 
efetivamente a negociar. 

Com o decurso do tempo, quando chega o momento 
~a ven~a. em geral a empresa já tem património Úquido 
cgntábil negativo, que é compensado, no todo ou em 
parte, pelo valor das cax:tas-patentes; mas como não há 
forma jurfdic_a de limitar ãS obi'igaçõCs da empresa que 
são sucedidas pelo comprador, o negócio somente é viá
Vel com a participação do Banco Central para assegurar 
o comprador contra a assunção de um passivo imprevisí
ve~ ou ilimitado,· ou para compensá-lo pela aquisição de 
um patrimônio'Iíqu"ído negatiVo. Antes de 1974, o Banco 
Central prOcurava preftxar- sUa contribuição e faier o 
comprador assumir algum risco. Duas ou três operações 
efetuadas _nessa base foram, entretanto, objeto de críti
cas, e por isso o Banco Central passou, a partir de 1974, 
a adotar solu_ção inversa:_ o comprador pagava um preço 
fixo e a apuração do patrimônio líquido real da empresa 
finanCeira fic_ava pof conta do Banco. Central. A meu ver 
essa solução ê pior, porqUe o comprador não é estimula
~-~--a _3:tin$ir C?" niáximo ~de_ Cficiê~cia na liquidação do pa
triffiônio da empresa transferida. 

A politica de não admitir que uma instituição financei
:ra possa quebrar tem como conseqüência eliminar dos 
mercados financ~rQs a, Seleção pela concorrência. Se to
_c!as ãs instituíções são garantidas Pelo Governq, aquele 
que aplica recursos em instituição financeira não PrCcisa 
avaliar o risco da perda de capital. Não há diferença en
tre as instituiçÕC?s em termos de segurança da aplicação, 
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o que elimina um dos principais referenciais da compe-
tição. · 

Acredito que a legislação. nessa parte, precisa ser in
teiramente repensada, e que a lei deve fornecer à autori
dade executiva novos instrumentos, que lhe permitam re
solver de modo eficiente ci problema das instituições fi
nanceiras que entram em dificuldades. O primeiro requi
sito_ é que es!!es instn.unentos possibilitem solução râpida 
e logo no princípio do processo de _deteriorização da em
presa - porque, quanto mais demorar, mais difícil e 
mais cara serã a solução. Creio que a autOridade deve ter 
poderes para transferir a empresa financeira em dificul
dades para outra instituição sem ficar na dependência da 
concordância do acionista controlador, porque a so
lução puramente negocial às vezes é impraticáveL 
Parece-me que esse instrumento deve ser uma forrna de 
liquidação escriturar da empfesa;·que defina rapidamen· 
te os direitoS dos credores, de modo que ao se anunciar 
publicamente que a instituiÇão financeira foi-absorvida 
por outra ou entrou em liquidação, seja divulgada tam
bém a solução, ainda que preliminar ou parcial, que evite 
a imobilização total dos créditos contra instituição du
rante um longo período de liquidação. O que é"íriipor
tante é que essa solução admita que os credores possam 
perder parte das suas aplicações se o patrimõriíO líquido 
é negativo. EnqUanto !ião houver o risco dess_a perda, o 
mercado não funcioiLarâ. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Perdão, funCionar, funêiona. O prOblema não é apenas 
de concorrência, mas o sistema tende à monopolização. 
O problema é que se o sistema passa a ter uma estrutura 
monopolizada, e ainda mais conglomerada, e sem risco, 
hã um estímulo à especulação que gera a loucura que hã 
aqui. O mercado já Fessenctã.Imente especula~o~ e a es
peculação sempre existe, mas é sempre acompanhã.da de 
risco. O que há entre nós_ ê espeCulação sem risco, o que é 
uma novidade históricã. 

O SR. JOSé: LUIZ BULHÕES PEDREIRA - Exa
tamente. Se o investidor adquire papel que sabe altamen
te especulativo e ao mesmo tempo tem a segurança de 
que não está sujeito ao riscO-de p-erder seu capital, os me
canismos seletivos do mercado deixam de funcionar. 

Outro aspecto da legislação que merece ser cQmentado 
ê o da responsabilidade civil dos_ administradores ele ins
tituições financeiras. A tradição da SUMOC e do Banco 
Central ê considerar que uma instituição fioaiLceira so
mente enfrenta drficuldades se é mal geri~a; se seus ad
ministradores seguTrem rigorosamente todas as norinãS 
do Banco Central a instituição jamais terá problemas. 
Daí a tendência para-generalizar a responsabilidade. A 
solução defendida tradicionalmente - embora jamais 
expressamente adotada na lei - é a de qtie a responsabi
lidade dos administradores das instituições fmanceiras 
deve ser objetiva, ilidependente de_ culpa, ou de que os 
administradores são solidários na culpa uns dos outros. 
Se a instituiÇão quebra, todos os administradqres devem 
responder igual e solidariamente por tudo. A experiêncía 
demonstra, entretanto, que essa solução acaba por difi
cultar a apuração de responsabilidades, porque conduz a 
situações iníquas. Em toda empresa pode haver adminis
tradores bons e maus, culpados e inocentes. Se tOdos são 
automaticamente responsáveis - e às vezes são funcio
náriOs -Ou ex-funcionários do Banco Central que os en
carregados do inquêrito conhecem e sabem que não são 
culpados - o processo de apuração de responsabiridade 
fica todo inibido. A conseqüência é que apesar desSa tese 
iníqua de responsabilidade sem culpa, os resultados prã
ticos da apuração da responsabilidade são mínimos. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃÓ TAVARES- Se 
V. S's me permitem. O caso do mercado aber~o nos anos 
1974 e 1975, que o Dr. Octavio Gouvea de Bulhões mo:;
trou ali na pedra, é claro. Não houve pressão do lado das 

contas cambiais. Ao contrário, houve perda de reservas. 
Não houve pressão do lado do Tesouro. Ao c_ontrãrío, 
houve superávit do Tesouro. Se neste ano o diretor do 
Banco Centr_a.I_ inventa de expandir o open market daque
la maneira maluca e joga no mercado o montante de títu- _ 
los que jogOu, somente podia ocOrrer o que -se verificou 
- a situação precária em que ficaram rituitas ii:l.sti
tliiçõeS. Por isso, em seguida foi necessârio fazer uml! 
operação comPensatória desvairada, como que se fez. 
Aí ê que está a origem do problema, porque uma coisa 
não está separada da outra. ~ um mecanismo de política 
de tal modo desvairado que leva_ o mercado em geral a 
uma situação de pânico. Hã no mercado uma porção de 
operadores absolutamente ilíquidos, irresponsáveis, la
drões, especuladores, mas há outros que não o são. _En
tão, na hora do vamos ver, como vão todos para o brejo, 
não há outra solução senão salvar a todos. Isso é o que 
tem acontecido, porque não há maneira de se separar o 
joio do trigo. Quando a iliquidez chega, bate pratica
mente em chita de todo mundo. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA - O 
mercado aberto ê um bom exemplo. O Banco Central 
freqUentemente força os "dealers" a c-omprarem mais 
papel moeda do que o mercado_ pode suportar. Como 
eles são submissos ao Banco Central,_ compram porque 
recebem ordern de comprar. E na hora que voltam ao 
Banco Central dizem que vão quebrar porque não conse
guem se financiar no mercado, o que é que a autoridade 
vai fazer? f: obrigada a recomprar, ela mesmo, porque 
não há outra solução e está moralmente comprometida. 
E se não comprar cria uma crise financeira. 

Acho que em matéria de responsabilidade dos admi
nistradores temos que manter o princípio da responsabi
lidade _baseada na.cu_lpa, mas exigindo que as instituições 
financeiras especifiquem as atribuições de cada adminis
trador, para que se possa efetivamente apurar a respon
sabilidade individual. Acredito, além disso, que precisa
mos de um Código Penal Financeiro, ou dos Negócios, 
gue ~ipifique os casos mais usuais de condutas criil:lino
sas, o que tornará ma:is fácil a apuração d3. responsabili
dade penal do que mediante enquadramento nos tipos 
genéricos do Código Penal. Acho que para essa esp.êcie 
de criri:tes ii.S_penas privatiVas· da _liberdade devem se-rre
servadas para os crimes mais graves, -e que deve-iriõS- dar 
preferéncia às penas pecuniáriaS pesadas, ffiais efi-cientes, 
e menos onerosas para o Estado_ do que a de reclusão. 
Parece-me que somente através_de penas pecuniárias
proporcionais ao patfímônio do CifriL1i:l.~So-e_ às vanta
gens ilícitas_obtidas, e não apenas em números absolutos 
-:- conseguiremos criar um pouco mais de responsabili
dade no exercício de atividades financeiras e econômicas 
em geraL 

Em matéria de orgariizaÇão norffiativa- doS mercados 
creio que devíamos experimentar procCdi~entos que as
segurem maior participação da sociedade na elaboração 
de normas pelos órgãos do ~!;)der Executivo. __ É fato no
tório que na sociedade rn_odern-a não é possí_vel, Princi
palmente em matéria econôriüCã, o Congresso-manter o 
monopólio da função legislativa, que em grande parte é 
delegada a órgãos executivos especiã1izados; mas acredi
to_ que é possível criar um processo de elaboração nor
mativa por esses 6rgãos que tenha a grande vantagem da 

- legislação pelo Congresso Nacional, que -é o debate 
público da ilõrma arites de ser promulgada. A lei deve es
ta,belecer como requíSi{O çle validade _das normas regula
mentares que a autoridade administrativa publique pre
viamente o prO]i!_to do ato norma~iVo que pretenda ba1-
xar e observe o procedimento de debate público, que ofe
reça opOrtunidade para que os interesSados apresentem: e 
41stutam emendas -e informeril a autoridade. Desse mo-

__ do,_ quando a nQr~a for pr-o.~ulgãda, já ~Stãrã ~xPú.rg; 
çla dos. _e~Q_s mais óbvios, que a- pró.J?ri~ a_u~oridade ê a 
primeira a eliminar quando alertada a terllpo. -Além dis-
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so, esse debate público ê dsencial para que as normas 
"peguem", porque ê ele que faz com que as pessoas to
mem conhecimento da sua existência e passem a 
observá-las, quando promulgadas. Muitas normas ela
boradas sigilosamente e tornad!ls públicas apenas me
diante pubÍicação no- Diário Oficial não são cumpridas 
porque desconhecidas. Esse procedimento de elaboração 
normativa era obrigatório nO ãnieprojeto da lei- da 
CVM, mas no projeto final foi apenas autoriZado. Ao 
que estou informado, a CVM, embora não esteja obriga
da por lei, adotOu a política de observá-lo na elaboração 
de normas para o mercado de valores mobiliãrios. 

Ainda com relação à organização institucional dos 
mercados fmanceiÍ'os, parece~ me íridispensãvel especiali
zar os órgãos públicos, transferindo para outro órgão fe
deral que não o Banco Central a função de fiscalizar o 
mercado; como acho que deveríamos ter um Conselho 
de Crédito,-ou dos mercados financeiros-, diferente do 
COnselho Monetário ... 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Para não haver confusão. 

O SR. JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA - O 
Conselho MonetáríO,_que seria o Conselho de Adminis
_tração do Banco Central, teria por atribuição apenas a 
política monetária. Um outro órgão- que substituiria o 
atual Co_ns_e_l_ho Monetário -teria funções nor~ativas e 
de política em relação aos mercados monetários e ao cré
dito. Essa especialização asseguraria maior eficiência. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃOTAVARES-Até 
porque o Governo deve procurar ter em cada 6rgão pes
soas com habilitação técnica especializada. Não acredito 
que muitos dos membros do Conselho Monetário enten
dãln sobre o que estão ali oPinando, mas são capazes 
para deliberar sobre assuntos de crédito e finanças, por
que,-·como banqueiros, são do ramo. 

O SR. JOSé: LUIZ BULHÕES PEDREIRA - Sr. 
Presidente, desculpando-me por ter tomado tanto tempo 
da Comissão, encerro aqu.i. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Ta!l_9tedo Neves) -: Concedo 
a palavra ao ilustre_ Professor Octavio Gouvêia de Bu
lhões, para dar início a sua exposição. 

~O SR. OCTAVIO GOUVê:IA DEJlULHÕES- Vou 
procurar faz_er uma exposição mais ou menos suscinta, 
embora minuciosa em alguns aspectos. 

"A lei que instituiu o Banco Central no Brasil, em 31 
de dezembro de _1964, deu ênfase ao Conselho Mone

_tá!io, atribuindo-lhe a orien~açã_oda polític!l_ monetária e 
a coordenação da política financeira. O principal esteio 
da política monetária reside no Orçamento Monetãrio, 
"preparado pelo Banco Central, por meio do qual são 
.estimadas as necessidades globais da moeda e do cr~di
to", nos termos do artigo 4~'. As estimativas estão, em 
irãnde- parte, relacionadas com os recursos e as apli~ 
cações -do Banco do Brasil, cuja programação, feita em 
conjunto com o Banco Central, é incluída no Orçamento 
Monetário (art. 20). A política monetáriã, que inclui a 
disciplina das operações financeiras, é completada pela 
coordenação com a política fiscal e da dívida pública. A 
Lei n~' 4.728, de 14 de julho de 1965, subordinou a orien
tação e a fiScalização das operações financeiras ao Con
selho Monetário. Nessa lei foram consideradas, também, 
medidas fiscais de colaboração com a política monetária, 
destacando-se a isenção do Imposto de Renda à soma 
apfiCada ria Subscrição de ações e admitiu a poupança 
com correção monetária. 

o Quãdro 1 revela o êxito da correção monetária 
cOmo inspira-dora de confiança à poupança e ao crédito 
Póbffi:O. - - -- -
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QUADRO I 

(Fluxos Acumulados no Ano) 
(Milhões de Cruzeirçs) 

Anos Poupan\"a Bruta Títulos da Dívida 
Interna Pública Federal 

1964 1.115 61 
1965 3.319 390 
1966 4.626 971 
1967 8.!32 r:b86 
1968 13.546 1.015 
1969 24.737 2.346 
1970 30.923 4.230 
1971 51.803 5.334 
1972 67.015 10.735 
1973 98.333 12.164 
1974 120.010 9.457 
1975 234.471 49.747 
1976 310.069 56.341 
1977 477.511 86.603 
1978 706.263 - 117.358 
1979 1.210.545 163.678 

Fonte: Boletim do Banco Centra!, dezembro de 1976 e julho de 1980, págs. 
126 e 78 {A soma de Poupançli exclui a soma de 'Haveres Mane· 
târios'), Conjuntura Econômica, dezembro de 1979. pág. 62, 

Produto Interno 
Bruto 

27.614 
-----.4~013 

-63.746 

86.171 
122.430 
161.900 
208.300 
276.807 
363.167 
498,307 

719.519 
1.009.379 
1.560.271 
2.321.924 
3.410.018 
5.511.653 

Proporções da Poupança 
sobre o Produto (%) 

4,0 
7,5 
7,2 
9,4 

11,0 
Í5,2 
14,5 
18,7 
18,4 
19,7 
16,6 
23,2 
19,8 
20,5 
20.7 
21,9 

O êxito da implantação do Banco Central dependeria 
da supressão dos déficits.do Tesouro Nacional. A for
mação da poupança, em apoio aos investimentos empre-:. 
sariais e aos investimentos públicos - por meio do cré
dito. público- haveria de ser conseguida em ambiente 

de estabilidade monetária que, por seu turnc;t._haveria de 
aPoiar-se no equilíbrio das finanças públicas. Daí _() em

-_.Qerlho de eliminar-se o tradicio!:J.a[ exC~so de_ despesas_ 
Sobre as receitas, esforço sistemático e vitoripso, confor
mC revela o Quadro II. 

Anos 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980* 

Fonte: Banco Central do Brasil 

QUADRO II 

Execução Financeira do Tesouro Nacional 
(AdminiStração Centralizada) 

Cr$ 1.000.000 

Receita Despesa 

!.051,2 1555,9 
2.129,0 2.857,2 
3.906,7 4.494,6 
5.909,8 6.496,4 
6.814,1 8.039,1 

10.275,4 11.502,4 
13.953,1 14.709,1 
19.[93,8 19.931,8 
26.980,3 27.652,3 
37.738,3 38.254,3 
52.863,2 52.568,2 
76.810,1 72.928,1 
95.446,3 95.373,3 

166.220,1 165.797,1 
242.893~0 - 241.850,0 
349.218,1 244.346,1 
509.843,0 507.547,0 
707.880,0- 598.275,0 

* Refere-se ao período de Janeiro/Agosto de 1980. 

Saldo 

(-) 504,7 
(-) 728,2 
(-) 587,9 
(-) 586,6 
(-) l.225,0 
(-) _1.227,0 
(-) 756,0 
(-) 73_8,0 
(-) 672,0 
(-) 516,0 

295,0 
3.882,0 

73,0 
423,0 . 

1.043,0 .. 
4.872,0 
2.296,0 

109.559,0 

_ Se~ta-fei[a 9 ~953 _ 

Os aumentos de déficits em 1967 e 1968 prendem-se às 
transferências da União aos Estados e Municípios, deter
minadas pelas reformas tributária. Diminuídas as trans
fe"rências, os défici-ts foram minorados, transformado-se 
em saldos a partir de 1983. Contudo, se levarmos em 
consideração as ocorrências do Orçamento Monetário, 
an.ili"sadas-,e-rn.- seguida, chegaremos-a resUltados diferen
tes. Há aínda a observar determinadas considerações es
criturais compreendendo administrações centralizadas e 
d~centialiiadaS quC·a-ci.isãin um saldo muiio maior em 
1974, 11 bilhões de cruzeiros, em lugar de 3.882 milhões 
de cruzeiros,_ o que explica a pronunciada preponderân
cia dos recursos não monetários no Orçamento da União 
daquele ano. Por outro lado, hã déficit em 1978, em vez 
de saldo positivo. Mas esses acertos são insignificantes 
perante o vulto do Orçamento Monetário. Mesmo que se 
considere orçamento consolidado das administrações 
ce~tralizadas e descentralizadas na ordem de 700 bilhões 
de cruzeiros, a· Orçamento Monetário, nesse ano, é de 
971 bilhões de cruzeiros, conforme indica o Quadro III. 

}iQuve como_se vê, g propósito de conjugar-se a disci
plina-monetária com o estímulo à poupanÇa e aos inves
timep.~os empresariais, de mOdo a assegurar-se o desen
volvimento ecoilômico sem envolvê-lo em surtos infla
CioÍJ.á'rios. Mis a Conquista da disciplina monetária have
_pa--de depender precipuamente da disciplina orçamen
tária do Tesouro Nacional. A eficácia do Banco Central 
repousaria na supressão de déficit dO Tesouro, causa tra
_dicional de nossa inflação. Em dezembro_dt 1964, o défi
cit do Tesouro acusou substancial redução, seguida de 
suc_essivas reduções, até, subseqUentemente, ingressar-se 
na fase de saldos orçamentários. 

Diante desse quadro de realizações orçamentárias e da 
conjugação da política fiscal e monetária, deveríamos es
tar progredindo com marcante estabilidade monetária, 
quando, na verdade temos progredido bastante, mas ao 
preço de uma infração ameaçadora, capaz de anula~ o 
progresso conquistado:- Onde estão as falhas? Como 
corrigi-Ias? 

No início desta exposição aludimos à inclusão das 
aplicações do Banco di) Brasil no Orçamento Monetário. 
·A missão do Banco Central, além da finalidade de esti
mar as necessidades globais da moeda e do crédito, in
cumbência primordial da elaboração do Orçamento Mo
netário, é fixar o crédito_a_ser concedido pelo Banco do 
Brasil. Julgou, cei-tamente, o legislador, e com razão, que 
s_eria eS.sa_a_ melhor maneira de subordinar a política cre

'cfÍtíCiã- do Banco d0-Brasil à orientação do Banco Cen
traL Ocorre, porém, que o Governo exige do Banco Cen
tral transferência de recursos ao Banco do Brasil e à rede 
particular para atender ao sistema especial de concessão 
de créçiito à agricuftura. A própria lei do Banco Central 
faz__ao:ferênciã ao crédito favorecido hoje melhor identifi
cado como crédito subsidiado. 

-Além Ôo crédito à agricultura existe vários emprésti
mos destinados a empreendimentos adotados pelo Go
verno. Há, ainda, operações cambiais que durante al
guOs anos destinafam-se à formação de reservas. Esses 
c~êdítOs e opeici.Ções exercem fprte pressão sobre o au
menlõ da quantidade da moeda. No intuito de suavizar a 
influência inflaCionária, as autoridades monetárías pro
cUram 'ampliar os recursos não monetftrios: saldos do 
_orçathe_nto.çio Tesouro; emissão de obrigações ou letras 
do Tesouro; depósitos de importação (atualmente extin
tos); receitas tributárias especiais (imposto sobre ope
rações financeiras o Li sobre exportação). São os denomi
nados recursos não monetários que têm sido apreciavel
mente aumentados. Mas a expansão das somas cedidas 
pelo Banco Central ao Banco do Brasil e à rede dos ban
cos comerciais, para atender aos subsídios, supera os re
cursos não monetários, havendo, assim, apelo aos recur-
sos monetáriOS. ---
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Anos 
Total das 

Aplicações 

1971 56A64 
1972 86.181 
1973 127.642 
1974 195.471 
1975 300.912 
1976 496.926 
1977 658.029 
1978 971.542 
1979 1.474.567 

QUADRO 1!1 

Aplicações do Banco Central por intermédio do 
Banco do Brasil e da rede dos Bancos Comerciais 

(Milhões de Cruzeiros) 

II III 

Recursos Produto Interno 
Bruto 

Não Monetários Monetários 
(Base Monetária) 

33.072 23392 276.807 
58.457 27.724 369.167 
86.866 40.776 498.307 

141.269 54.202 719.519 
226.978 73.934 1.089.379 
386.174 110.752 1.560.271 
50LI66 166.863 2.321.924 
-729.749 241.823 3.410.018 

1.028.714 445.853 5.511.653. 

IV 

Recursos Monetários sobre o 
Produto Interno Bruto 

Percentagem Percentagem 
anual acumulada 

8,4 8,4 
7,5 16,5 
8,1 25,9 
7,5 35,3 
7,3 45,4 
7,0 55,5 

-

7,1 __ 
--

66,0 
7,0 77,6 
8,0 91,8 

Fonte: Boletim do Banco Central, Julho de 1980, págs. 18 e 19, cols. 28 e 34. 

"0 levantamento de recurso~ não monetários é, em , 
parte, levado a efeitCI nO transcUrSo-da e_x:ecução d~~ ref~::_ 
ridas aplicaçõeS. Quando _as autoridades verificam uft1a 

tendência pronunciada de expansão monetária para o 
atendimento da expansão do crédito, tratam de diminuir 

·a quantidade de moeda suprida ao mercado. G~ralmen~ 
te, o fazem mediante a vend_a de Letras do Tesouro. 

Empréstimos 

Anos das 
Autoridades 
Monetárias 

1972 l0.277 
1973 ~ 45 . .422 
1974 80.643 
1975 132.728 
1976 214.115 
1977 318.446 
1978 437.896 
1979 720.726 

.. ~i89rosarit.i::nte, a colocação de letras deveria estar li~ 

-+g_l!.d8:: ao afluxo de .cruzeiros proveniente da entr_ac!_~- ~e 

capitais do exterior. Seria a maneira de anular o efeito 
lnriacionáfi-o de uma contribuição alt~~ente benéfic~ à 
~egurança cto'equilíbrio do balanço de pagamentos. To

davia, quando se trata de _compensar um exces_SQ_de ex
pansão creditícia interna, a lógica da providência torna-

QUADRO IV 

Expansão do Crédito 

(Milhões de Cruzeiros) 

se duvidosa. Se é preciso retirar cruzeiros, por que injetá
los poi- rrielo da concessão exageTada de crédito? Por que 

·--liberar para depois restringir? 
AS estatísticas bancârias demonstram a persistência da 

expansão creditícia, havendo, porém, alguns anos em 
que o Governo demonstra uma inclinação restritiva. Em 
1977 e 1978, é nítida a tendência restritiva. Mas em 1979, 
voltou-se à expansão, como se infere do Quadro IV. 

Empréstimos Total Geral Acréscimos 

dos do Sistema 
Bancos Co- Financeiro Autoridades Bancos Total 

me relais Monetárias Comercla.ls 

51.283 153.375 
73.902 238.462 15.145 ~~.619 85.087 

109.020 370.809 35.721 35.118 132.347 
164.650 579.580 50.085 55.530 208.771 
247.232 915.299 81.387 82.682 335.719 
376.667 1382.635 104.331 149.443 467.336 
591.515 2.065.931 119.450 214.848 683.296 

1.009.666 3.388.518 282.830 418.151 1.322.587 

Fonte: Boletim do Banco Central, Julho de 1980, pág. 15, col. 33, pág. 86, c~!. 6; pág. 80, col. 33._ 

"0 total do sistema financeiro, além do Banco do Bra
sil e dos bancos comerciais, compreende os bancos de in~ 

vestimenta, as caixas econômicas, as financeiras, os ban
cos de desenvolvimento e o crédito imobiliári_o .. 

"OS empréstimos das autoridades monetárias- prin~ 

cipalmente o Banco do Brasil- equivaliam ao montante 
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dos empréstimos dos bancos comerciais. Os maiores 
acréscimos dos bancos comerciais, depois de 1976, resul
tam dos empréstimos externos. 

"Um exame mais detido do aumento do crédito na 
própria esfera das autoridades monetárias poderá reve-

lar melhor apelo aos -recursos não monetários e a pressão 

exercida sobre a expansão da base monetária, com os re

flexos sobre os preços. O Quadro V completa o Quadre 

IJI. 

QUADRO V 
Empréstimos 

(Milhões de Cruzeiros) 

Percentagens 

Empréstimos Base II II/! Acréscimos 
Anos do Banco Acréscimos Monetária Acréscimos dos Preços 

do Brasil 

1971 22.469 23..392 
1972 30.277 7.808 21:724 4.332 55,4 16,8 
1973 45.422 15.145 40.776 13.052 86,1 16,2 
1974 80.643 35.221 54.202 13:426 38,1 33,8 
1975 132.728 52.085 - 73.934 19.732 37,8 30,1 
1976 214.115 81.387 110.752 Ksi8 45,2 48,2 
1977 318.446 104.331 166.863 56.111 53,7 38,6 
1978 437.896 119.450 214.823 74.960 62,7 40,5 
1979 720.726 282.830 445.853 204.030 72,1 76,8 

Fonte: Boletim do Banco Central, Julho de 1980, pâg. 15, cal. 33; pâg. 19, col. 39; pág. 98, cal. I. 

.. A influência do crêdito (influência sobre os preços) 
depende da evolução de sua intensidade sobre a econo
mia (produto interno bruto)~ A -intensidade do crédito 
(Quadro VI) acaba provocando a expansão da base mo
netâria (Quadros II e V). À primeira- vista,- as proporções 
dos acréscimos dos empréstimos sobre o produto interno 

bruto parecem equivaler às somas poupadas, indicadas 
no Quadro I. Mas há parcelas da poupança destiriadas à 
subscrição de ações e de títulos da dívida pública. Nestas 
c-ondições, as proporÇões dos créditos sobre o produto 
interno bruto ficãnlacin1a -do Oívd de-poupanÇa. Conse
qüentemente, forçain o suprimento da moeda. 

QUADRO VI 

Anos 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Acréscimo dos 
empréstimos do 
Banco do BrasU 

963 
3.509 
3.859 
4.462 
7.190 
7.808 

~ 15.145 
35.230 
52.0Eõ 
81.387 

104.331 
119.450 
282.830 

Relação do Acréscimo de Crédito com o 
Produto Interno Bruto 
{Milhões de Cruzeiros) 

I! III 

Acréscimo dos 
Empréstimos do Produto Interno 

Sistema Financeiro Bruto 

6.204 "86.171 
- 14.303 122.430 
_15.041 161.!1'00 

20.841 206.300 
35.462 276.807 
52.010 369.167 
85.087" 498.307 

_132.347 719.519 
-208.771 1.009.379 
335.714 1.560.271 
467.341 2.321.924 
683.295 3.410.018 

1.322.587 5.511.653 

Fonte: Boletim do Banco Central, Julho de 1980, pp, 86 a 89, Cal. I e COI. 33. 

IV 

Proporções 

l/III l!/!11 

1,1 7,1 
2,8 11,6 
2,3 9,2 
2,1 10,1 
2,6 12,8 
2,1 14,3 
3,0 -i7,0 
4,9 18,4 
5,1 20,6 
5,2 21,5 
4,5 20,1 
'3,5 20,0 
5,1 33,9 

"O QUADRO VI evidencia que os acréscimos do em
préstimos passaram a ter uma significativa prop-orÇão
em relação ao produto interno bruto." 

proporção da poupança estava baixíssima. ·o que signifi
ca isso_? Como --se -fiiianciava os investiinentos? 

O SR. ROBERTO SATURN!NO- Posso lhe fazer O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES- Ah! 
uma pergunta? No primeiro quadro, nos anos iniciais, a--~ - l<inanciava~se com o papel-moeda. E, por isso, eu fiz a 
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proporção em relação ao produto interno. Quando os 
empréstimOs; baseados em emissão de papel-moeda, re
presentavam apenas 4 ou 5% do PIB, a influência infla
cionária deveria ser menor do que, mais tarde, quando 
passaram a representar 10 ou 12%. Sua pergunta é muito 
pertinente, não há dúvida. Não havia muita disporiibili
dade de poupança. O Brasil, sem sombra de dúvida, tem 
progredido. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Ali, a poupança é a poupança das contas nacionais, é a 
"cara" da moeda do de investimentos. 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES- Ii 
verdade. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES - Ii 
aquela poupança agregada não reflete a situação nem de 
mercado monetário, nem do mercado financeiro, nem de 
coisa nenhurria. Aquela conta é uma co~ta- de renda, não 
é resultado agregado das _cadernetas de poupança ... 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES -
Não. f: baseado no fluxo indicado pelo Boletim do Ban
co Central, que indica as cadernetas de poupança ... 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
MaS: a caderneta de poupança não é estimada a partir 
dos resultados da carteira. Ela é estimada, ex-post, pelo 
resultado da conta capital. 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULH0ES- Não 
é ex-post. O Banco Central levanta ... 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Aquela conta de poupança não é a do Banco Central; é a 
das contas nacionais é da Fupdação Getúlio Vargas. 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES
Não. Está baseada no Boletim do Banco Central! 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Mas o Senhor há de concordar comigo que se a taxa de 
investime~to está muito b~ixa, a poupança cai... 

O SR. OCTÁ Vib GOUVEIA DE BULH0ES- Isso 
é claro. Havendo queda nos investimentos, não pode ha
ver disponibilidade para poupança. 

A SR•MARIA DACONCEIÇÃOTAVARES-Eé 
por isso que a poupança está tão alta, até hoje: porque 
ainda não caiu a taxa de investimento. Quando cair ... 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULH0ES- Mas 
de qualquer forma, a correção monetária contribuiu 
muito Pàra estimular a poupança. 

Bem, para os que não acreditam na influência inflacio
nária dã expansão crediticía, peço que olhem o quadro 
VII, que me parece bem expressivo. 

De um lado, temos acréscimos dos empréstimos do 
sistema financeiro; do outro, o produto Interno Bruto a 
preços de 1970, quer dizer, o produto real. Em 1967, so 
acréscimos nos empréstimos representavam menos de 
1% do Produto, o que explica porque os empréstimos, 
ainda que baseados em meios de pagamento, não tinham 
um impacto tão grande sobre a evolução dos preços. 
Mas, em 1979, para 448 bilhões de Produto ~~Interno a 
preço de 1970, e acréscimo nos empréstimos atinge 1.323 
bilhões, representando, portanto 0,29 de cada unidade 
do produto real. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃOTAVARES- Dr. 
Bulhões, assim não dá. O Senhor não pode fazer o pro
dutO a pre"çoS Constantes e o crédito a preços correntes. 
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O senhor tem que abord_ar as duas a preços correntes ou 
as duas a preços const&ntes. 

O SR. OCTÁ V!O GOVVETA DE BULHOES- Isso 
eu jâ mostrei no quadro VI. 
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A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA v ARES- Aí 
fica estável, não é? 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BUUIOES -Isso 
é que ê ilusório, porque a percentagem, no fim da série, 
inclui uma inflação muito mais forte do que no princf
pio. 

QUADRO VIl 

Expansão do Crédito em Relação ao Produto Real 

(Milhões de Cruzeiros) 

Acréscimo dos Emprés- Produto Interno Bru- Acréscimos de Crédito por 

Anos limos do Sistema to a preços de 1970 Unidade de Produto Real 

Financeiro 

!967 6.204 156.642 0;039 

1968 [4.303 174.139 0,820 

1969 !5.04! 191.428 0,785 

!970 20.841 208.300 1,000 

1971 35.462 236.004 1,498 

1972 52.010 263.708 1,970 

1973 85.087 300.363 2,829 

1974 132.347 3}9.740 4,013 

1975 2Q8.77l 348.487 5,990 

1976 335.714 379.732 8,847 

1977 467.341 397.437 11.758 

1978 683.296 421.392 16,213 

1979 1.322587 448.263 29,504 

Fonte: Quadro VI e Conjuntura EC:Onômica;_ Dezembro 1979. 

.. 0 acréscimo do crédito, por seu vulto, excede de mui
to o acréscimo do produto r_eal; supera, co~sideravel
mcnte, o nível da poupança e, por conseqUência força a 
expansão monetária, fonte dos sucessivos e incontidos 
surtos inflacionários. ·- -· 

"Embora o crédito à agricultura r:_epresente parcela 

modesta no conjunto dos empréstimos do sistema finan
Ceiro, sua participação nos emprêstimos do sistema mo
netário é significativa, conforme indica o Quadro VIII. 
Mais importante é o crédito agrícola no âmbito do Ban
co do Brasil, em ligação ·eom a base monetária, segundo 
o Quadro V.'' 

QUADRO Vlll 
Empréstimos do Banto do Brasil e dos Bancos Comerciais 

(Milhões de Cruzeiros) 

Saldos dos Em- Saldos dos Em- Proporções Intensidade dos Variação 
Anos préstimos à préstimos do dos Empréstimos Empréstimos do Percentual 

Agricultura Banco do Brasil Agrícolas (%) Baneo do Brasil dos Preços 
(Banco do Brasil e dos Bancos Sobre o Produto 

Comerciais Interno Bruto 

1972 12.5!2 81.560 15,9 2,1 16,8 
1973~ ~ ~ 19.030 !19.324 16,2 3,0 16,2 
1974 33,096 189.663 ~ 17,4 4,9 33,8 
1975 0&.~97 297.278 ~0,0. 5,1 30,1 
1976 92.373 461.3~7 20,0 5,2 48,2 
1977 !36.474 695.113 19,6 4,5 38,6 
1978 184.156 ).029.411 17,8 3,5 -· 40,5 
1979 347.292 1.730.392 20,7 5,1 76,8 

Fonte: Boletim do Banco Central, julho de 1980, p. 13, cols. 18 e 19; p. 86, caL 7; Quadro VI; Quadro V. 

"O Quadro VIII indica ter o Governo reduzido o cré
dito subsidiado em 1977 e 1978, voltando a expandi-lo, 
em 1979. A redução influiu no total dos empréstimos do 

Banco do Brasil, segundo assinala a coluna da intensida
de ·do crédito sobre O· PiOdlltõ ii-tternO- bruto," fato que é 
acompanhado pelo menor impulso na alta dos preços. 

Setembro de 1983 

Em 1979, o aumento dos empréstimos à agricultura faz 
st.ibír-a proporÇãO sobre o nível dos conjuntos dos em
préstimos, acelera a intensidade do crédito sobre o pro
duto e provOca a tendência altista dos preços, em conju
gação com o maior recurso à base monetária; assinalada 
no Quadro V. 

..As observações estatísticas, coerentes com a lógica 
dos acontecimentos, nos sugerem a conveniência de não 
insistirtnos, em 198 I, em novos repasses do Banco Cen
tral ao Banco do Brasil e à rede dos bancos comerciais. O 
Banco Central, de 1981 em diante, deixaria de ceder re
cursos adicionais. Manteria os repasses concedidos no 
passado, inclusive as somas de 1980 que são substanciais. 
O Banco do Brasil e os bancos comerciais reteriam, 
como recursos próprios, as somas que lhes foram ante
ôonnellie eõtregues. sob a coridição de destiná-las ao fi
nanciamento agrícola. Sendo os recursos cedidos sem 
custo algum para os bancos- pois o custo é representa
do pelo peso da inflação que já recaiu sobre a coletivida
de -- o Banco do Brasil e os bancos comerciais poderiam 
fazer-empi-éstfn10s a juros favorecidos. Não seria, porém, 
em nível muito inferior à taxa do mercado. Hoje a taxa 
do mercado é exageradarnente alta porquanto a disponi
bilidade dos bancos é bastante limitada. Hã um cálculo 
feito pelo Prof9 Mário Henrique Simonsen cj_ue dá idéia 
de que a faixa de crédito livre representa apenas 20% do 
total. Esse é o motivo da elevada taxa de juros. Além dis
so, os dePositantes, ante a expectativa inflacionária, exi
gem juros elevados em seus depósitos a prazo ou na com
pra de certificados de depósito. O próprio governo para 
vender as Le~ras do T escuro submete-se a enormes des
contos. Cessados, porém, os repasses do Banco Central, 
cessa, igualmeÍlte, a pressão sobre a base monetária. A 
inflãção tende a desaparecer. Muda-se a expectativa al
tista,_ prov2c.ando-se a queda da taxa de juros assim 
corllo a reridéncia de aumento dos preços. 

Há, entretanto, um periodo de transição. A taxa de ju
ros ao- passar--ao regime de subsídio para o de uma co
tação próxima a do mercado, causa dissabores, notada
mente enquanto não se verifica a queda da taxa de juros. 
A preocupação de transferir o maior encargo financeiro 
ao preço de venda dos produtos agrícolas pode induzir 
ao exagero da alta, enquanto não se modificar a expecta
tiva inflacionária. Os exportadores de produtos agrícolas 
hão de exigir compensações pela retirada do favoreci
mento financeiro. Os assalariados, ante o exagero da alta 
de preço dos produtos pelo encarecimento dos emprésti
mos, redobrarão as exigências salariais, enquanto não se 
cOnvencerem do acerto da supressão dos subsídios_, _Evi
dentemente, são essas dificuldades psicológicas sérios 
obstáculos à mudança de política. Esse o motivo do go
VeT-no· prosseguir na concessão dos subsídios, 
contentando~se em a dotar medidas restritivas aos efeitos 
inflacionários. 

Contei' os efeitos inflacionários é até louvável. Se a in
flação se desdobrasse livremente, os males sacias arrasa
riam o País, em pouco tempo. Limitar, porém, o comba
te -;SOS efei~os inflacionários,_ deixando intacta as forças 
gÚadoias da inflação, é luta inglória, porquanto provo
ca distorções e incertezas. O imediatismo torna-se agu
do. Prevalecem as operações de prazo curto, com acen
tUado eSPíritÕ especulativo, guiado pela expectativà al
-tista dos preços, seja de mercadorias, seja de títulos. As 

_ medidas restritiy_as tornam-se· ar_iiScadas, despertando 
v~cilaç_õis e pouco se consegue de construtivo quando se 
vacila. 

Vejamos algJ.!-nS exemplos: 
Em ~974; piovavelmente como compensação ao au

mento do preço do petróleo, o governo julgou acertado 
expandir o crédito, em elevadas proporções. Reteve, 
contudo, a expansão monetária. O Quadro VI indica a 
forte expansão creditícia do Banco do Brasil e o Quadro 
V demonstra a moderação do aumento da base mone
tária. O governo, para evitar os efeitos inflacionários, 
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contou com os saldos do Tesouro e com a·-ctimiF:tuição 
das reservas cambiais. O governo anterior tevê a sabedo
ria de acumular 6.415 milhões de dólares, prevendo em
baraços no ano de 1974. A utilização das reservas, em 
1974 e 1975, foi da ordem de 2.400 milhões de dólares 
que à taxa média cambial da época representou a so-ma 
de 19 milhões de cruzeiros, ou seja, soma equivalente ao 
acréscimo da base monetária em 1975 (Boletim do Banco 
Central, julho de 1980, pág. 155). f: de se acrescentar que 
o governo recorreu às reservas não somente como medi
da antiinflaciOnária, ma_s_ com a lucidez de aguardai- a 
normalização do mercado financeiro lnteí-nacional. Em 
1974, a taxa do ourodófa-r-hiVia subido de 5% para 17 
por cento. 

Com a disciPlina do orçamento do Tesouro, a utili~ 
zação das reservas-cambiais e outras providências, o go~ -
vemo conseguiu reduzir os efeitos inflacionários a ponto 
de os meios de pagamento, em maio de 1974 e abril de 
1975, acusarem respedivamCnte os -valores de 100 bi~ 
lhões de cruzeiros e 119 bilhões de cruzeiros. É natural 
que surgissem queixas e alegações de iliquidez. Resolveu 
o governo afrouxar as restrições. Adotou a engenhosa c 
original medida do refinanciamento compensatório que 
consiste no depósito díreto nas contas de reservas dos 
bancos comerciais pelo Banco Central, ao prazo de 90 
días, a juro"s simbólicos. A soma estabelecida é dividida 
proporcionalmente ao montante das reservas. Desse mo~ 
do, sem as delongas das operações do mercado aberto, 
nem o processo dos redescontas ou devolução dos depó~ 
sitos compulsórios, os bancos receberam disponibilida~ 
des, de maneira automática;~em poUCas- horas. Entretan~ 
to, não foram as empresas produtoras as beneficiárias da 
oferta de cinco bilhões de cruzeiros do Banco CentraL 
Os intermediários financeiros retiraram as disponibilida# 
des e as aplicaram na compra de títulos. Havia no merca~ 
do um título fortemente depreciado, por ser de subs~ 
criçãó compulsória: Obrigações da ELETROBRÁS:Sua 
aquisição maciça representaria -uma valorização segura e 
a venda, após valorizado, expressaria inVejável lucro. bs 
especuladores esqueceramMse de conciliar o longo perío~ 
do de maturação das Obrigações com o diminuto prazo 
das operações financeiras. 

O mau resultado do "refinanciamento compensa~ 
tório" não lhe retira o mérito da engenhOsidade e simpli~ 
cidade~ b provável que venha a ser utilizado em melhor 
oportunidade. 

Modificado o ambiente de restriç·ões sobre os efeitos 
inflacionários, decidíu o governo intervir no Cãiripo gera~ 
dor da inflação. Verifica~se-um declinio no aumento dos 
empréstimos das autoridades monetáriaS, em 1977 e 
1978 (Quadro IV), conjulgado com a diminuição ii.os 
acréscimos dos empréstimoS-dO -aaricO do Brasil, inclusi~ 
ve os agrícolas (Quadro VIII). O _declínio da elevação 
dos preços responde prontamente a essa atitude (Qua~ 
dros V e VIII). Por outro lado, os mesmos Quadros mos~ 
tram o reflexo da expansão do crédito sobre a elevação 
dos preços. 

Presentemente,-o governo está empenhado em mino~ 
raro apelo às disponibilidades monetárias para fi"nariciar 
a agricultura. Nesse propósito, adotou severo controle 
do orçamento centralizado, tendo conseguido, neste ano, 
um saldo de 110 bilhões de cruzeiros. Está supervisio
nando o orçamento descentralizado que começou a ser 
deficitário em 1978, notidamente por causa do dese
quilíbrio financeiro na Previdência SOcial. AcOmpanha 
os orçamentos das empresas estatais. Tenta impedir a 
elc:vação dos preços dos principais produtos, com a fina~ 
lidade de amainar a precipitã.ção da- alta dos preç-os, cuja 
influência é grande- nos- ajustamentos salãriais. É uma 
preocupação quanto à realimentação inflacionária. Nes~ 
se mesmo sentido, procura eliminai- da correção mone
tária a subida de preços alheia à depreciação da moeda, 
como é o caso tfpico do aumento do preço do petróleo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Dr. Octãvio_ 
Gouveia de Bulhões, posso interrompê~Io? 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES- ~o
de, claro! 

O SR. ROBERTO SATURNJNO - Não houve ne
nhuma alteração contábil para saltar, assim, de dois pã.ra 
cento e tantos, de um ano para outro'! 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULH0ES- É de 
fato um salto enorme. Mas lembre-se do seguinte- isto 
aqui, muito baixinho para que ninguém nos ouça: as 
contas estão subindo, mas os fornecedores não estão re
cebendo o pagamento. (Risos.) 

O esforço descrito é ingente e eficaz sob muitos aspec
tos, notadamente no que diz respeito à disciplina e coor~ 
denação das despesas públicas. Ressalta~se, também, o 
mérito de imprimir~se importância à agricultura, tão neM 
cessária ao suprimerito de Produtos ã.o mercado-nacionàl 
e ao me_rcado internacional. As sugestões feitas anterior
mente nesta exposição não se afastari<i.m óas fl"nã1idades 
almejadas e trariam a vantagem de eliminar a inflação, 
embora ocorressem algumas dificUldad_es. 

Qualldo no ir:ifcio, ao tratamentO d"a instituiçãO- do 
Banco Central, fizemos referênda à subscrição de ações 
é-porque oexlto da política monetária inclui o reforço do 
capital próprio das empresas, 

Se os países des.envolvidos sentem falta do aumento do 
capital próprio das empresas e suprem a deficiência com 
a expansão do crédito que tende a ser inflacionária e no
civa à solidez empresarial, com muito mais forte razão 
havemos nós, no Brasil, de lamentar a limitação do capi
tal ã:Cioil-ário. 

Anos 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
t970 
t971 
t972 
1973 

-1974 
t975 
t976 
197} 

t978 
- 1979 

QUADRO IX 
(Milhões de Cruzeiros) 

Subscricão de Proporções sobre 
Ações em Dinheiro o Total da 

Poupança 

454 39,4 
1.245 37;5 
1.789 38,4 
2.920 36,2 
4.782 35,3 
6.t20 24,7 
6.813 22,0 

17.053 32,9 
15.525 23,2 
21.237 21,7 
24.038 20,0 
36.290 15,4 
37.704 l2,t 

-49.296 10,3 
74.788 10,5 
69.222 5,7 

Fonte: Boletim do Banco _Central, QUADRO I. 

"Vários fatos contribuem para o desinteresse na com~ 
pra de ações. O 1n1posto de renda grava mais o dividendo 
que o juro, Durante vários anos, -as empresas preferiram 
reter mais lucro para reinvestí~Io que distribuir dividen
dos para induzir à compras de ações. Atualmente com a 
nova lei das sociedades anónimas é mais garantida adis~ 
tribuição de divid_endos. Os acionistas minoritários são 
mais respeitados. A lei, nesse último caso, admitiu um 
procedirii.ento que -é nefasto às empresas. Quando Um 
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acionista discorda do procedimento da empresa pode re
querer uma íri.denízação pecuniária. Essa facilidade tem 
dado lugar a pleitos que ti-aôuzcm indisfarçável chanta~ 
gem. Revista a faculdade de reclamar, a queixa deveria 
ser em relação aos acionistas majoritârios e não contra 
empresa, porque o encargo financeiro desta prejudica, 
indiretamente, os empregados e o governo. Mas o princi
pal desestírtu.J.lo à aplica~ão da poupanca na subscrição 
de ações advém do imediatismo da lucratividade, desper
tado pela inflação. Durante o surto inflacionário o inves~ 
tido r somente aceita operações de prazo curto e de remu
neração a mais próxima possíveL 

"Num período inflacionário, a incerteza económica 
afasta a poupança de empreendimentos de prazo longo. 
Tão agudo é o sentimento de liquidez que mesmo em 
operações de curto prazo existe a imposição da carta de 
recompra. 

"Sabendo o quanto é perigoso para um intermediário 
finaflceiro manter o comprOmisso de uma carta de re
compra, sugeri a supressão de tão drástica exigência. 
Quem compra uma Letra do Tesouro de 30 dias de ven~ 
cimentos, se não puder esperar o resgaste, que suporte 
um pequeno desconta. e. o preço da liquidez. 
Responderam-me que a eliminação das cartas de recom
prá poderia·acabar com o mercado aberto. O risc·o pas
saria integralmente do "dealer" para o investidor em Le
tras do T escuro e outros títulos de curto prazo. O Banco 
Central poderia vir a ter grandes dificuldades para fazer 
política monetária. 

"Não me parece plausível a resposta. Conjugar a ren
tabilidade com a plena liquidez é proporcionar uma van
tagC-m excessiva e contraria à aplicação das disponibili
dades em_outr_.as operações. E, em última análise, abofiar 
juros ao dinheiro. Além disso, retira~se o risco do investi~ 
dor, transferindo~o ao intermediário, agravando sua si
tuação. Os títulos mantidos em carteira já são bastantes 
arriscadas.. Qualquer etev8ção da taxa de juros deprecia 
os títulos alltigos, assim como os valoriza urria baixa da 
taxa de juros. Esse o motivo de presenciarmos tão acen~ 
toadas perdas e tão grandes lucros aos que operam no 
mercado aberto. Não cabe criticáMlos, porque represen
tam as desvantagens ou as vantageris do ofício. N[o de
vemos~ porém, agravar seus riscos, nem devemos subor~ 
dinar a orientação da política do Banco Central às reper~ 
cursões favoráveis oil desfavoráveis aos interffiedíários 
financeiros. 

"Se eliminarmos qualquer risco e ainda oferecermos 
taxas atrativàS de juro, a poupança há de convergir para 
o mercado monetário, deixando de lado o mercado acio
nário. Obviamente- a intensidade de oferta de Letras, su~ 
bordinada à elevada taxa de juros, aliada à preocupação 

-de garantir plena liquidez, é válida se o governo precisar 
absorver grande quantidade de cruzeiros. Ora, se existe 
yolumosa quantidade de cruzeiros disponível no merca~ 
do é porque persiste uma fonte originária de expansão 
monetária. O que nos cumpre, pois, é extinguir essa íonM 
te_ e não tentarmos absorver as disponibilidades injetadas 
nO mercado. 

"O mercado aberto é necessãrio, comó necessários São 
os depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Ope
ram _c_pmo válvulas de controle de excessos esporádicos, 
não, párérii, como abservado"res de inundações perenes. 

"No propósito de conseguir canalizar alguma pou~ 
pança para a subscrição de ações, de modo a fortalecer o 
capital das empresas, surgia a idéia do incentivo fiscal. A 
renda aplicada em fundos de investimento instituições 
que subscrevem ações - é dedutível do imposto. 

"Existem críticas quanto à rentabilidade dessas insti
tuições_,_ O principal motivo da diminuta rentabilidade 
reside na devolução das quotas _adquiridas. A margem 
entre as quotas vendidas e as quotas resgatadas tende a 
ser importante, não obstante o prazo que a lei impõe em 
favor dos fundos fiscais. 
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QUADRO X 
(Milhões de CruzeiroS) 

ANOS 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Fluxo de Quotas 

Quotas Resgastes 

77 o 
835 66 

U87 194 
2.581 482 
2.549 827 
5.863 1.110 

Aplicações em Bolsa 
Subscrições 

Cóinpras Vendas 

26 13 17 
512 141 69 

1.669 747 321 
2.736 1.471 651 
3.191 2.593 975 
5.187 2.633 1.596 

Fonte: Boletim do Banco Central, julho de 1980,_p. 140. 

"A finalidade precípua da criação dos fundos fiscais 
teve por princípio a Subscrição de ações. Ao subscrever 
:acões, a instituição supre recursos às emp'resas. ~ a ma~ 
neira de financiar investimentos indispensáveis ao au
mento de produção, à melhoria da produtividade ao 
maior emprego de bens e serviços. A compra de ações fa
vorece a liquidez das ações, mas, de modo algum, contri
bui, diretamente, para o acréscimO da renda nacionaL 
Indiretamente, há uma contribuição. Desde que haja 
bastante liquidez no mercado secundário, existe estímulo 
para a subscrição de ações no mercado primário. Os fun
dos fiscaiS têm atuado de_ modo a melhorar as condições 
da bolsa. A liquidez é mais pronunciada e a violência das 
especulações torna-se mais controlada. De qualquer 
modo é de se esperar que daqui por diante aumente a 
parcela das subscrições e diminua a participação na boi-
sa. 

"Tenho a impressão da ocorrência de um equívoco ao 
instituir-se o fundo de investiiilento. Os engenhosos in
ventores atribuíram simultaneamente à mesma organi
zação duas capacidades antagônicas: a de investir e a de 
assegurar liquidez. Quem adquire quotas de um fundo 
está adquirindo ações de várias empresas, embora o faça 
in-diretameilte e sob orientação alheia. Ora, nínguém ad
mite que um acionísta deseJosO de liquidez exija da ein
presa a compra de ações. Se desiste do investimentO e 
prefere um patrimônio líquido, trata de obtê-lo no mer
cado mediante a venda de títulos. 

"Em resumo: as ·quotas dos fundos de investimento 
em lugar de serem resgatáveis deveriam ser transacioná
veis no mercado tal como as ações. Se modalidades_ de_ 
pagamento ao credor (empréstimo ou depósito a prazo) 
dispõem de certificados para atender à liquidação pre
matura, por que no caso de investimento em capital aCio
nârio a liquidez há de repousar no resgate da quota? A 
meu ver é exigência contrária à firmeza e à rentabilidade 
dos fundos de investimento. Constitui SériO-obstâculO_a 
uma instituição capaz de imprimir g'rande impulso ao ca
pital acionário. 

"Quem deixa de pagar imposto para aplicar a s_oma 
em um fundo de investimento há de mantê-la indisponí
vel. O contribuinte adquire uma fonte de renda e de 
modo algum um capital disponível. De fato, é importãri
te o resgate, principalmente nos casos dos fundos fiscais. 
O Estado deixa de auferir _o imposto no propósito de que 
a soma renunciada pelo Tesouro seja aplicada e reaplica
da em investimentos no curso do tempo. Não cabe resti
tuição alguma. O contribuinte mantém uma fonte de 
renda e a seus herdeiros deixa como herança um fluxo de 
renda. O quotista não_ possui um capital disponível nem 
cede aos herdeiros uma disporiibilidade dr; capital. Man
têm e deixa de herança uma renda sobre a qual incide o 
imposto. O Estado renuncia ao recebimento do imposto 
no ano da concessão do incentivo fiscâl para, -posterior:-

mente_, auferir o imposto que incidirá sobre a renda gera
da pelos investimentos realizadOS pelos fundos fiscais. A 
quota adquirida pelo contribuinte decorrente da isenção 
concedida pelo Tesouro redunda mais tarde em base tri
butária parã s~cessivas arrecadações de receita fiscal. 

"O desequilíbrio do balanço de pagamentos -nos preo
cupa porque seu atendimento vem sendo realizado por 
meio de assustadora acuil!ulação de dívidas. Estão in
quietos os devedo_res brasil~iros e os credores estrangei
ros. 

"O Governo dosa as importações e acelera as expor
tações~ A obtenção de urna exportação de v_iriíe bilhões 
de dólares, prevista pelo governo para 1980, e confirma
da pelos fatos, merece menção especial. A taxa de câm-. 
bio adequada faz parte do êxito obtido. Mas havemos de 
convir que não podemos nos contentar com repetidas de
preciações de nossa moeda. Cumpre um graride esforço 
de nossa parte em preservar o valor interno do cruzeiro 
de modo a evitar que os cruzeiros recebidos através das 
exportações revelem decrescente poder aquisitivo no cus
teio da produção. A taxa cadente de câmbio é um ele
mento de realimentação inflacionária, inevitável se ca
dente for o valor interno da moeda. Se o valor interno da 
moeda se m~ntiver estável, a taxa de câmbio pode pro
porcionar urna vantagem de competição sem prejudicar 
o poder aquisitivo no interior do pafs, reforçando, assim, 
a capacidade de concorrer no mercado externo e de bem 
servir ao mercado interno. 

"E de salientar-se outro aspecto revelador de extraor
dinária importância da estabilidade monetária. 

"Se houver um clima de estabilidade, após a violenta 
alta do preço· do petrôleo, os produtos de nossa biomas
sa estarão em condições de oferecer franca utilização. O 
Brasil é o único país que conta com alguma tradição e 
vislumbra razoável perspectiva de progresso no·uso do 
álcool, da madeira, do carvão de madeiras, de óleos ve
getais, em substituição ao combustível de origem petrolí
fera. Ainda que os substitutos sejam economicamente 
pobres, o processo de substituição significa socialmente 
uma grande riqueza, por tratar-se de produção realizável 
em toda a extensão do território nacional. Hã descentra~ 
lização e multiplicidade de fontes produtoras:Não existe 
concentração de renda. A economia rural passa a 
integrar~se com a economia urbana. A população é reti
da no interior. Desaparecem os fluxos pOpulaCionais 
para os centros urbanos. 

"Tão pronto o esquema das substituições põssa ser as
sentado, sem embaraçosas restrições governainentais, a 
confiança dos brasileiros se intensificará e se consolidará 
a confiança do mundo no Brasil. O montante das dívidas 
deixará de ser uma preocupação para os devedores e 
para os credores." (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Concedo 
a palavra à professora Maria da Conceição -Tavares. _ 
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A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES- Fa
larei apenas cinco minutos. Parece incrível, mas vou con
seguir. 

Quero destacar só quatro coisas das exposições do Dr. 
BUlhões e do Dr. Bulhôes Pedreira. Começarei pelo Dr. 
BuHlões- Pedreira, que sendo um jurista, demonstrou 
grande capacidade de síntese, até chegar ao problema da 
iliquidez financeira; sobre esta questão, ele falou meia 

~ .hQ.t:a, com dificuldade de atacar o ponto dQ, "hospital fi-
_nanceiro". (Risos)._ Mas, não concordo com tudo o que 
ele disse; a Q.nica exceção é que sou menos otimista ares
peito de capacidade de legislar e, depois, a economia ca
pitalista brasileira, cumprir. O que ocorreu foi o seguin
te: as leis foram feitas, eram leis aparentemente razoá
veis, que estabeleceram uma especialização no sistema fi
~a'?:ceiro, mas foi uma certa ingenuidade imaginar que os 
bancos de investimentos pudessem ser criados sem a con
trapartida das poupadoras institucionais. Acho impossí
vel, através das distribuidoras, captar para o mercado de 
valores. O fato é que, quando _o Dr. Delfim assumiu; o 
sistema bancário brasileiro fez prevalecer a conglome
ração tornando a especialização inexistente. 

Mas, isso foi seguindo, através de diversos percalços 
- primeiro inventaram a bo_lsa, depois o open e assim 
por diante - e acabou resultando na constituição de 
uma modalidade de conglomerado financeiro em que um 
dos departamentos funciona como instituição bancadora 
de títulos. 

Tudo o que o governo inventava - e a. "imaginação 
criadora" deste país em matéria financeira e monetária 
eri desvairada - contribuiu para isso. (A década de 70 
vai ficar na história não tanto pelo milagre econômico e 
sua subseqUente desaceleração, mas por sua imaginação 
desvairada na criação de instrumentos financeiros e de 
formas de dinheiro ... ). 

O resultado é que se tornou impossível fazer política 
monetária: os problemas da mudança de status patrimo~ 
nial dos grandes capitais fictícios e da liquidez intrafi
nanceira e intra bancária são de tal ordem que, realmente 
nenhum banco ce;ntral, mesmo que fosse um banco cen
tral correto, teria a mínima possibilidade de controlar o 
atual mercado financeiro. 

Do jeito--que está não se pode pensar em desmontar a 
conglomeração de uma hora para outra; devemos pensar 
numa nova reforma para o sistema finãnceiro mesmo sa
bendo de suas dificuldades. 

Quanto ao que fo-i dito sobre o problema da responsa
bilidade Qa:_ separação da moeda, da função monetária, 
da função creditícia do governo, da função fiscal, estou 
inteiramente de acordo, até porque o grau de ilegitimida
de nesse manejo foi um reflexo perfeito do que foi o 
perfodo -todo d,;:: __ "fechamento" da década de _70. Acho 
qu-e ê uma demonstração do grau de autoritarismo a que 
chegamos. 

Este congresso tem a obrigação moral de, nesta Co
missão de Inquérito, mais do que avaliar os famosos es
cândalos e as loucuras do Dr. Mário Henrique que não 
são o mais importante,-reconhecer que este sistema insti
tucional força a especulação, força a corrupção, força a 
iri'esporisabilídade e converte os técnic_os em pessoas 
acuadas, inseguras que não sabem se devem socorrer o 
mercado ou não; convertem todo o manejo da coisa 
pública em algo tOtalmente arbitrârio, em que de um dia 
para o outro se mudam as regras do jogo, e todo mundo 
fica absolutamente paralisado. Além das tendências à 
crise, que já são inerentes ao sistema nacional e mundial, 
temos embutido um mecanismo de risco institucional ex
tremamente deletério. 

Respeito muito o meu mestre, Dr. Bulhões; ê uma pes
soa de elevadas qualidades morais. Devo-lhe a grande li
berdade acadêmica de que sempre desfrutei, ainda que, 
as vezes, tenhamos interpretações diferentes sobre o que 
ocorre_u, O que me espanta, dado que ele sempre se preo
cupou muito com a poupança, foi que os dados que mos
trou revelam que, apesar da desordem monetária, apesar 
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do caos fmanceiro (ou, talvez, em parte por isso), a taxa 
de poupança resistiu porque ela é a outra face da taxa de 
invç.stimento. Como houve uma- forte- onda de a"Ciiffiu
laçã.o de capital, ainda que p-or mecãnismos totalmente 
absurdos, gerou~se o montante da poupança necessária 
para. financiar o invesTimento. Ê pi-ovâVel que isso não 
ocorra agora tanto porque as oportunidades de investi
mento não estão visíveis, quanto porque o ajuste de setor 
econômico requer institUições financeíras m'ais ffnàs, 
mais cuidadosas, uma separação clara do que é gasto fis
cal do governo, crédito público, crêdito privado. Nãci 
concordo com o Dr. Bulhões de que tenha sido o crédito 
ao custeio, ou crédito comercial, normal a causa da in~ 
fiação. Acho que a causa da inflação foi a má gestão fi~ 
nanceira do conjunto das entidades públicas, agravarldO 
os (ocos de oferta e os focos de custos que o mercado in~ 
ternacional criou. 

Acho, demais, que o próprio sis~i::ma finari.ceirO gera 
endogenamente pressões inflacionárias fofa do controle 
das autoridades monetárias. Por isso é que é urgente 
para enfrentar os problemas dos financiamentOs novos 
que vão se pôr para: combater a inflãçào, que haja aqUela 
separação, sob pena dos operadores do mercado, por um 
lado, e por outro, os próprios gestores da política mone
tária, arrumarem uma confusão adicional. Cada vez que 
o Governo tenta enxugar a liquidez, ele estimula no inte~ 
rior do sistema um conjunto de bancadoras que tem po· 
der de determinar os tetas das taxas de juros e os tetas de 
liquidez real do sistema, como vem ocorrendo nestes úl~ 
timos anos. 

Os tetas de taxas de juros são selvagemente altos e a 
política de crédito, restritiva, para controlar a inflação: o 
resultado é que a taxa de juros no mercado se eleva con
tinuamente já que a ajuda entre as vãriaS formas de di
nheiro e a própria contabilidade das empresas fiei imã· 
nejâvel; ninguém tem a menor idéia do que está dando 
lucros e o que está dando prejuízo. 

Os contratos são- feitos erri formas riioiletârias certa
mente diferantes: UPC, ORTN, LTN, cláusulas salariais 
etc. 

Desse ponto de vista, teremos_ que fã.zer uma reform·a 
queiramos ou não. 

Se pudéssemos ir imagínando formaS de transição que 
evitem uma ruína maior do sistema, seria ideal. Acho 
que sobre isso não pode haver dúvid8., independente de 
que as pessoas sejam, monetaristas ou não. Não estou, 
aqui discutindo se a correção monetária é que gera in
flação; não estou discutindO a "teoria da inflação. · 

Estou discutindo a execução financeira e a impossibili
dade de saber o que é dinheiro, o que é crédito, e o que e 
ex~ção fiscal e patrimoniãl do goVerno. A confusão de 
tudo isto fai com que a cof!Eçãõ monetária-seja terrivel
mente ativa e ao mesmo tempo fiquC a reboque, operart~ 
do assim de forma particularmente perversa. 

Outra coisa fantástica é a seguinte: acho que a razão 
histórica pela qual ninguém se opõe a que a caixa do 
Banco do Brasil e do Tesouro seja única é que esse é o 
mecanismo pelo qual, quando se expande a favor do te-
souro, expande-se a favor do setor privado. Infelizmente 
os responsáveis pela política monetária julgam que, 
quando se contrai a liquidez do setor privado, vai se con
seguir transferir recurso a favor de setor públicÓ o que 
não conseguem. O que é fantástico é que cada vei"C1ue o 
governo quiser dar subsídio, corretos, diretos, cada vez 
que ele quiser dar príoridade a uma atividade, estará ex
pandindo a circulação financeira geral da economia e ali
mentando necessariamente a especulação patrimonial, 
especulação de ativos financeiros, e "espeCulação mone
tária. 

Ou seja os sucessivos governos, des.de 1971, têm proce
dido a um agravamento da especulação, devido à ausên
cia do princípio do rísco,jâ que ósjuroS são gàrahtidos. 

Não há quem possa fazer política financeira e mone
tária nestas condições. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sustento que se este ano o orçamento d-a República for 
-mais controlado, como tudo indica que vai ser, ele pode 
ficar perfeitamente executado e dar margem ao mesmo 
caos financeiro e monetário. 

E isto não vai favorecer absolutamente em nada, à re
tomada do desenvolvimento a longo prazo e, muito me
nos, vai favorecer a possibilidade interna de crédito e fi
nanceiro, cujos tetas tanto para as empresas públicas, 
quanto para o setor _privado de bens decapita~ e Para o 
setor energético não são compatíveis com esse funciona
mento do sistema financeiro. Tudo converge no proble
ma da liquidez, tudo é convertido em ativ<? líq1:1ido at:tto-:_ 
_maticamente e com isto é impossível ~ar crédito a longo 
prazo e orientado para setores prioritários. NãO~J_emos 
instrumentos de crêdito para financiar os projetes de in
vestimento. 

Não é que não tenhamos poupança - poupança te
mos porque a taxa de investimento está alta - não te
mos é instrumentos de crédito corretos para finanCiar o 
pacote- de projetes de investimentos que este País vai ter 
que fazer para converter a sua estrutura energética, a sua 
estrutura de transporte, a sua estrutura industrial e a sua 
estrutura agrícola. Temos que inventar instrumentos de 
créditos novos~ especializados. Se o Banco do Brasil é 

·Banco- Agrícola, ôtimo: Banco AgríCola estatal nãá-é 
nada çie outro mundo, que fique como Banco Agrícola. 
Se o BNDE vai financiar A, B ou C decidam, pois não da 
fõnna q-ue está; o Banco Central se converteu num caos 
absoluto a que, na verdade, todos os empresários do se-

~- tor público e privado, estão submetidos. 
As autoridades monetárias ficam, por um lado aflitas 

com i caixa do Tesouro e por outro, pressionados Por 
interesses reais. Fica todo mundo com ar de quem está 
defendendo a Nação quando, na verdade estão, sem que
rer prejudicando a Nação. Não têm culpa nenhuma, não 
sabem mais para quem estão emitindo o dinheiio. EsÚ é 
a situação. 
-EsTou convenCid-a que, afora as- dificuldades exterQas e 
nisto estou de acordo com Dr, Bulhões - a grave difi
culdaae, agora, -é Como ter um sistema-de crédito interno 
que não resulte numa especulação financeira e monetária· 
desenfreada nos famosos mercados internos_ de dinheiro 
e nos mercados de aplicaçõ_es, ao mesmo tempo -dando 
lugar a um espectro de taxas de dinheiro e unidades de 
conta, em que nenhuma empresa, honestamente, pode 
saber se está tendo lucro ou prejuízo. Esta é a situaçãO ila
qual estamos, lamento dizer. 

Tenho a impressão, Dr. Bulhões, que sobre isso não 
há discordância. O Sr. concorda _em que não é possível 
continuar com esta contabilidade alucinada, onde nin-
gUém mais sabe se está tendÓ lucro ou não. -

Até porque as pessoas acham que estão tendo lucro 
porque têm alguns ganhos contábeis, fictícios, Piitririi.O
niaiS, e-tiinguém está preocupado com a estrutura do in
vestimento que é necessária nos próxiffios Cinco ãrioS, 
nem- Córiii::i"Vai firianciâ-la. Financiar a estrutura de inves
timentos com a caixa do Tesouro parece-me Um absurdo 
Sem tamanho. Acho que falei pouco, mas o necessário. 

O SR- OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHÕES
Estou de acordo, mas não com a veemência. (Palmas 

Prolongadas ... ) 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES-O 
Sr. nunca esteve de acordo com a minha veemência, mas 
sempre a_ tolerou_. __ _9utros ~ toleram __ 1:11enos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- O Dr. José Luiz 
Bulhões Pedreira nos deu uma análise, um diagnóstico 

_ ri:alnlente muito intereSsante sobre a administração do 
sistema e as deficiências resultantes das deformações em 
relação à idéia original. Acho que o principal resultado 
·qo {unçioo_~m~nto___Msta comissão seria se pudéssemos 
traduzir um pouco mais anuas idéias, em termos de pro
p-osições de alteração legislativa, mesmo diante do clima 
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de frustração e desalento, -que é dominante hoje no Con~ 
gresso Nacional e resulta da falta de prerrogativas para 
que se ~et!-_ha iniciativa em propor legislação dessa natu
reza. Mas, na medida em que essa Comissão apreseitte, 
como resultado dos seus trabalhos, algumas propostas 
bem fundamentadas, e a imprensa vá noticiando, tenho a 
impressão que se formará uma corrente de opinião 
pública, uma pressão no sentido de que o Poder Executi
vo atenda essas_ propostas. Nesse sentido, pediria ao Dr. 
Bulhões Pedreira, ao Professor Bulhões _e à_ Professora 
ConceiçãO; _que nos· ajudassem nesse trabalho, encami
nhando ou um desenvolvimento das idéias que o Dr. Bu
Hiões PedrCira nos indicou ou mesmo outras sugestões. 

Efetivam~nte, acho que há u_m consenso_ de q_ue falta 
política monetária, que as entidades que têm a seU encar
go traçar e executar esta política então muito deficientes 
quanto à sua própria institucionalização e à definição 
dos seus papéis. Pelo menos, seria da nossa responsabili
da(fe chamar a atenção para a necessidâde de correções 
nesse sentido. Para o citado é importante que esta Co
missão reforce algo já existente, que ~ u~a_ consciência 
nacional de que não é possível qu.e se repitam esses es
pasm-os no sistema financeiro, que âeram origem a oPe
rações absolutamente inusitadas, ainda que justificadas, 
sob o ponto de_ vista de evitar crises, ou mesmo o desmo

-ronamento de iodo sistema financeiro. Porque afin'al de 
contas sabermos que tudo isso resultou em que, de 74 a 
78 ou 79, o Estado, a Nação, bancasse todas as ope
rações circulares que significavam transferência de recur
sos públicos para dívidas de operadores do sistema fi
nanceiro. Enquanto o Estado tomava recursos sempre 
caros, com correção monetária, juros positivos, etc., aca
bava reinjetando esses recursos a juros negativos, para 
evitar desastres. Isso se repetiu vârias vezes e, ao que pa
r_ece, ainda este ano. Esta é a_ primeira indagação q~e eu 
faria· aos nobres depoente.s, se algum deles tem infor
mação do que ocorreu ne_sta circulação da dívida, quan
_dQ se transformou a massa de LTNsem ORTNs. Parece
me que a hisi6ria novamentC se repeti_u, ainda que e~:s au
toridades tenham procurado satisfazer a -opinião pública 
com a introdução de alguns aperfeiçoamentos como o 
sistema de liqUidações e outras regras um pouco mais 
rígidas na fiscalização. 

1\. SR•MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Te
nho informações de que ocorreu, mas conheço muito 
mal os detalhes. É claro que ocorreu, mas as coisas mu
daram. O Ministro resolveu mudar a correção da divida, 
porque o serviço da dívida estava girando muito rápido. 

_E. af, ocorreram duas coisas: r_ecompra das ORTNs, ou
tra vez, não sei como foram as compras, tenho que per
guntar, e a conversão em cart~ira das grandes locadoras 
em ORTNs. Com cláusUla de correção cambial que es
quec~ram de tirar, Ninguém tinha usado a cláusula de 
correção cambial, porque isso é uma coisa que vem do 
tempo da antiga reforma- e que ficoU lá esquecida. 

O pessoal esqueceu que há essas coisas. Mas os opera
dores não esquecem, são gente atenta. Então mudou, 
r~~~ente, o pe~fil ~a dívida por causa disso e, agora, se 
hOuver uma aceleraÇão de mini ou máxima, ou cjue ova
lha, não sei o que vai dar, ou seja, a estrutura passiva e 
ativa das locadoras estavam muito estranha. Não se tra
ta- de n_~nht:tma filicatfua, é sempre assim; nãO--se tratã.- de 
nenhuma operação deliberativa. Mas, trata-se da prãtica 
de uma transferência violenta de recursos. Mormente 
agora que, -mUdOu a política radicalmCnte, então não se 
tem a menor idéici. do que vai ocorrer. Sei que as carteiras 
estão basicamente na ôRtN Com coi-reção monetãria. 
Sei, inclusive, que eles fazem a 63, com clãusulas de cor
reção, tomam recursos e as empresas, com saldo líquido 
e superavitários, aplicam também a ORTN com cláusula 
de.c.orreção cambial. Como parece que vai mudar a polí
tica, pelo menos foi o que o Ministro disse, não se sabe o 
que vai oc9rrer. Mas que mudou a estrutura de porta-
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fólio das empresas, mudou radicalmente. Provalvelmen
te, no movimen_to seguinte, c-om a última mudança de 
política, e com a mudança de estrutura para a ORTN, 
outra vez, se eles começarem a encher as carteiras_ com 
letras, sem soltar as ORTNs, de imediato, vão ter um 
problema de liquidez sériO". o·govefnOn-ovanú~-nte vai ter 
que ir em socorro da liquidez das instituições, vai-se fa
zer uma mudança de operações ativas e Passivas violen
tas no interior do sistema financeiro. Outra vez vamos 
ter mudança da taxa de juros, da estrutura dos papéis, 
com ganhos líquidos patrimoniais -para o sistema -fimih~ 
ceiro pdV2do e com perda de recursos líquidos do TesoQ-__ 
ro. 

Vejamos se não é pal-a dar nervoso. Curiosamente, a 
taxa de juros está mudando, quando eles estão estocados_ 
em ORTN, estão desestocados em letras e vão-se es__to_c_ªL_ 
em letras. Com taxa de juros alta, portanto um valor no-.:. 
minai de papel baixo,-vão estocar em letras, com um de
sâgio fortíssimo, com paP-Eís -desvalorizados. Se depois 
eu solto todas as taxas_ de juroS e mY.dQ a estrutqra de 
porta-fólio deles vai dar uma ·corrida especulativa nos 
papéis, de novo, e quem vai pagar vai ser a cOTttã ffiotie: 
târia do Orçamento. É por isso qu-e eu disse: u sujeito me 
põe letra a pretexto de cobrir u·m subSídio do Banco do 
Brasil, o que é u"m absurdo, muda a estrutura ativa e pas
siva das locadoras e depois vãi recomprar-:- E af vai re
comprar bonitinho não é? E, novamente, opera-se uma 
transferência. 

Se essa politiCa de mudança, que agora foi anunciada, 
mudar as despesas, o que fatalmente vai ocorrer, e o pes
soal desestocar as ORTNs, e estocar as letras, quando 
chegar a hora da liqu[dação, teremos o mesmo mecanis
mo de transferência~ Isto signifiCa que -você g'anha quan
do o Tesouro vende com deságicdorlíssimO, vo_c~-com
pra um papel desvalorizado e, depois, na outra volta, o 
Tesouro compra. E aí se faz uma transferência. Quer di,: · 
zer, automaticamente, vai ocorrer, de novo, como já 
ocorreu em três ou quatro movimentos cíclicos, só que, 
desta vez às avessas, quer dizer, a taxa de juros está bai
xo, estão puxando, então está mudando a estrutura da 
ORTN pela L TN outra vez (quando, na verdade, foi an
tes, argumentado que as letras não eram um bom papel). 

Não sou_ operadora de mercado, mas raciocin-ando em 
termos econôrnicos lógicos, penso que isso o que vai 
ocorrer. Ou, então, só perguntando aos operadores 
como é que eles realmente estão sentido o mercado. Ou
vindo três ou quatro pessoas das investidoras, o que se 
conclui é isto: a posição vai ser trocada de novo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO ~Gostaria de ter 
do MinistrO Octávio Bulhões, uma opinião a respeito 
desse __ nosso mercado aberto. A gente aprende a ouvir 
que o mercado aberto deve ser, teoricamente, um instru
mento de política monetária do governo para atender às 
sazonalidades da economia, a própria arrecadação é 
atender as flutuações da dfvida externa. Mas acho que a 
impressão que domina a todos é que isto, no Brasil, vi
rou um monstro in_controlável. Que;r d_izer, ao iriVés de 
ser um instrumento do governo, da autoridade mone
tária, a autoridade passou a ser quase que escrava, um 
instrumento desse própriõ monstro ·que ganhou um di
namismo próprio- e excedeu tudo o que se devia__ pensar. 
Essa é a sensação que a gente tem. E particularmente no 
caso do mercado aberto, a questão dessas cartas de re
compra, isso é realmente um mecanism_o usual em oUtros 
países, e em que condições, ou esta prática gã.nhou no 
Brasil um uso assim exorbitante. Gostaria de ouvir o sr. 
Ministro sobre essas questões. 

O SR. OCTÁVIO GOí.JYEIA DE BULHOES- Na 
exposição que' nz hoje de manhã, mencionei a relação da 
colocação de títulos no mercadp, em combinação com a 
entrada de recursos do exterior. Estes não podem ser 
controlados pelo governo; seu ingresso depende da con-

fiança que os investidores estrangeiros têm no País, de
pendem da atividade bancária do País, solicitamos em
préstimo no exterior, e não há governo, naturalmente, 
que dificulte essa entrada de recursos vindos de fora, 
Acontece que eSses recursos são em divisaS~ em moeda 
e.SfrafiSCfra;e elas se convertem em cruzeiro-s. O aumento 
de cruzerros traz um certo afluxQ involuntário à-s autori
dades monetârias. O instsu_mento do mercado aberto é, 
pOr excelência, uma maneira de absorver esses recursos 
excedentes, e o Banco Central vende letras do Tesouro, 
ciuê são letras plenamente aceitáveis, reconhecendo o ex
cedente -de--cruzeiros. Portanto, Vejo muito bem _C()mbi
nado o denominado mercado aberto com a entrada de 

- Iecursos do exterior. Por outro lado, quando involunta-
riamente, e é muito natural qUe--seJa ã.Ssíin;-as- atiforida
des monetárias cometem engano, não calculando direito 
a expansão de crédito, a expansão dos meios de paga
mento é necessário que de uma maneira indireta, corri
Jarri através do mercado aberto, vendendo títulos se hou
v.e excesso de expansão, ou comprando títulos se houve 
excesso de retração. 

~~ora,_ o que não me parece certo é qUe -o -&overflo 
mantenha uma fonte perene de expansão monetáiia e ao 
mesmo tempo pretenda corrigi-la, através do mercado 
aberto, porque dessa maneira as somas que têm que ser 
aféfadas são muito gran'a-es, e a taxa de juros pode au
mentar consideravelmente, sem haver relação alguma 
nesta modificação dã taxa de juros com o resto da. atívi
dade econômica do País. Essa prática pode trazer trans
torno em rélação aos planos de investiinentos, e- tem re
percussão, também, sobre o capital de giro. 

Quanto a questão da carta de recompra, essa eu con
fesso que não entendo direito. -A carta de reCo-mpfa é 
uma esp~ie de garantia dada a um investidor~ que a 
qualquer momento pÕde retirar a sua soma--investida, 
sem sofrer desãgio al&Um rio' titUlo que adquiriU. Aí exis
te, então, uma confluência perniciosa de liquidez com 
rentabilidade. Se o investidor quer rentabilidade, ele tem 
que abrir mão um pouco da liquidez. Se quer liquidez, 
tem que abrir mão da rentabilidade. Querer as duas coi
sas ao mesmo tempo é o que não parece acertado, Ago
ra, se a palavra e a expressão carta de recompra se pren
~~- a operações de muito curto prazo, o o~·er nigth, em 
que o Banco empresta a outro, baseado em títulos ou 
mesma que particulares façam estes empréstimos, evitan
do que um banco, que esteja em dificuldades na Câmara 
de Compensação, procure o redesconto e apele para o 
mercado financeiro, atê et.i admito que haja carta de re
compra, embora a denominação não seja -muitõ- apro
priada. Mas eu desconfio que a carta de recompra é dada 
como uma gã.r'antía absoluta de liqUidez e rentabilidade. 
_Não sei se respondi a sua pergunta. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Respondeu sim 
e foi muito Objetivo. Agora, o Senhor acredita que qual
quer restrição ou proibição que se viesse a introduzir 
nesse mecanismo iria, nessa altura, produzir algum des
moronamento? 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES -
Não, não produz desmoronamento, porque ninguém 
obedece. (RisosfContinuam as cartas-de recompra da 
mesma maneira e a inflação é a única maneifa de acabar 
com isso, e como, na verdade, a inflação traz um tal de
sassossego para as pessoas com a perda de recursos dis
poníveis, que, na verdãde, podemos ser contra a carta de 
recompra. Mas, na atual situação, de uma taxa de in
flação de 100%, isso é inevitável. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não hã um pou
co, também, de causa ação circular? Quer dizer, a espe
culação é fruto da inflaçãO e a iriflação, também, é fruto 
da especulação. Como vamos acabar com isso af? 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULH0ES
_Acabando com a inflação. (Risos). 
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Agora, se um 
dos vetores que está impulsionando essa inflação ... 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES -
NãO, não ex_iste isso._ Por isso que eu acho que devemos 
todOs ter coragem _e a inflação, de fato, não pode termi
nar só em mãos do Governo. É preciso que a -opinião 
pública aceite a eliminação da inflação; é_ preciso que os 
pOlíticos aceitem a- eHminaçãõ da inflação. A inflação 
atingiu a um ponto em que as autoridades monetárias, 
por si" só, não podem acabar com ela. Mas a receita que 
eu dei- e que ninguém leva a sério- é uma receita que 
a6al)a cO-m a inflação sem grandes problemas, sem reces
são. Tenho vergonha de estar repetindo essa receita, mas 
ela existe e é exeqUível. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ministro, é que 
a gente fica sempre perguntando: será que há uma desa
gregação tão grande das nossas autoridades? Por que as 
nossas autoridades são tão permissivas em termos de ex
pansão de crédito. Será que haveria uma liberdade total 
em aplicar essa receita que V. Ex• citou? 

O SR. OCTÃVIO GOUVEIA DE B\.ILHOES- Vou 
dar uma receita que eu, por acaso, trouxe aqui. Quando 
as coisas se complicam muito, eu recorro à mentalidade 
japonesa. Numa entrevista de um economista japonês, 
ele disse o seguinte: 

''A sociedade japonesa é homogénea e o povo ja
ponês tem grande inclinação à cooperação de uns 
-com os outros. O governo e a indústria no Japão 
trabalham muito em cooperação e em entendimen
to. As relações são estreitas. Por seu turno, os ope
rários- trã.balham em estrita cooperação com os em
presários. De modo que, dentro desse clima de coo
peração e mútuo entendimento, é fácil tomar medi
das, inclusive aquelas de combate à inflação." 

De modo que, no nosso caso, por exemplo, não temos 
inflação propriamente devida a grandes investimentos, 
porque eles foram cortados. Os investimentos empresa
riais diminuíram por causa da difiCuldade de impor
tação. A_limitação da importação é muito mais perigosa 
à recessão do que as próprias medidas relacionadas com 
a restrição de cr'edito. 

Por outro lado, se diminuirmos as grandes somas que 
utilizamos no crédito agrícola, pode parecer que dimi
nuindo esse crédito, diminuindo a assistência à agricultu
ra, sob a forma de çrédito, vamos dimimür a produção 
agrícola. Na verdade, a produção agrícola depende de 
crédito, mas não precisa ser subsidiada. Ela depende 
muito de crédito, não h~_ dúvida, mas não precisa ser 
subsidiada. Hoje o que nós fazemos é subsidiar o crédito 
com expansão monetária. Então, o crédito mantém-se 
em nível relativamente baixo, mas todos os demais insu
mos sobem substancialmente. E no fim o agricultor per
de_ mais do que se pagasse um pouco mais de financia
mento, de acordo com o mercado, se os insumos se man
tivessem e~táveis. E o governo, ~o próposito de não am
pliar muito os recursos monetários; procura os recursos 
não monetários, que são os saldos dos orçamentos, os 
imposto sobre operações financeiras, as letras do Tesou
ro, a receita das vendas de títulos. Ora, se todas essas so~ 
mas fossem aplicadas em investimentos e não no consu
mo, daria muito mais resultado, manteria muito mais o 
crescimento do produto nacional e não _teríamos in
flação. 

Teríamos inflação, é claro, porque a situação interna
cional é grave, o preço do petróleo sobe. ~ difícil impedir 
o reflexo do preço do petróleo no aumento dos preços 
dos demais produtos; é difícil alijar isso da .tendência de 
aumento de recursos monetários para fazer face a esses 
acréscimos, mas a inflação seria da ordem de 5%, 10%, 
12%. Ela só atinge a essa soma elevada por causa desse 
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aumento de suprimento de recursos para a agricultura 
que, na verdade, são desperdiçados. De modo que aí é 
inútil, porque, se se dá um aumento de 100% na inflação, 
não há operações lógicas em matérias de open-market, 
em mercado aberto. Torna-se impossível assim,- essa mi
nha receita é uma receita qU:e nínguém quer,· por(rue é 
muito simplória, mas eu-garanto que dá resultado. Ago
ra, é preciso issO que foi aceritUado-3qui: a- cooPeraÇão e 
o entendimento entre polfticos, público e Governo. -

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mas o SCnhoi 
hâ de convir que esse entendimento não é fáCil neste-Paii; 
não só pelo quadro político; mas eu diria até, principãl
mente, pelo quadro social. Em outras palavras, as áreas 
de interesse comum entre os diversos segmentos da po
pulação são relativamente muito pequenas, tal é a dispa
ridade, tais os contrastes sociais. h muito difícil num 
País como este, nO quadro a que chegamos, obter um as
sentimento popular, uma -disposição a aceitar algo que 
efetivamente ... 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES -
Bem, estou de acordo que é difícil mas que deveríamos 
tentar, deveríamos. 

o SR. JbSt RICHA - Nào -seria o caso.- Por-exem
plo, de fazer com que o governo aceite essa participação, 
porque num modelo político desses, totalmente fechado, 
não hã condições de participação. 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES- ~ 
óbvio, tem que haver, antes de tudo, muito entendimen
to para haver compreensão. 

O SR. PEDRO SIMON -Qual a resposta que o Go
verno dâ às suas idéias, porque ele nãci as- apliCa? Qual-a 
argumentação para que a prâtica seja totalmente inversa, 
à que V. Ex• estâ apresentando? 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES -
Bem, falar eu falo, mas ouvido eu, não sou. 

O_SR. PEDRO SIMON- Mas, nem sequer eles têm 
a gentileza de uma resposta? 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE-I!ULHOES -
Bem, dizem que no futuro vão fazer isSo. '(Risos.r- -

O SR. MARCOS FREIRE- Ministro, V. Ex• afir
mou que o combate à inflação não poderia ficar apenas a 
cargo do Governo, porqite Seria Uma tarefa da própria
sociedade._Mas V. Ex.• não acha que, com esse Governo, 
de origem espúria, cuja legitimidade não é aceita por 
grandes setores da sociedade brasileira, sobretudo desa
creditado, depois de tantas promessas e tantos facassos 
de política econômlco-financdra, que to'do dia sofi-e alte
rações, é praticamente imPossível que a sociedade possa 
dar esse-crédito de confiança e, conseqüentemente, se en
gajar numa eficaz antiinflacioriáriit? Ainda hoje os jor
nais diziam que- o- Ministro Delfim Netto, reconhece que 
é preCiso mudar, de novo, parte dessa política. 

O SR. OCTÁ V! O GOUVEIA DEBULHOES- Não 
sei responder a essa sua observação; -·mas se quisermos 
melhorar o País temos que fazer íSSO. Agora, se não-qui
sermos melhorar o País, é continuar como estamos; algu
ma coisa deve ser feita não ê? -

O SR. MARCOS FREIRE- Acredito, mas acho que 
talvez, basicamente, pela própria oportunidade que o 
povo tenha de se sentir representado pelo poder. Portan
to, uma reformulação que permita ao pOVo estabelecer 
as novas bases do poder 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES- Isso 
eu não discuto, só -discuto a parte ecOnômica, o resiillado 
econômicO. Agora, como vai ser feito isso, éu riãO sei. 

O SR. MARCOS FREIRE- Em face do reconheci
mento de que, o combate inflacíonârfO, depende da par
ticipação da sÕciedade e como hã um divórcio grande, 
entre a sociedade e o Governo ... 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES- Isso . 
é clarO, -tem qUe haver o consentimento e assentimento. 

O SR. MARCOS FREIRE- E. para isso, a reformu
lação do próprlo establishment. 

- -·O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULH0ES- Até 
aí não vão meus conhecimentos, eles ficain aqui embai
xo. 

O SR. MARCOS FREIRE- É modéstia de V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO- V. Ex• referiu-se 
às deformações que a prâtica foi determinando na -con
cepção original da especialização das vâriás entidades fi
nanceiras e,- particularmente, citou o caso de bancos de 
investimentos qUe, efetivamente, não são bancos de in
vestimentos;- pois não fazem operações de longo prazo; 
praticamente nada fazem em termos de lançamento de 
sUbscrição de ações e também as distribuidoras que se
riani, digamos asSim, os varejistas desse mesmo merca
do; chegou até a sugerir a idéia da criação de outras enti
dades que ViesSem a preencher essa lacuna. Mas, de que 
adianta criar novas entidades se aquelas que foram cria
das para esse fim se perderem, que dizer, se deturparam? 
Em primeiro lugar, o que vamos fazer com esses bancos 

- de investimentos, com essas distribuidoras, que papel es
tarão representando, que custo, que benefícios estão tra
zendo? Em segundo_lugar, o que adiantaria criar novas 
irlstituiç-ões, -se -aS Pi-iffieiras que foram criadas, falharam 
no tocante à sua missão? 

O SR. BULH0ES PEDREIRA - Repensado o es
quema, se se pretende alguma especialização, muitos de
fendem até o contrârio, mais conglomer"ação- isto-é um 
problema de decisão política. Eu S.cho que é mais lógico 
ter uma especialização ao menos, entre o mercado ban
cârio e o de vitlores mohíliãrios. Mas, o fatO é -Que -os 
bancos de investimentos, que eram imaginados Para se
rem os comerciantes, em grosso, de títulos e valores, se 
lraitsfe[iranlPii-ra-"'ãi-ea de créditO. Achá rimito difícil re
verter isso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Que funções eles 
estão preenchendo hoje? 

O SR. BULHOES PEDREIRA- A função de depar
tamentos de bancos comerciais que cubram jUros inais 
caros; Eles têm participiçãó de cil.pital estrangeiro, e isso 
é o que torna difícil, hoje, fundir os bancos comerciais. O 
mercado de valores mobiliãríõs preCiSa tei- Uma porção 
de coisas, -inclusive um sistema de distribuição, que com
P_!eende alguns tip!'s de negociantes de títulos. EsSe' siste
ma--não resolverá tudo, mas precisa ser criado; será uma 
forma de desenvolver o mercado. O problema é que o 
bane~ de investimento passou para o lado do crédito, ex
clusivamente. Não é fácil corrigir, porque seria incorpo
rar os bancos dC investimentos nos bancos comerciais, 
mas como todos têm participação estrangeira, vamos fi
car inibidos de aumentar a participação estrangeira nos 
bancos comerciais. Algum dia vai ter que se olhar, tomar 
uma decisão, caminhar, para fazer alguma coisa, ainda 
que lentamente, mas se nada se faz, também nada acon
tece. 

. SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES - Que~ 
ria fazer um comentário sObre as duas exposições. A ob
servação do Dr. Bulhões sobre o Japão é muito bo_a, por
que o Japão não tem nenhum problema de participação 
de crédito. o endividamento das empresas japonesas in
dustriaiS com os bancos é enorme. O Japão tem uma es-
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trutura de e_ndividamento de empresas para bancos gi
gantesca, mas é como ele diz, ninguém expande o crédito 
para um seio r- para depois as autorídades monetârias, 
i!'~O é, o_ Banco do Japão empurrar pela goela título no 
setOr- de bancadores financeiros. Expande os créditos 
muito elasticamente. Ó Japão não tem uma política c_re-: 
ditícia, mas de pleno acordo com a necessidade-do setor, 
e o' Banco do Japão referenda aquílo que foi combinado. 
O que significa, expiui.de o crédito para os sete ou oito 
grandes conglomerados financeiros, para os setores in
dustriais, que são clientes tradicionaiS e esses conglome
rados assumem a responsabilidade da dívida do setor 
privado. 

E dâ em igualdade de condições para todos, chama-se 
o princíPiO-de tratamento igual. Por sua vez tem o sub
sistema para pequena e média empresas em condições de 
créditoS. diferenteS~ Em- nenhum caso os bancos comer
ciãís qu-e também pertencem aos Cõnglomerados, mistu
ram os seus ativos bancos .. d'"!-ffaire" com a aliquidez 
qUe o Banco do Japão deu. Hâ regras explícitas de cava
lheiros e de jog~. 

No Brasil, o quadro ê o seguinte: a autoridade mone
tâfia--diz: vou apertar a liquidez e vocês tomam o exte
rior. Isso é um negócio de louco: tomam-se o exterior 
para fazer cruzeiros. Por quê? Para que, depois, o Banco 
Central venha e enxugue os cruzeiros e com isso joga-se 
o título no mercado especulador. Estou de acordo que a 
nossa não é uma sociedade solidária, porque ela é uma 
sociedade concorrente, agressivamante concorrente, 
agresivamente privatista, injusta, mas que as regras do 
jogo do sistema financeiro são arbitrárias e deliberada
mente perturbadoras são. Essas regras podem mudar; 
rião creio_ em inudar es-sa sociedade para uma sociedade 
democrática de Estado. ·Não cêeio que vamos deixar de 
,\ier uma sociedilde concorrencial, meia predatória, in6io 
selvagem, que vamos chegar ao nível da organização so
Çiológica do Japão. O conjunto dos grandes bancos aqui 
sãq em torno de dez: são pouco mais que os japoneses~ 

_O Banco Central é uma autoridade onipotente, e, por 
conseqUência, deve ser possível imaginar um conjunto de 
regras de jogo com as punições correspondentes, com os 
conselhos públicos, isto é, do setor representado corres
pondente. Fazer política salarial, sem perguntar aos 
sindicas, não ocorre em lugar nenhum do mundo. Fazer 
política de juros, sem perguntar aos bancos, não ocorre 
em lugar nenhum do mundo. No Japão, seguramente, 
não ocorre: E se alguém rompe o acordo é punido. 

Eu hão creio que a gente tenha que esperar, Senador, 
para tornar este País democrãtico. Deve começar essa 
democrãcia, embora restrita, já que eStamos na moda da 
democracia restrita; não será uma democracia restrita 
em certas instituições. Agora, n·as instituições financei
ras, era bom que avançasse a democracia restrita; que 
botasse uma ordem mínima democrática, pelo menos de 
representação. Isso é que estou dizendo, para que, efeti
vamente, não se acorde num dia e se mudou tudo. 

No momento, o que vemos são decisões arbitrárias 
que a todo instante mudam as regras do jogo, como no 
caso da política antiinflacionária. Controla-se a liquidez, 
o crédito, a taxa de juros. No dia seguinte, decide-se não 
controlar nem à liquidez, nem a taxa de juros. 

Falei com meus ex-professores de economia, entre 
eles, Genival de Almeida Santos: nenhum estâ de acordo 
com a reforma. Mas as pessoas que operam as insti
tuições, não podem falar, porque há sanções. Estou con
vencido de que, dada a gravidade da situação, o -Senado 
poderia ouvir todos e ter uma opinião firme. O Cciilgres
so. poderia mesmo, mobilizar os agentes financeiros e a 
opinião pública especializada . 

O SR. ROBERTO SATURNINO- falamos aqui, o 
Dr. Bulhões, Dr. José Luíz, também, na questão do mer
cado de ações. Já assistimos tantas tentativas Oe se criar 
realmente mercado de ações, me.r:cado primário, merca
do secundário, para ver se transformava a economia des-
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te País, realmente, numa economia capitalista, e não 
num capitalismo prestamista, tal como existe atualmen
te. Quer dizer, as pessoas nãõtêin-o hábito de comprar 
títulos, ações para receber dividendos e senão para espe
cular, ou então, pai'a emprestai" com juros garantidos. 

Estou sendo levado _à_ c_onvicção de que essa coisa tem 
que caminhar mesmo pelos fundos, pelos mecanismos, 
pelos investidores instituCio-nais: Mas, o Ministro Bu
lhões sugeriu uma ampliação dos inceniivOs-fis-cãis,-para 
elevar ainda maís a taXa de poupança. Numa estrutura 
tributária -que a gente- tem, altamente injusta;· regressiva, 
onde os ganhos do capital são tratados com a maior be
nevolência, e os gailhos do trabalho com rigor, isto é,. em 
um País COni a distribuição de renda que af está, é difícil 
pensar em mais um inceritiVO para a poupança, ainda 
que o objetivo seja saudãye_l. Ministro, isso ê difícil de_a- _ 
ceita r. Esta é uma CaSa política, então, a gente tem que 
levar em conta o aspecto moral das coisas. Quer dizer, e
ficácia em teriilós do desenvolvimento, do crescimento e
conômico, Sim, mas o aspecto nióral não p-ode deixar de 
ser levado em consideração. Eu estaria, por exemplo, 
pessoalmente, disposto até a estudar uma ampliação do 
incentiVo, -mas desde que houvesse também uma reforma 
tributária, de modo a taxar mais duramente os ganhos de 
capital, e o Imposto sobre a Renda, e patrimônio. 

Então, gastaria de ouvir a sua opinião a-esse respeito. 
E, também, aproveitando a mesma pergunta para enca
dear a resposta, teria interesse em saber da validade de 
parte dos recursos do PIS-PASEP, que é um bolo que es
tá crescendo, de uma forma muito intensa, para a subs
crição de ações de empresas nacionais. 

O SR. OCTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES -. S.e, 
nadar, na minha palestra, hoje de manhã, na verdad~ 
não pedi aumento de dedução para ser aplicada em 
ações. Ponderei apenas que os fundos fiscais aplicassem 
maior parte dos recursos recebidos na _subsçrição de 
ações, em lugar de operarem na Bolsa. E, para -isso, ha
veria a necessidade de não haver o resgate das cotas. Os 
possuidores d~s cotas poderiam transferi-las no merca; 
do, mediante um titulo transferível. 

Estou de acordo em __ que o nosso sistema do Imposto 
de Renda, é um sistema injusto. Não foi sempre injusto. 
No tempo do Souza Reis, não havia distinção entre o pa
gamento dos assaJariados e a pagamento da renda do ca
pital. Estavam todos sujeitOs; da mesma mane~ra, atra
vés do imposto progressivo, o qual fazia seleção, gravan
do mais os que recebiam mais, gravando menos os que 
recebiam _Qle:nos. Depois surgiu uma idéia de simpli
cação, e geralmente quando se procura simplificar o im
posto de renda, vem a deturpação, porque este é um im
posto complicado por natureza. A simplificação foi pri
meiro cobrar apenas na fonte e não precisa c_obrar o i~ 
posto progressivo. 

Por outro lado, foi-se-retirando renda do capital do 
imposto progressivo, deixando apenas o salário. Isso 
deve ser corrigido, e eu espero que, no próximo ano já se 
dê a modificação. Mas o principal ponto a que eu me re
firo é o .dos fundos fiscais. Estes fundos não deveriam es
tar sujeitos a resgate das quotas, mas ter a mobilidade a
través de um título próprio, um certificado próprio. Te
nho a impressão que assim poderíamos garantir os fun
dos fiscais, que, apesar de tudo, estão progredindo bem, 
e seriam seus recursos melhor aplicados. Os fundos vo
luntários, esses já sã-o um_a cois..a ·ma_is di_flcil de dirigir, 
mas estou com o Senador Saturnino~ nós poderíamos 
perfeitã.mente- modificar o imposto de renda e dar mais 
incentivos fiscais, mas não dar mais incentivos fiscais
sem modificar a estrutura tributária. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Gostaria de ou
vir a Professora Maria da Conceição Tavares. Pediria 
que ela comentasse as sugestões do Ministió GoUveia de 
Bulhões, para enfrentarmos o problema da inflação. La-

menta que não possamos mais contar com a presença do 
Ministro neste debate. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- No 
Japão o crédito é elástico. O problema era Que o crédito 
não era convertido em uma operação de especulação fi
nanceira patrimonial, não é _o que ocorre no Brasil. 

O SR. FELIPE PENNA- Nessacomparação se per
mite, é interessante lembrar que é diferente, porque o Ja
pão tem uma taxa de poupança, nestes anos, de pouco 
mais de trinta por cento sobre o PIS. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES -
Mas, a taxa de poupança resulta da taxa de investimen
to. 

O SR. FELIPE PENNA- Sim. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES -'0 
Japão tem uma taxa investimento da ordem de 30% 
sobre o PIB, que conSegue com o crédito elástic_o. 56 _que 
o crédito vai exatamente para onde diz que vai. 

Então, justamente o que eu disse ao Dr. Gouveia de 
Bulhões foi que, ao contrário do que ele julga, o_prob!e
ma não é o obviamente, se poderia dar créditO pelo Ban
co do Brasil, subsidiado ~eu concordo com ele. Mas dar 
subsídio e ter depoi_s uma taxa de inflação de 100%, não 
adianta nada para o agricultor; pelo contrário, converte 
também o a_gricultor num especulador. Se o sujeitei Pu- -
der burlar, pegar o dinheiro subsidiado que recebe e 
aplicá-lo no open market ele o fará; s6 não faz porque, 
rea_lmente, os outros não fazem. 

O. SR. FELIPE PENNA -A questão, em grande par
te, seria da desorganização do próprio esquema fimincei
ro. 

A SR•~ MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES -
Isto é o que ieni sido. desde o inicio. -ESta_minh_a i_USI!itên_
cia ~ pe[o seguinte_: _não pode haver um sistema que per
mita especulação patrimonial, lucros de capital fictíCio, 
situação financeira de dinheiro baseada em títulos de 
dívid3. pública. Isso é loucura, IssO-nãO se faz-em lUgar 
nenhum. O Governo não pOde, a pretexto de enxugar o 
crédito, conservar a viSão monetária estreità, que não e
xiste no Japão. Era isto que eu estava dizendo: as a_utori
dades monetárias do Japão expandem o crédito e a liqui
dez a um ritmo muito maior do que o de qualquer Pafs 
do mundo. A estrutura financeira das empresas japone
sas é de endividamento selvagem. Não foi graças à pouM 
pança, isto é um equívoco. A poupança é uma conta de 
renda; não é uma conta d_e crédito, não é uma conta de li
quidez, não é uma conta de dívida. :t. uma conta de capi
tal. 

O problema da chamada ~e capital próprio das empre
sas japoneSas é totalmente insuficiente. AS empresas ja
ponesas não têm _capital próprio suficiente para aguentar 
o ritmo de acumulação _de _capital do País, que é rle 30%. 
Logo, elas usam crédito. 

O SR. FELIPE PENNA- Geralmente, usam crédito. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ~RES -
Elas usam crédito barato e elástico. E não ocorre: lã ne
nhuma pressão inflacionária, porque o crédito vai para 
onde tem que ir. Agora, aqui, por medo da conta gráfica 
do Banco do Brasil, as autoridades monetárias enxugain 
a liquideZ, o que é um absurdo. Você manda o crédito 
para a agricultura e é um montante de_ crédito ridículo; o 
montante de--crédito agrícola no BraSil, viS a vis, à pro
dução agrícola, em particular o crédito de custeio::t. ab
solutamente ridículo, se comparado com qualquer país 
agrícola importante. 

Tentei dizer ao Dr. Bulhões, que o problema d; Japão 
não é a escassez de crédito. Não é que as autoridãdes 
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monetárias japonesas sejam estritas cin matéria de crêdi
t_o;_não o são. Não é que sejam estritas em matéria de li
quidez; a liquide--L no Japão é ampla. No que elas são es
tritas é em matéria de recursos que vão para crédito, a se
rem-usados na especulação patrimonial e financeira; en
fim, elas são estritas naquilo em que as nossas não o são. 

O SR. FELIPE PENNA- Eles têm um planejamento 
de_ inYestimento de capital... 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA V ARES -
Não é investimento de planejamento. Ninguém fura are
gra do jogo, ou porque '\o'ai para a cadeia, imagina-se, ou 
porque não é de furar a regra do jogO: Aqui, furam, por
que as regras do jogo são arbitrárias, de maneira que in
duzem os empresários a furá-las. Tal como estão as re· 
gras do jogo financeiro brasileiro, qualquer empresãrio 
vira especulador, mesmo que não queira. 
__ :t, pena que o Dr._Bulhões não tenha ficado mais._Eu 

lhe perguntaria se se lembra de que, em 1976, o Dr. Gas
tãO Vidigal foi contra a operação da carta de recompra 
como estava sendo feita, e o Diretcii-do Banco_ Central, 
que era encarregado disso, obrigou os grandes bancos a 
tomarem os títulos. Ora, se obrigam, eles só podem ope
rar com os títulos no over night. 

Foi o Governo brasileiro que obrigou a maioria dos 
bancos a se converterem em especuladores, para não te
rem perda -de capital. Tenho certeza de que o Dr. Bu
lhões rião eStá de acordo com isso, porque ele afirmou 
tranqUilamente: letra do tesouro o_ão é_ para fazer o que 
está sendo feito. Não é, eni lugar nenhum. Orçamento 
monetãi'ío tem a Ver com a conta de reservas e com a 
dívida fiscal fundada, isto é, a -di"vida fiscal emitida pelo 
Governo com· previsão orçamentária, que permita que 
seja emitido o tftuJo, que vai ao Banco Central e o Banco 
opera com esse título para regular as reservas, a liquidez; 
não opera criando títulos em cima do orçamento, em 
cima de um superavit do tesouro, como se operou em 
1974 e como está se operando agora: emitiram-se 65 bi
lhões de letras nos últimos dois meses, tendo superavit fi. 
nanceiro do tesouro e tendo perda das reservas. Para 
quê'? Para enxugar a liquidez proVeniente da .. conta pe
tróleo". Ao fazer isto, se está emitindo um papel de ren
da, a que o Governo não só já deu o crédito subsidiado, 
quer dizer, já pagou o subsídio, como ainda vai ter de 
pagar Uma diferença entre o ágio e a taxa de juros que 
vai_ recomprar a letra, originada também do Tesouro. :a 
.uma mágica, ê ulna loucura que continua. E as pessoas 
estão crentes que estão fazendo bem. 

Fizemos a discussão inteira:, ·o Dr. Bulhões advertiu a· 
penas, sem fazer criticas, como é de sua natureza. Mas 
ele tem a crítica implícita e fala o que acha, e não faz a 
crítica, muito menos com veemência. Eujã lhe disse, em 
vâriãs Oportunidades, que às vezes, não o ouvem, porque 
-ele não é ve_emente. Mas quando ele foi a Gazeta Mer
cantil e aos jornais gritar contra o open market, em 1976, 
ouviram, sim senhor. Tanto ouviram, que o resultado é 
que mal o recebiam no Banco Central. Agora, a verdade 
é que sua-evoc-ação do Japão, é sibilina. Ele sabe muito 
bem o que é o crédito no Japão. O que está sugerindo é 
que lá se cum:Pfem os tratos, que a sociedade negocia, 
que o Banco de Tôquió, -sabe o que os Bancos estão fa
i:endo e os Bancos sabem o que as empresas estão fazen
do. E as empresas sabem o que os operãrioS estão faZen· 
do e, por isso, negociam. Ele disse o mesmo que o Sena· 
dor disse: é preciso fazer uma negociação às claras e de
mocráticas. Conheço o velho Bulhões hã muito anos, 
mu_ito bem; é-[StO-o qUe explicaria. 

O Ministro Delfim anunciou a uns jornalistas, sem co
municar ao Conselho Monetário, sem comunicar a nin
guém, a mudança da política econômica financeira. 1:: 
uma violência; quer dizer, mesmo a pouca legalidade que 
ali existe está sendo violada sistematicamente. O que eu 
posso dizer'? Face a isso é dificil de se fazer qualquer polí-
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tica. Seria o caso do Congresso pedir explicações. O se
nhor quer explicar-me como é que anunciam ao mundo 
uma medida como está? Agora, não sei se vocês também 
tomam a iniciativa, pode ser que possam tomar, recla
mem, peçam para vir aqui. t muito cansatiVo este exercí
cio de não ser escutado, mas acho que tem que ser. Cha
ma várias veZes;- ch3.rila -de novo. O ConSelho MonetáTio 
não autorizou a mudança radical da -poiítica econômica. 
Por isso é que eu pergunto: onde está a resolução? Os se
nhores têm que estar em cima; esta Comissão do Senado 
e da Câmara devia fiscalizar. Não lffii,orta que eles não 
aceitem. Vocês estão em Bi-ã.Sília, voCês- têm que fi-scali
zar, ficar em cima e dCnuríCiar; a·cOrigresso pode publi
car, pode convocar a imprensa. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Vamos 
prosseguir noSsos trabálhós, mas, devendo registrar a 
ausência dos Parlã.-me-niares -do Governo a esta-C_OiniS
são, cuja imPortância é dã- ma:iór Signíficação. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES-~ 
por isso que acho que não vale muito a pena continuar
mos a discutir, pois não estando presentes os dois convi
dados e os parlamentares do Governo, nós estamos con
versando em família, que e o que-.lliás temos feitO ulti
mamente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Os colegas have
rão de ter perguntas, por isso só vou fazer uma inda
gação. O quadririho 2, que o Dr. Blllhões- ápresentou da 
execução financiira, me fundiU a cuCa, porque em qu.àsé 
todos os anos, desde 1963, há um pequeno saldo, ou pe-. 
queno deficit, meio bilhão, um bilhão, dois bilhões, o 
máximo 4 bilhões e, de repente, em 1980, salta para um 
superavit de 110 bilhões até agosto. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAYARES
Claro, porque é financeiro e você tem perdas, isso signifi
ca que voCê perdeu mais de 3 bilhões de reservas, signifi
ca que você cortou o gasto público, significa que houve 
uma execução orçamentária ii&Orosa, ãumentõu o IOF. 

O SR. ROBERTO SATURNfNO- E apesar disso a 
inflação foi lá para cima, pro pico da iieblinã.. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO-TAVAREs·:._ O 
que prova que não é o problerria monetário -ou o deficit 
do Tesouro que causa a inflaÇão. Pelo contrário ho-Uve 
um enorme superavit do Tesouro, uma brutal arreca
dação fiscal, houve _o impoSto adicionã.I, 3. peida da re
serva, todos os fatores monetários foram contradicio
nais. No entanto, vêm me dizer que foi o pobre crédito 
do Banco do Brasil (uma ninharia perto distO que estâ ai) 
que é o causador da inflação. O fanatismo em relação ao 
conceito de base monetária é tal que inSistem em dizer 
que a base se expandiu demais, o que não é verdade, por
que a expansão foi" de 70%, com uma inclinação de cento 
e tantos. Com uma política âC contração, com a taxa de 
juros lá em baixo, com uma arrecadação fiscal selvagem, 
e com o programã de obras públicas parado, afirmam 
que a inflação vem da execução financeira do Governo. 
Eu concluo que se trata de uma brincadeira. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO- De qualquer for
ma, há um superavit de caixa colossal. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Colossal. As arrecadações do IOF renderam 65 bilhões, 

por mês. 

O SR. RAFAEL DE ALMEIDA- De 79 para 80, o 
Governo incluiu aí alguns recursos disponíveiS. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- A 
colocação das letras deu 65 bilhões em agosto e se

tembro. 

DIÁRIO DO coNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. RAFAEL DE ALMEIDA- Esse saldo estava 
destinado praticamente a diminuir o cr~cimento da dívj
da interna. O GÕverno ia resgatar LTN, ORTN, com_ 
esse saldo aí interromper ou diminuir, pelo merios, o giro 
da dívida. Isso era um dos objetivoS até o mês passadO. 
Você chamou atenção, ontem na Comissão da Câmara, 
~para o fato de que não há obediência a métodOs contá
b"eis normais. Então eu me bato em que deveria haver um 

- sisfema de _coittabilidade único. Como está, temos 
vários, de modo que a coisa ficou numa confusão e_ eu 
não consigo realffiente entender certas coisas, fica uma 
caixa -sitrp~esa. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Mas uma coisa você pode entender, que do ponto de vis
ta formal e monetário, houve uma execução sem pres
sões monetárias, coin preSsões da oferta muito ab.lixo 
dos preços, é claro, e em que todos os fatores, menos o 
crédito do Banco do Brasil e a conta petróleo, são con
tracionistas e não exJ)áncionis-tas da moeda. 

O SR. MARCOS FREIRE - Há pouco se referia a 
Sra. Maria da Conceição, às contradições do Governo 
em relação ao processo antiinflacionário. Não sei se to
mou conhecimento, de ontem para hoje, de novas medi~ 
dãs do Ministro Delfim Netto. Não as~ísti -ao iriício da 
palestra e é possível que já tenha sido versado, mas se 
não me engano, se resumia em duas ou três medidas: a li~ 
beração dos preços, a não-delimitação da expansão da 
correção monetária e da correção cambial em 1981, e, se 
não me engano, mais uma ou. outra medida desse jaez. o 
que a senhora acha que disso resultará? 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES- Re
sultará numa violenta aceleração das expectativas infla
cionária_s ~ n1;1m salto cavalar da itiflação e, ademais são 
medidaS ~ui~o vagas. Volto a insistir que não tenho 
notícía de que tenha havido alguma reunião do Conselho 
Monetário, que tenha endossado isso. Além do mais, ê 
uma irresponsabilidade; não se chega- a um jornalista, 
sendo Ministro, e se anuncia medidas que mudam em 
180 g-riús a política, sem ser acompanhada de um deia
lhamento, e das normas via procedimentos normais. 
Imagina-se como é_ que estão as encomendas e a pressão 
sobre _a CAÇEX para importar antes que o Govern'b 

__ mude o cãmbiQ. Em resumo, se desata toda uma ... 

O SR. MARCOS FREIRE- Toda- sOrte de especu-
Iãção; - -. -

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Evidente, pois se nem se diz o que se vai fazer, mas que se 
inverteu tudo, que vão deliberar os preços.,. A esta altu
ra, os meninos do CIP, já devem estar arrancaiid-o os ca
belos, evidentemente ... 

O que_ estou dizendo é _que uma barafunda, fica o pes
soal do CIP fazendo o quê? Tenho muita pena dos técni
-cos· do Governo. Muita pena, é uma gente séria, traba
lhadora. Vocês têm que parar com essa coisa de chamá
los de tecnocrata, e tecnocratas são os niinistroS. o- ri Paz 
do ÇIP, não; ele está lâ calculando, olhando as margens, 
seguindo as instruções _e no dia seguinte, lê no jornal que 
não liberou os preços. Então o sujeito volta para casa 
com úlceras. 

Estou trabalhando em Economia desde 1958, fui fun
cionária do BNI?_E, funcionária pública e professora de 
todos eles e, me cansa, me doí na alma, ver jovens econo
mistas sérios,_t~a_balh~ndo para o Governo- alguns de
les-, com prestígio, que podiam estar ganhando dinheiro 
de qutra forma - sendo surpreendidos, Pela manhã, de 
que todo o trabalho que eles fizeram durante meses não 
vale mais nada, porque o ministro mudou de_ opiriião. 
Isso é um negóci-o desmoralizador, e isto mina tanto a 
democracia quanto ao fato de que esta Casa não é OU:vi
da. V. Ex•s tambêm têm que levar em conta que os fun-
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cionârios d~ Governo também são cidadãos e parar com 
_esS.f!. conversa de_ tecnpburocrata. Tecnoburocrata, repi
to, é o _Ministro. Os técnicos do Banco Central devem 
morrer de úlceras, do meu ponto de vista, porque é mui
to duro assistir a esse vai-vém;- o mesmo ocorre com 
quem faz preços no CIP. 

Esse bloqueio da sociedade, essa conversa de que re
presentantes do pov_o é bQm e tecnoburocrata é mau, 
também tem que acabar, porque tecnoburocrata é fun
cio_nário público, e também representante do povO. Não 
estou ganhando tanto assim; quem estã ganhando é ou
tra gente; eles estão lá.é trabalhando, acreditando, ten
tando consertar_ o orçamento, tentando rever as coisas e 
depois chega o Ministro, que não planeja, e O pessoal do 
Planejamento desanima; depois soltam os preços, o pes
s_oal do CIP desanima; depois diz que não é mais nada 
daquilo e os diretores ficam nervosos. O Congresso temê 
que chamar à responsabilidade do Ministro: o senhor 
quer me explicar como é que me vem e me dã um anún
cio mudando a política salarial, o Senhor não se dá conta 
de que isso muda as expectativas, que as pessoas ficam 
desarvoradas, ainda mais com uma taxa de inflação de 
100%1 

O SR. JóS.E LINS- Sr. Presidente, o nosso objctivo 
.não é propriamente contraditar os expositores, mas, ao 
contrário, já tem sido dito pela maioria dos membros da 
Comissão-que o nosso objetivo é uma análise crítícS. do 
sistema institucional finaitéeiro erri- si, e da sistemática 
como ele vem senda operado ao longo dos últimos anos 
para chegarmos a --C:OriC!usões e sugestões que melhorem 
esse quadro. 

~ claro que a diversificação do pensamento daqueles 
.que comparecem à Comissão é muito importante porque 
isto éVitã que tenhamos uma visão parcial e uniforme 
dos problemas nacionais-e que através dessa uniformi
zação caiamos em erros que certamente não nos ajuda· 
riam em nada. 

De modo que quero congratular-me com esta Presi
dência e com esta Comissão, porque hoje tivemos, real
mente, um debate sério, q-ue analisou as várias f:icetaS da 
problemática nacional. Como, infelizmente, perdi a 
oportunidade d~fazer algumas perguntas ao Dr. Octávio 
Gouveia de Bulhões, e o Dr. José Uns Bulhões Pedreira, 
de qualqUer modo farei algunS cOmentários sobre o que 
ouvi, porque tem sido a tônica por nós adotada não só a 
de _colher esses elementos oriundos das exposições. como 
sugerir aos expositores que, depois de conhecer o pensa
mento da Comissão, possam continuar contribuindo 
para essa análise, inclusive mandando, por escrito, algu
má- sugestão que possa ser incorporada ao seu pensa

- menta aqui exposto. 
Eu, por exemplo, Sr. Presidente, identifico que o Mi

nistro Gouveia -de Bulhões mostrou os aspectos bons do 
Governo no campo monetário, fiscal, creditfcio. Ele nos 
indicou, por elemplo, que a poupança cresceu muito, 
chamou até a atençãO para o papel que a correção mone
tária gozou na melhoria da poupança nacional, no cres
cimento da poupança nacional. Mostrou, também que, 
de qualquer modo, houve uma tendência ao controle das 
coiSas públicas inclusive com os orçamentos passando de 
saldos negativos para saldos positivos. Envolvendo tudo 
isso mostrou que é inegável, que o Pais cresceu economi
camente, .is taxas de crescimento chegaram a níveis mui.:. 
to altos cm c~rtas épocas, mas que, afinal de contas, che
gamos a um momento em que esse crescimento, apesar 

_de continuado, pelo menos a taxas menores, mas as taxas 
relevantes estã sendo acompanhado de um processo in
flacionãrio qli:é preocupa a todos e põe em perigo até 
mesmo a economia do Pafs e, segundo alguns, a estabili
dade social. 

Acho que a Dra. Conceição já disse tudo o que tinha 
para dizer. Vou continuar as minhas apreciações: a cor
rcção monetária foi favorável ao crescimento da popu-
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lação. Mas a questão é: até onde a correção monetária 
estã influenciando o processo inflacionário e até_ ond_e 
deveríamos tentar uma reversão desse processo? 

Considerando que o pensamento dos expositores é 
muito importante para n6s, no sentido do aprimoramen~ 
to da legislação, eu faria unia referêricia à exposição do 
Dr. José Lins Bulhões Pedreira, porque S. S• sugeriu 
uma revisão geral da legislação, mas com a característica 
que, segundo eu penso, deveria ser melhor analisada. Ele 
gostaria que essa legislação fosse muito maiS pormenori
zada, talvez, casuistica. Além do mais, ele sugere que as 
normas que certamente virão etP -seqUência -à legislação 
sejam debatidas, embora não se-saiba como esse debate 
seria feito. De qualquer modo, isso levaria a um detalha~ 
menta muito maior da legislação, que, por si só; Jáé mui~ 
to detalhada. Pergunto até isso não aumentaria a buro~ 
cratização e, digamos bitolamento do sistema adminis~ 
trativo. E_sta observação é feita tendo em vista que o Dr. 
José Lins Bulhões Pedreira foi um dos responsáveis pelo 
estudo da legislação que atualmente vige e que ele reco
nhece como deturpada, mas que, afinal de contas, levou 
a um grande desenvolvimento do_sjstema financeiro n-a
cionaL 

S. g, também sugere a instituição de um__c_ó_digo penal 
financeiro. A impressão que tenho é que ele mesmo po
deria dar uma contribuição nesse sentido, detalhada
mente um pouco mais o seu pensamento e quem sabe até 
oferecendo uma sugestão mais aril.pla. 

Quanto à exposição da Dra. Maria da Conceição Ta
vares, acho que hã pouco de discordância entre os aspec
tos bons apresentados pela economia nacional nesses 
anos todos e os aspectos totalmente negativos que ela en
contra hoje. 

A SR• MARIA DA CDNCEIÇÃO TAVARES- V. 
Ex• me permite um aparte, antes de continuar? 

O SR. JOSÉ LINS - Pois não. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES-Os 
aspectos negativos referem-se àquilo que é objeto desta 
Comissão, a saber~ a desordem do sistema monetário e 
financeiro. Eu não tenho nada a dizer de negativo contra 
os fatos, que são evidentes, de que o sistema cresceu mui
to, de que a poupança subiu. São fatos inegáveis e eu, 
nobre Senador, não_ousei me referir, salvo agora, num 
momento de emoção, ao fato de que o povo brasileiro, 
em 60%, não teve nada que ver com esse processo de de-
senvolvimento. Eu me limitei, no debate, estritamente à
quilo a que esta Comissão me convocou. Por outro lado, 
disse apenas, com mais veemência, o que todos os expo
sitores diSseram.- É verdade que Dr. Bulhões me fez um 
puxão de orelhas, dizendo que talvez a minha veemência 
complique, e eu lhe respondo, agora, sem nenhuma vee
mência: não querO eii-trar no debate do que aconteceu ao 
povo brasileiro, limitemo-nos ao que aconteceu ao capi~ 
talismo brasileiro. 

O SR. Jose. LINS - Quero que a Sr•, não considere a 
minha palavra como uma crítica; estou apenas identifi
cando um fato ... 

O SR. PEDRO SIMON- É verdade, mesmo porque 
a crítica não é a sua esPecialidade. 

O SR. JOSÉ LINS - Parece-nos que o importante 
para nós é identificar íatos e recOlher sugestões para que 
essa Comissão, afinal de contas, traga contribuição efi
ciente à melhoria do sistema -financeiro brasileirO, o que 
se refletirá, evidentemente, no processo de desenvolvi~ 
menta econôrriico e social do País. 

Mas, tendo em conta que o Ministro OCtâVio GoU.vêiã.-
de Bulhões apresentou o seu esquema de análise, diga
mos, de modo estruturado e, marcando alguns pontos ao 
longo da sua anãlise históricã~ Cle chegou a uma conclu
são, inclusive, a uma sugestão. t;; veÍ'dade que não co-

mentoú os aspectos, digamos, institucio"nais, em si, nem 
_mesmo talvez algum detalhe da sistemática da adminis~ 

_ tração do .sistema financeiro; apenas mõstrou resUltados 
que foram obtidos com uma instituição que não anali~ 
sou, resultados, aliás, satisfatórios segundo o seu pensa
mento, embora, tenhamos desembocado nesse problema 
do crescimento da inflação; qile estâ preocupando a to~ 
dos. Mas não faria nenhuma pergunta, apenas daria uma 
sugestã_o à Dr~ Maria da Conceição Tavares. Caso pu.; 
desse sistematizar o seu pensamento, mostrando, diga
mos, as bases de suas colocações, acho que nos daria 
urna grande contribuição e nos mostraria um outro lado 
da medaHia. 

Agradeço, sinceramente, Sr. Presidente, a contri
bu_ição dos_ três debate~ores de hoje, não só pelo nível, 
mas pelo equilíbrio com que analiSaram os problelnas, 
cada uin a seu modo, mas todos eles~ Com a excepcional 
contribuiÇiio aos trabalhos desta COmissão. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Se 
o Sr. me permite, resumirei aquilo em quehouveconsen
so_,_Qb_viamente, sou muito mais crítica do que meu mes
tre Bulhões em todo processo, e nisso não hã nenhuma 
novidade. A imagem do meu tom é de uma veemência 
que choca com o tom tranqUilo do Bulhões Pedreira. A 
exposição do Dr. Bulhões Pedreira foi mU.ifiJ fu~;~.is ~rítica 
do que a minha, ela foi ari'azadora, até porque sendo au
tor das lei.!; fundamentais, verificou que elas foram rigo
rosamente descumpridas. Para ele, a lei que crioU: o COn
selho Monetãrio Nacional foi descumprida. Por exem
plo, esse Conselho não é constituído de membros corn 
mandato por 6 anos, e independentes. Ademais, se o fos
se, o Dr. Octâvio Gouvêía de Bulhões seria um membro 
nato e obrigatório. 

O SR. JOSf: LINS- Permite v. S• um aparte? Real~ 
mente, ele chamou atenção para esse aspecto e foi por 

-1s-s_O que sugeriu uma legislação muito mais detalhada, 
talvez casuístiCa, para evitar que nos meandros da lei se 
pudessem utilizar alguma vaga para desvirtuar o pensa
mento do legislador. 

A SR• MARIA DA CONCEfçÃO TA VARES~ Eu 
não tenho tanta certeza que se fosse casuística reSolveria 
mais neste País; aliás, foi por isso que o Dr, Bulhões não 
concordou com essa parte. 

O SR. Jose UNS- Como vamQs fazer algumas su
gestões, nesse caso, V. S• vê que, realmente, esse é urn 
ponto importante para nós. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Ma_s_ houve conc~nso entr~ Bulhões Pedreira, Dr. Octâ
vio de Bulhões e eu de que autoridades menetârias de
vem cuidar basicamente do problema das reservas, da 
dívida fiscal. 

O SR. JOS:h LINS --Eu perguntaria à Sr•: em outros 
pafses, até onde os bancos centrais são independentes e 
qual seria o grau, digamos, logicamente pretendido piua 
nós neste momento? 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES-. 
Não é um problema de independência, o que V. Ex• de
veria j:Jergunlar e eu lhe responderia com toda a segu
rança, é o seguinte. A concepção de Bánco Ci:ntrá.I estã 
ultrapassada, porque, dado o cais financeiro do mundo, 
as tendências à conglomeração não ocorreu só aqui, são 
em toda parte. A criação do mercado endógeno, de di
nheiro não ê só aqui, é em toda parte; o que V. Ex• deve
ria me perguntar e eu indagaria ao Dr. Bulhô~ Pedr~ra, 
s-e ele tivesse ficado como q fiz em outro momento, e se 

-- ·ete acredita que algllm banco central, mesmo puro, é ca
paz-de fazer política monetária, quando maiS de 70% do 
dinheiro é endógeno pela existência de conglpmeração fi
nanceira nos sistemas bancários mundiais. A inStituiÇão 
que funciona como· Ballco Central nos EU A, não tem o 
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menor controle sobre a política monetâria naquele país. 
O Banco da Inglaterra, que ê o modelo, de banco central 
puro, não tem controle sobre a política monetãria ingle-
sa, porque o sistema bancário foi conglomerado, tendo 
ele mesmo feito operação em moeda, fora do controle do 
banco central porque o mercado paralelo, no mercado 
denOminado d~. "et!romoney", efetivamente, o sistema 
monetário internacional está em ruína. Daí não ser ope~ 
rativo ter um banco central desse estilo. Ora, no que to
dos estivemos de acordo, indusive o Dr. Bulhões Pedrei· 
ra, é que tampouco_ é operativo, é prejudicial, confHtivo e 
confus~J usar títulos da divida pública. Agora se o Go
Vt:!pio_ quer expandir o crédito que o faça, mas aceite o
fato e não volte depois para enxugai a ãgua-coni o titulo, 
porque isso é dar ao titulo uma destinação operativa que 
ele não tem, nem pOde ter em lugar nenhum do mundo, 
A crítica sobre o manejo da dívida pública como instru
mentO IDO.J1etãrio; foifeita pelo Dr. Octávio de Gouvêia 
Bulhões, pelo Dr. Bulhões Pedreira e por mim meSma e
esta crítica permanece: qualquer que seja o Banco CenM 
trai, não se pode usar instrumento da dívida pública para 
enxugar liquidez, do modo como se fa.z no Brasil. Nisto 
houve consenso. O Conselho Monetário Nacional não é 
consultado sobre o_ montante de emissões d_essa divida_;: __ 
isso é ilegal, mesmo pelas leis brasileiras. Quanto ao pro· 
jeto do Dr. bulhões de Pedreira, não digo que seja bom, 
tenho algumas discordâncias, mas acho que misturar 
função monetâria cOm função creditíci::i, com funÇão fi
nanCeira é grave ac:lui, como em qualquer lugar do mun
do. 

O SR. JOSe: RICHA -Não gostaria de tomar muito 
tempo, afinal tinha feito uma relação de 5 perguntas. 
Vou apenas fazer uma, em função do tempo. O Professor 
Bu lhões disse que a correção monetária foi uma idéia 
concretizada pelo Governo como instrumento de cor
reção da divida fiscal e naturalmente para induzir a que 
se pagasse em dia. Perguntaria à PrOfessora Maria da 
ConceiÇão, se a correção monetária é um instrumento 
válido de_ combate à inflação. Não sou economista mas, 
como político~ fiz, sobretudo a respeito da correção mo~ 
netária, duas constatações. A primeira delas é de que no 
período de inflação declinante ela foi um- instrUmento ra~ 
zo_âvel, até. Mas, a partir do momento em que o processo 
inflacionârio retomou_ um rítimo ascendente, me parece 
que a correção monetáría tem sido realimentadora da 
própria inflação. E a outra constatação política que faço 
a respeito do assunto, ê que se Corieção monetária fosse 
um insteumerito eficiente de combate à inflação, tecla
mos quase todos os países do mundo adotando este mes
mo. instituto, e pelo que eu sei apenas alguns países 
Tatlnci-ãriiedc::i~os copiaratri do Brasil. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Acho que os Srs. estariani tirnbém de acordo que quem 
mudou, quem aplicou o iristruinento da correção mone
tária; inclusive com deságio, não foi o velho Bulhões. Ele 
era contra. Ele estava interessado em usar o instrumento 
da correção para garantir que não houvesse dfvida fiscal. 
Era uma correção das dívidas contra o Governo. Depois 
ele tambêm não tinha como aplicar, pós-fixada, as cader
netas de pOupança:. Em nenhum momento ele pensou em 
aplicar a correção monetária, com o desconto antecipa
do, a tpdo_s os títulos, isso foi feito_ depois, pelo ministro 
subseqUente. 

O SR. JOS~ RfCHA - Eu queria apenas colocar 
' uma outra questão, para ouvir a opinião da Professora 
Conceição, é o seguinte: o que observamos é que fala-se 
muito em crédito agiícola. O Banco do Brasil é o grande 
instrumento de execução da política creditfcia para a 
agricultura do Governo. E, evidentemente, o Banco do 

~ Brasil, não sei qual é a proporção da aplicação dos recur
sos monetârios) colocados, à disposição do setor agríco
la. Mas me parece que é em torno de 90%, e de 10% diluí
do entre a rede bancâria. Ora, se o crédito é subsidiado 
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pelo Governo, comp é que se explica, nesses balanços do 
Banco do Brasil, acusaNe esses lucros extraordinârios 
como nós veriticamos'? 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Porque é a custo zero, Senador. A taxa única é a custo 
:zero; usa a caixa tesouro. 

O SR. JOSÉ RICHA ~Então isso ê repassado pelo 
Governo ao Banco do Brasil. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES'- O 
Banco do Brasil age ora como banco privado e ora cõmo 
banco público. Como banco público e caixa do tesouro 
ele tem o direito .de usar o recurso a custo zero. Porque a 
liquidez é necessária para a situação monetária e usa a 
sobra de caixa do banco; e como banco privado ele faz 
lucro. Essa é a contradição que está em todas as empre
sas públicas do País, que não sabem se são públicas ou se 
são privadas o tempo todo, Então, de vez em quando, 
para que o Banco não tenha prejuízo, pode até realizar 
operações estranhas, como qualquer empresa. 

Um dos problemas da conta do petróleo é isso. Para 
não dar prejuízo à PETROBRAS se faz a conta petróleo. 
Dá na mesma; do p-ontO de vista do Governo, que toma 
prejuí~o no setor A, ou setor B. Sabe que isso é uma ma
luquice? Uma conta entre instituição do Governo dá lu
gar a emissões absolutamente desbaratadas de títulos e 
coisas de contas correntes e depois há cõntra-emissões e 
danam-se a jogar títulos, que realmente é fantástico. Me
tade dos problemas financeiros do Governo é intia- · 
governo. Não é entre o Governo e o setor privado. Tudõ ·· 
porque, por um lado as empresas são públicas, e por ou
tro lado são privadas. Como são privadas têm qué tedu-
eras, porque se não os acionistas ficam nervOsos e a Di
reta ria também. Se a queSfão se resumisse a que as dlre
torias não recebessem gratificações dai-ia para resolver, 
mas ocorre que é mais complicado do que isso. Se der gi
nhos, conta a eficiência, ·se der prejuízo, vão dizer que é 
ineficienta. -

Olhemos pelo lado da chamada eficiência. Sob este ân
gulo o Banco do B'rasil não é ineficiente coisa nenhuina, 
é um dos bancos mais _efiC?ientes. TampoucO--a PE
TROBRAS é ineficiente. MaiS ineficiente é, ·provavel
mente, a Volkswagem. 

Se aqui há quem acredite que as enlpresas públicas são 
ineficientes, estã louco. É por -issO que tem que demons
trar que dão lucro. E para ter lucro, fazem subsídio, 
bate-se palmas, está-se vendo o lucro. 

O SR. FELIPE PENNA- Mas, na situação que está, 
é muito difícil chegar a uma conclusão sobre que é efi
ciente e o que não ê. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Te
nho conhecimento de que os volumes de aplicações do 
Banco do Brasil em suas agências do BRADESCO. Até 
prova em contrário o Banco do Brasil é mais eficieritiGo 
que o BRADESCO. O BRADESCO não é operativa
mente lucrativo no seu crêdito comercial nem na indús
tria, quanto mais na agricultura. Só é porque tem o me
canismo de saldo médio, daquela brincadeira de obrigar 
o cliente a ficar ali com ele e tem 50 mil agências para 
captar também a custo nenhum e fazer operações nas 
suas grandes financeiras, etc, Sustento que, como meca
nismo distribuidor -de crédito de custeio, o Banco do 
Brasil é a agência mais eficiente que este PafS jf teve. E 
no entanto, graças ao liberalismo, ao humor, ao deboche 
que se instala neste País, as pessoas confundem uma ins
tituição do serviço público, que funciona, com o fato de 
que seus funcionários ganham bem. Não separam uma 
coisa da outra. Se o Banco do Brasil não der lucro vão 
dizer que ele é ineficiente. E para ler lucro, evidentemen
te, nada melhor do que contabilizar corretamente a custo 
zero os recursos que são da caixa do Tesouro; ele é o exe-

-- - --

cutor do Tesouro, a -c!úXa está lá com o diflheiro, é custO 
zero. 

0_-SR. JQSI:: RICHA - Não se juStifica, portarit9, a 
elevação, do ano passado para este, em mais de I 00% dos 

_ juros agrícolas. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES- Se 
se estivesse dando crédito para o plantador de feijão, a 
~usto zero, não havia importância, mais acontece que 
não se consegue chegar ao plantador de feijão. Mas, dão 
crédito para as empresas comprarem máquinas fabulo
sas no exterior, para aumentar uma intensidade, etc., 
para fazer operações de vacas, que não existem, é muito 
complicado. Isso, o próprio Banco do Brasil tem cons
ciência. Eles também reclamaram. Embora que, por ou
tro lado, aumentaram a taxa e aumentaram o lucro do 
Banco do Brasil. Quanto maior a taxa de juros maior o 
lucro do Banco do Brasil. 

Com esses critérios contábeis qualquer gerente- tem 
uma ilusão. Vocês não pensem que não existe ilusão mo
netária._ Ela existe se alguém pega-um balanço, vê que vai 
tudo_ bem e fica todo satisfeito. Ninguém çonsegue sãir 
do seu pequeno mundo. O gerente do Banco do Brasil, 
está obrigado, porque senão é promovido, a dar um bom 
resultado na sua agência. Ninguém lhe explicou-que ele
deve dar um mau resultado e beneficiar o plantador de 
feijão, com perda. Ninguém disse isso para ele. No dia 
em que disserem para ele que é melhor que ele financie a 

- perdã do plantador de feijão, que anda de pé descatço e
apresenta um mau resultado e com isSo será promÕvidÕ, 
que-ele faz. Esse é o problema, o critério social não -vai 
junto com o outro critério. 

O SR. FELIPE PENNA- No tempo do Ministério 
Mário Simonsen, o Banco do Brasil estava tomando esse 
empréstímo de redesconto a 2,75%, para moralizar as 
cOisas, porque houve uma fase anterior que dava mais. 
Gostaria de saber se isso foi abolido atualm'ente? V. S• 
está falando em custo zero 'ou um custo muito baixo? 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Hoje ela é _da ordem de 2%. 

0 SR. PRESJDENTE (Tancredo Neves) - Vou 
permitir-me a liberdade de uma ponderação à nossa ilus
tre conferencista. Na sua exposição, a professora fez 
uma afirmação, com a qual estou inteiramente de acor
do. Ela enfoca um problema que me traz as mais profun-
das preocupações. - -

Nós eStamos sem instrumentos creditícios para os fi
nanciamentos das próximas etapas do desenvolvimento 
nacional. E estamos sem estes instrumentos pelas razões 
seguintes: o Banco Nacional _do Desenvolvimento Eco
_nômico, em que pese os relevantes serviços já prestados à 
Nação, esgotou-se, está exaurido, não- tem recursos pró
prios nem para fazer face às s_uas obrigações já pactua
das. O Governo. SObretudo neste ano não remeteu ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento EconómicO nenhu
_rha parcela de sua responsabilidade._ Ê um Banco que 
tem um sistema singularíssimo dC operar; ele assume 
obrigações de desembolso com dia e hora marcada e não 
faz o desembolso, não abre os créditos que é obrigado a 
faze:r e cria realmente, no meio do empresariado nacio
nal, uma situação de pânico. O que temos aí com o nome 
de Banco de Investimento é uma brincadeira. Isso foi as
sinalado por todo mundo, não são as soCiedades finan
Ceiras com um ·status mais elevado. Ele não tem nellhu
ma característica de-Um banco _de investimento. Então, a 
pergunta que eu faria era a seguinte: como nós podería
mos imaginar os instrumentos crediticlos para o futurO? 
Aproveitando os atuais bancos de investimento, 
extinguindo-os, reformulando-os, anexando-os aos ban
cos comerciais? Em suma: o que nos poderia ocorrer 

Sexta-feira 9 3965 

para atigirmos realmente essa alavanca absolutamente 
necessária e imprescindívd para que rompamos o ciclo 
de desenvolvimento económico e iniciemos um novo? 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
Nobre Senador Tancredo Neves, a primeira coisa seria 
não desmoralizar o Banco do Brasil e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico, como tem sido feito, 
sistematicamente, inclusive por alguns Deputados de 
Oposição- e Senadores. -

Os dois Bancos de fomento que temos, tradicional
mente, são o Banco do Brasil, para a agricultura, e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, para a 
infra-estrutura e para a indústria. Os dois sofrem ataques 
cerrados do pensamento liberal conservador, como cul~ 
pado.S de uma coisa que não têm culpa alguma. 

O BNDE, no momento, não pode responder como 
banco, está sempre "melado", porque fez, por delegação 
do Tesouro, operações de crédito subsidiado e, hoje, está 
pendurado na Caixa do Tesouro como qualquer outra 
agência, discutindo com o Ministro se recebe crédito ou 
não e não tem condições de operar o giro dos clientes 
com os qüais tem compromisso. Ele não pode avaliar sua 

-estrutura ativa e passiva por que a uriidade de conta faz 
Qualquer cais?-, dâ quaJquer coiSa. Se esses dois bancos 
públicos não forem resgatados, estamos arruinados. Eu 
garanto que estão sob ataques cerrados. Antes de mais 
nada, porque o pensamento liberal conservador neste 
País, ·continua progredindo de vento em popã. O- véu 
monetário perturba de tal maneira a inflação, que as pes~ 
soas ficam nervosas. Depois porque efetivamente hã 
uma Iuta para reestruturação do mercado de cãpiiais pri:
vados e para a feitura do banco d'affaire, do banco de 
negóCios, que é parã.lela à existência do setor privado. 
Como o setor privado bancário não diz a que vem, não 
quis sequer conv~rter os seus bancos de investimentos 
em bancos de negócios, não se compromete com a indús
tria, mas tem a sua dívida de crédito corrente, a sua rene
gociação de papéis, como se fosse um arroz com feijão, 
não se solidariza, não toma ações _em ~_arteira das empre
sas, a conglomeração financeira Pã-iOU no nível dos ban
cos. Não há solidariedade entre o conglomerado finan
ceiro nacional e a indústria. Face a tudo isso, o resultado 
_s_erá: ou se vão implantar bancos de negócios C:strangei
ros, e estes irão montar o mercado de capitais, caso em 
que a nossa indústria nacional passará as suas ações aos 
bancos estrangeiros, ou, efetivamente, os bancos nacio
nais serão forçados por lei, empurrados, amparados e 
negociados, para que realmente convertam os seus ban
cas-de investimentos em bancos de negócios e se conside
ram responsáveis peta indústria. V. Ex• sabe da ojeriza e 
da aversão que os banqueiros têm a negócios industriais. 
Se não resgatarem os dois bancos públicos e não força
rem o sistema bancário nacional a perder essa aversão, 
uma das maneiras serià tOrnar arríscB.do o atual negócio 
do dinheiro em que eles estão metidos, e forçar, de certo 
modO~ a se con-verterem erll banco de negócio. Do con
trário, vamos cair na mãoS de bancos de negócios estran
geiros. 

O SR. PRESIDENTE - Dando por encerrados os 
nossos trabalhos, quero realmente, fazer à professora 
Maria da Conceição Tavares os nossos agradecimentos 
pela brilhantfssima colaboração que, com o seu talento e 
a sua cultura, muito honrou esta Comissão, 
prestigiando-a e ilustrando-a com seus conhecimentos 
especializados e a sua notória competência. Muito obri
gado. 

A SR• MARIA DA CONCEIÇÃO TA VARES - A 
honra é minha e peço desculpas da veemência, mas essa 
não tem jeito. 
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vo n9 31/83 (nº 19/83, na origem), 
que aprova o texto do acordo Co
mercial entre o Governo da Re
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nadores: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Eunice Michiles -
Fãbio Lucena - Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Gabriel Hermes- Alexandre Costa 
- Hurnberto Lucena - AderbaJ Jurema - Lourival 
Baptista -Passos Pôrto - João Calmon - Roberto 
Saturnino- José Fragelli - Lenoir Vargas -Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoso -

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-Secretário irã proceder à leitura do Expedien~ 

te. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

DJ? Sr.J9-8ecretãrio da Câmara dos Deputados encami .. 
nhando à revisão do Senado autógrafos d'os seguintes pro-. 
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 111, DE 1983 
(n9 6.783/82,' na Casa de Origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Concede pensão especial a Tereza Maria de Souza 
Corrêa e dá outras providências. 

O Congresso Nacional' decreta: 

Art. l<:> Ê concedida a Tereza Maria de Souza Cor
rêa, filha de Antônio Lopes de Souza e Maria Rosúria da 
Conceição, nascida a 26 de julho de 1931, em Turvo
MG, mãe do menor Sinêsio Corrêa da Sitva, falecido em 
21 de novembro de 1973, em conseqUência de acidente 
ocorrido em área de instrução militar, a pensão especial, 
mensal, equivalente a duas vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. 

Art. 2º O benefício instituído por esta lei ê instran
ferível e inacumulável com quaisquer rendimentos rece
bidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden-
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EXPEDIEN'TE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Oiretor~Geral do Senado Federal 

Impresso_ sob a responsabilidade da_Mesa do Senado_federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Di retor Executivo 
ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Via Superfície: 

Diretor Industrial Semestre ............••. ~ .. ··--- . ~ ••..•. -

Ano ··-··~-~···-···--···-····"·--··-~··· 

Cr$ 3.000,00 
Cr$ 6.000,00 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00 
Tiragimi: 2.2-00 exeniplores 

que aprova o texto do acordo entre 
o Governo da República Federati
va do Brasil e a Repartição Sani
tãria Pan-Americana, para o_ fun-_ 
cionamento do Escritório de Ã.rea, 
celebrado em Brasilia, a 20 de ja
neiro de 1983, 

1.2.2 - Comunicação da Presi
dência 

-Prazo para oferecimento de 
emendas aos Projetas de Lei da Câ
mara n"'s 111 e 112, de 1983, lidos 
no Expediente. 

1.2.3- D~scursos do Expediente 

SENADOR ROBERTO $A
TU RN I NO - Ocorrência de sa
ques a estabelecimentos comerciaís 
na cidade do Rio de Janeiro, 

SENADOR JORGE KALUME 
- 750 anoS da fUndação da '""Or
dem dos Servos de Maria". 

SENADOR PASSOS PORTO 
- Manifesto da Frente ParlamenM 
tar Nacionalista. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Let da Câmara n9 
79/81 (n9 3.247/80, na Casa de oriM 
gem), que, dispõe sobre a obriga toM 
riedade de aplicação em projCtos 
específiCos dos créditos e financiaM 
mentes de organismos governaM 
mentais e daqueles provenientes de 

incentivos fiscais. VofaçãO Odiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n'~ 

51/83 (n9 88/79 na Casa de oriM 
gem ), que revigora, com nova re
dação, o art. 278 da Consolidação 
-das Leis do trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n' 5.452. de I Q de 
maio de 1943, dispondo sobre a 
jornilda de trabalho._ dos estivado
res. Votado adiada por falta de 
quorum. 

- Requerfnlento nii -758/83, de 
autoria do, Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado, dos discursos 
proferidos pelo Vice-Presidente da 
Repúbtlca, Aureliano Chaves, e 
pelo Preside-nte Joã__o Baptista Fi
gueiredo, quando da solenidade em 
que reassumiu o cargo, no dia 26 de 
agosto de 1983, no Paláci() do PiaM 
nalto. Votação adiada pÕr falta de 
quorum. 

-Projeto de R!:sQJJiçào n9 
98/83, que autoriza o Gov_erno do 
Estado de Pernambuco a elevar.em. 
CrS 84.Z06.720,00, o montante de 
sua divida consolidada. Dis~uss_ã_q 
encerrada, ficando a votação adia
-da por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 
102/83, q~e autoriza -a Prefeitur-a. 
Municipal de Estância (SE) a ele
Var eili Cr$ 45.299.987,01, o rrion
t_ante de s1,1a dívida consolid_ad;:t, 
D~scussão encerrada, ficando a vo-

- tação adiada por fafta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
21/83, de autoria do Senador Hen
rique Santillo, que dispõe sobre a 
redução do preço do Álcool para 

- -venda a proprietários de veículos 
de aluguel empregados no trans
porte individual de passageiros, 
mediante subsídio, nas condições 
que especifica. Discussão sobresta
da por falta de ci.uorum, para vo
tação do Requeriinento n~ 77_5/83. 

1.4- DISCURSO APÓ_S A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Relatórío do Grupo de 
Estudos encarregado de promover 
o exame dos problemas do livro di
dático e os programas em ex.eCUçã_(i 
no MinistériO da Educação e CUl
tura. 

\.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO: -

2- GRUPO BRASILEIRO DA 
UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

-Edital de conyocasã~_,de:!~Y_;_Õ. 
nião da Comissão Deliberativa. 

3-ATAS DECOMISSOES 

_4-'- MESA DIRE'I'O-RA 

5- LIDERES E VJCE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

ciâria, ressalvado o __ direito de __ opção, e extinguir-seMá 
com a morte da benefiCiária. 

MENSAGEM N' 493, DE 1982 

Art. 39 A despesa decorrente desta lei corr_e.rá à cp_ma 
de Encargos Gerais da União_- recursos sob a supervi
são do MinistériO da Fazenda. 

Art. 49 Esta lei entr_a em vigor na dala. de sua Publi
caçào. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em con_trâ~iQ_~ 

- Excelentíssimos Senhores Membros do CoÕgresso Na
ckinal. 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal; tenho 
a honra -de submet~r à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nbor Ministro de Estado do _Exército, o 8.ri.exó projeto de 

lei que "concede penSão especial a Tereza Maria de Sou
za Corrêa, e dá outras providências". 

Brasília, 29 de novembro de 1982.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 92, DE 14 DE SE
TEMBRO DE 1982, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DO EXÉRCITO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o anteprojeto de lei anexo, pela qual a 
União concede amparo a Tereza Maria de Souza Corrêa, 
viúva, mãe do menor Sinésio Corrêa da Silva, o qual, em 
21 de novembro de 1973, faleceu em decorrência de aci
dente provocado pela explosão de uma granada de mor
teiro 60 mm, deixada em local onde foram realizados 
exercícios de tiro por uma Companhia de Fuzileiros do 
309 Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em 
Apucarana - PR. 

O infausto acontecimento foi objeto de Inquérito 
PolicialMMilitar, instaurado por determinação do Co
mandante daquela Organização Militar, em cuja solução 
ficaram patentes os indicias de culpabilidade da Uni~o. 

A vítima, com menos de I O anos de idade, ao_ manl.l-__ _ 
sear o engenho bélico encontrado por ela no local onde 
se realizaram os exercícios militares, provocou inocente
mente sua explosão, que lhe acarretou o ceífamento da 
vida. 

Com profundo respeito. Walter Pires. 

À Comissão de Finanças 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 112, DE 1983 
(N<;> 6.784/82, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Concede pensão especial a Augusto Bento Cirino e 
dá outras providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. }9 f: concedida a Augusto Bento Cirino, filho 
de José Bento Cirino e Maria fzabel do Nascimento, 
considerado inválido em conseqUência de explosão aci
dental de rojão deixado por militares do então 59 RI, em 
local onde fora realizado exercícios de tiro real, em feve
reiro de 1957, pensão especial, mensal, equivalente a 
duas vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

J\rt. 2Q O._ benefício iiistituído por esta lei é intransM 
ferível e inacUmulável cOm quaisquer rendimentos rece
bidos dos cofres públicos, inclusive pensão previden
ciária, ressalvado o direito de opção, e extinguir~Se-á 
com· a morte do beneficiário. - --
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Art. 3"' A despesa decorrente desta lei correrá ã con
ta de Encargos Gerilis dã União - Recursos sob a su-
pervisão do Ministério da Fazenda. -

Art. 4<? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5ç. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 494, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de-EXposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado do Exército, o anexo p'rojeto de 
lei que "concede a pensão especial a Augusto Bento Cid
no e dá outras providências". 

Brasília, 29 de novembro -de 1982. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 93, DE 14 DE SE-~ 
TEMBRO DE 1982, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DO EXÉRCITO. 

Excelentíssímo Senhor Presidente- da República.: 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
Vossa Excelência o anteprojeto de Lei anexo, pela qual a 
União concede amparo a Augusto Bento Cirino, resideD
te em Loreno -SP, vítima, em 2 de fevereiro de 1957, da 
explosãO acidental de um rojão deixado por militares do 
então 59 Regimento de lnfantaría, em local onde fora 
realizado, na véspera, exercíciõ de tiro real. 

O lamentável acidente foi objeto de Inquérito Policial
Militar, instaurado por determinação do Comandante 
do 59 RI, no qual ficou caracterizada a responsabilidade 
civil da União. 

A vítima, em decorrência da exP-IoSâO, sotfeU ampu
tação do membro inferior esquerdo, na altura do terço 
superior da coxa, bem como redução de movimentos ar~ 
ticulares do tornozelo direito, sendo considerada inváli~ 
da. 

Com profundo resPeito. - Walter Pires. 

(À Comissao de Finanças) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 113, DE 1983 
(N9 2/83, na Casa de origem)" -

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Departamento Nacional de Obras Con~ 
tra as Secas- DNOCS, Autarquia vinculada ao Mi
nistério do Interior, a doar os imóveis que menciona, 
situados no Município de Iracema, no Estado do Cea~ 
rã. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'~ O Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas - DNOCS, fica autorizado a doar à Compa
nhia de Ãgua e Esgotos do Ceará- CAGECE, median~ 
te escritura pública, duas áreas de terra de sua proprieda~ 
de, com l.200,00m2 (um mil e duzentos metros quadra
dos) e com 4,00ml (quatro metros quadrados), respecti
vamente, destinadas à implantação do sistema de água 
da cidade de Iracema, Estado do Ceará, e à construção 
da casa de força necessária àquele sistema. 

Parágrafo único. As áreas de terra, objeto da autori
zação de que trata o caput deste artigo, limitam-se, a pri
meira, ao Norte, com a Estrada Estadual- CE que liga 
a cidade de Alto Santo a Iracema; ao Sul, Leste e_Oeste, 
com ttirras do DNOCS; e a segunda, ao Norte, Sul, Leste 
e Oeste, com terras do DNOCS e aJ)resentain ã seguinte 
descrição: área n9 l: partindo do ponto .o: na ombreira 
esquerda da barragem, visando ao ponto O, na ombreira 
direita da barragem do açude Ema, seguindo com uma 
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deflexão à direita de 1° 5' De rumo de 47° 5' NE, mede 
_ _3_$~,00m atê o ponto 1, com longitude de38° 20' 45" OeS

te e latitude de_ s_o 46' 35" Sul; deste com uma deflexão à 
direita de 146° 8' D e rumo de 13° 13' 00" SO, mede 
B,SOm até o_ ponto O~A da quadra, com longitude de 38° 
20'46" Oeste e latitude de S0 46' 36" Sul; deste com uma 
deflexão à esquerda de 63° 20' 00" E e rumo 50° 7' 00 SE, 
mede 40,00m até o ponto B, com longitude de 38° 20' 
46" Oeste e latitude de S0 45' 36" Sul; deste, com uma de~ 
flexão à direíta de 90~ 00" De rumo de 39° 53' SO, mede 
30,00m até o ponto C, com loi:lgltude de 38° 20' 46" Oes-
te e latitude de 5° 4.5' 35" Sul; deste, com uma deflexão à 
direita de 90° ú_O" E e rumo de S0° 7' NO mede 40,00m 
até o ponto D, com longitude de 38° 20' 36" Oeste e lati~ 
tr.ide de 5° 46' 35" Sul; deste, co~ uma deflexão à direita 
de- 90° OÔ" D e- rumo de_ 39° 53' NE, mede 30,00m até o 
ponto 0-A, com longitude de 38° 20' 46" Oeste e latltud_e 
de 5° 46' 36" Sul; onde se dá uma deflexão à díreita de 
90° 00" D para encontrar o rumo de S0° 7' SE, ficando 
assim fechada a Hnha poligonal da área n9 1, com um to~ 

- tal de L200m2• Área IJ'l 2: partindo do ponto O, da 
Qmbreira esquerda da barragem, com longitude de 38° 
20' 46" Oeste e latitude de S0 46' 3S" Sul, zerando o apa
relho em direção a_o norte magnético, com o rumo de 23° 
OO'' NW, mede 12,00m até o ponto I, com longitude de 
388 D 20' 46" Oeste e latitude de S0 46' 35" Sul; deste, 
com uma deflexão à esquerda de 90° 00" E e rumo de 67° 
00" SW, mede 2,00m até o ponto 2, com longitude de 38° 
20' 46"-"0este e latitude de 5° 46' 35" Sul; deste, com uma 
deflexão à direita de 90° 00" D e rumo de 23° 00" NW, 
mede 2,00m até o ponto 3, com longitude de 38° 20' 46" 
Oeste e latitude de_ 5° 46' 35" Sul~ deste; com uma defle
xão à direita de 90° 00" -D e rumo de 67° 00" NE, mêde 
2,00m até o perito 4, com longitude de 38° 20' 46" Oeste 
e latitude de S0 46' 35" Sul; deste, com uma deflexão à di
ref(a de 90~- oow p e- rumo .de 23° SE até o ponto I com 
longitude de 38° 20' 46" Oeste_de latitude de S0 46' 35" _ 
Sul, onde se dá uma deflexão à direita de 90° 00'' D para 
obter o rumo de 67° 00" SW do lado 1~2, ficando assim 
fechada a linha poligonal da área número 2, coni um ta
lai de 4,oomz. 

Art. 29 A doação tornar-se-á nula, de pleno direito, 
se as construções dos prédios não estive_r~m concluídas 
no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da assinatu
ra da respectiva escritura, ou se aos_ imóveis for conferida 
destinação diversa da prevista, hipótese em que ocorrerá 
a reversão dos imóveis "ao patrimônio dO DNOCS, inde
pendente de indenização de qualquer benfeitoria porven
tura realizada nas áreas. 

Art. 31' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 052, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, te
nho a honra de submeter à elevada de!iberação de Vos
sas Exceléncias, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado do Interior, o anexo pro
jeto de lei que .. autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), Autarquia vinculada 

-ao Ministério do Interior, a ~oar os imóveis que mencio-
na, situados no Municípío de Iracema, no Estado do 
Ceará". 

Brasília, 17 de fevereiro de 1983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 093 DE 3 DE DE· 
ZEMBRO DE 1982 DO SENHOR MINISTRO DE ES· 
TADO DO INTERIOR 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de submeter à elavada apreciação de 

Vossa Excelência o anteprojeto de lei, em anexo, que 
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a autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas - DNOCS - a doar duas áres de terra de sua 
propriedade, à Companhia de Água e EsgOto do Ceará 
- CAGECE; para a implantação do sitema d'água na 
cidade de Iracema, Estado do Ceará, e para construção 
da correspondente casa de força daquele sistema. 

As terras que sefãO-Objeto da doação encontram-se lo
calizadas no Perímetro _de Irrigação. "EMA", no M unicí
pio de Iracema, Ceará. 

O DNOCS, através da Resolução n~' 2.711, de 26 de 
outubro do corrente ano, do seu Conselho de Adminis
tração, já se manifestOu de acordo com a doação dos 
il}lóveis, tendo adotado inclusive todas as providências 
que devem anteceder ao ato alienatório. 

Resta tão~somente, a expressa autorização legislativa, 
para que se poSsa realizar o ato jurídico pretendido e que 
rne leva a solicitar, de Vossa Excelência, o encaminha
mento do incluso anteprojeto de lei à deliberação do 
Congresso NacionaL 

_Queira ª_çeitar, Senhor Presidente, os protestos do 
meu mais profundo resPeito. -Mário David Andrea:ua. 

Ãs Comissões de Assuntos Regionais e de' Fi
nanças. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 114, DE 1983 
(n9 1.775/79, na Cãsa de Origem) 

Prqíbe as agências noticiosas fornecerem notícias 
aos órgãos de comunicação social com sede no local 
do fato. -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 As empresas jornalísticas são proibidas de 
utilizar materiajornalísticO despachado por agêiicias no
ticiosas ~Ç)bre_ a notícia que tiver sido apurada no municí
pio onde está a sede da empresa que recebeu o materiaL 
_ Parágrado único. Entende-se por material jornalfsti

c_o, para efeito de aplicação desta lei, todo texto escrito e 
produzido para divulgação em jornais, revistas, emisso
raS de rádio e televisão; fotografias de caráter jornalísti
co, produzidas por agências noticiosas ou por elas adqui
ridas; filmes ou vídeo-teipes de caráter jornalístico", a se
re_m utilizados por emissoras de televisão ou empresas de 
jOrnais cinematogrãficos. 

Ai't. 29 A exigência de cummprimento do disposto 
na presente lei fica sob responsabilidade do Qrgão regio
nal do Minist-ério do Trabalho com jurisdição sobre are
gião onde ocorrer a infringência, cabendo-lhe, também, 
tomar as medidas sumârias e cabíveis pra comprovar as 
denúncias e pu-nir os culpados. 

§ 19 Os sindicatos de jornalistas profissionais repre
seritarão o órgão regiOnal dô Ministério do Trabalho na 
tarefa de fiscalizar o comprimento da presente lei, 
notificando~o sobre as infringencias que observarem. 

§ 2'~ Uma vez notificado pelo sindicato de jornalistas 
profissionais, o órgão regionardo Ministério do Trtaba
lho com jurisdição sobre a área onde foi denunciada a in
frigéncia tomará as providências para identificar a ori
gem da notícia e caracterizar, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, através de processo regular, o desrespeito à 
presente lei. 

Art. 39. Cada in(ringência comprovada acarretará à 
empresa transgressora a aplicação de multa igual a 50 
(cinqüenta) salários-referência por notícia de agência no
ticiosa utilizada para compor uma ou mais matérias jor· 
nalísticas, fixada imediatamente após o término das apu
rações, a serem concluídas, no máximo, dentro de 10 
(dez) dias, a contar da protocolização da representação 
da entidade sindicaL 

Art. 49 A empresa multada poderá recorrer da me
dida ao Ministro do Trabalho, o qual terá um prazo mâ
x.imo de 30 (trinta) dias para dar o despacho definitivo, 
sob pena de crime de responsabilidade. 

Art. 59 A multa aplicada reverterá em benefício do 
sindicato dos Jornalistas com jurisdição Sobre a área 



3970 Sábado I O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ão II) . 

onde for constatada a infrigência, ·sendo recolhida pela 
empresa multada dirctament!!" _a conta-corrente que a en
tidade sindical mantém no Banco do Brasil, só podendo 
ser tal receita utiliz_adª_ em...._a_s_llitência jurldica aOs asso
ciados do sindicato. _ 

Art. 6'>' Esta lei entra em vi_gor na data de sua publi-
cação. _ 

Art. 7<~ Revogam-se as disposições em Contrãrio. 

Às Comissões de Transportes, Comuriie<!ções e 
Obras Públicas e de Legislação SOCial. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• .28; DE 
1983 

(n"' 14/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Gõvemo da Repuôlica 
Federativa do Brasil e o Governo da República Do 
Haiti, celebrado em Brasília, a 15 de outubro de 
1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art~- l'<' FiCB:-B.iWOvado _o texto do Acordo ~ásico de 
Cooperação Técri1Cã ·e-Cleií.tfCãi!nfte o Govérdõ daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Hai_ti, celebrado em Brasília a IS de_outubro de 1982. 

Art. 2'<' Este decreto legislativo entra em vigor n·a 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N' 456, DEJ984 

Excelentíssimos Sênhores Membros do Congresso Na-
cional: _ 

Em conformidade com o disposto no artigo 44, inCíSo 
I, da ConstituiÇão Federal, tenho a honra de submeter_;\ 
elevada consideração de Vossas Excelências, ácompa
nhado de Exposição de Motivos do Ministro de Es_ta_c,lo 
das Relações Exteriores,· o" texto do Acordo Básico de 
Cooperação Técriica e Científicâ. eiltre o GOverno~dª_Re
púbtica Federativa do Brasil e o Governo da RepUblica 
do Haiti, celebrado em Brasília a 15 de outubro 9_e 1982. _ 

Brasília, 16 de novembro de 1982- João Figueiredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCS/DCOPT/· 
DAI/254/644 (B46) (B4l), DE 9 DE NOVEMBRO DE 
I982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo; 
Presidente da República 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de subm_eter à alta considei:açãO de 

Vossa Excelência o t_e_x_t_o _d9 Acordo Básico de Coope
ração Técnica e CientífiCa, assinado em Brasília a 15 de 
outubro último, por ocasiãO da visita ão Brasíl do Secre
tário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Haiti, Em
baixador Jean Robert Estiiné. 

2. O referido Acordo visa a promover a cooperação 
técnica e científicã; j,-õr meio de órgão especializado dos 
dois p<i.lses, com particular" ênfase na formaç_ão de recur
sos humanos, em setores considerados prioritárlos. 

3. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a conve
niêllcia- de o Goveino brasileiro ratificar o ·anexo A cor~ 
do, para o que, nos termos do art. 44, inciso I, da Consti
tuição Federal, faz-se necessária a prévia aUtOrizaÇão do 
Congresso Nacional. 

4. Nessas condições su.bmeto projeto de Mensagem 
Presidencial, para que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe o texto do anexo Acordo à apro
vação do Pode_t Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO B..Í.SICO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
-CIENTIFICA ENTRE O GOVERNO DA RE
PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DO HAITI. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Haiti, daqui por diante designa
dos Partes Contratantes, 

Animados pelo des~jo de fortalecer Os-lãÇOs de amiza
rle existentes entre ambos os Estados; 

Conscientes de que o estimulo à colaboração nos cam
pos da ciência e da técnica poderá em muito contri_buir 
para acelerar <? desenvolvirriento- eÇonôriiiCü" e so"cial de 
seus respectivos países; 

Cientes da necessidade e_ Qa importância de se prol!lo
ver, segundo a letra _e o espírito do Plano de Ação" de 
Buenos Aires, a cooperação técnica entre pafses em de
senvolvimento. 

Acordam o ~eguinte_: 

Artigo I 

As Partes Contratantes promoverão a co-operação téc
-nlcã e científica, através dos órgãoS e entidades especiali
zado~ de ambos os_países, com o objetivo de co~tribuir 
Pa~a a melhor avaliação de sêus recu_rsos hurri.anõs ~ qa
turais. 

Artigo II 

As Partes Contratantes' enVidarão todos os seus es
forços visando a que as atividades e programas de coope
riic-ao, implementados conjuntamente sob a- êgide deste 
Acordo, se_ ajustem às políticas e J?lanos de desenvolvi
mento dos dois países como apoio complementar a seus 
Próprios esTorços infernos para atingir metas programa
das c!e""'_d~$nvolvimento econômico e social. 

Artigo III 

A ~ooPei-ação a ser pr~movida pelas Partes Contra
tantes_ na implementação deste Acordo poderá abranger, 
entre outra:s, as seguintes_ moda1íáaâeS: 

a) intercâmbio de informações técnicas e científicas, 
assim como a organização de meios adequados a sua di
fusão; 
- b) proffioÇão de programas de formação e aperfeiçoa
mento, através de cursos ou estágios específicos, de re
cursos humanos; 

c) organização conjunta de eventos sobre temas perti
nentes às áreaS de cooperação mencionadas neste Acor
do. 

Artigo IV 

As modalidades de cooperação a que alude o artigo III 
incidir.ão_especialmente sobre: 

a) desenvolvimento agrícola e agroindustrial, particu~ 
larmente do arroz e da cana~de-açúcar; 

b) os assuntos pertinentes ao reflorestamento; e 
c) -ãs questões pertinentes à estrutura e or8anização de 

institUições especializadas de pesquisa científica. 

Artigo V 

As Partes Contratarites orientarão as entidades execu
toras daS atividades e programas de cooperação decor
rente deste Acordo no sentido de que empenhem seus 
melhores esforços visando à formulação de projetes inte
grados, a serem regulados por Ajustes ComPlementares 
a este Acordo, através dos quais procurarão alcançar o 
mais efetivo resultado com o m_ínimo de. custos. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes, atrãVés das respectivas c·han
celafias ou--através da realização de reuniões conjuntas, 
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avaliarão, periodicamente, em época a ser definida por 
via diplomática as at[vidades e programas conjuntos de 
_cQoperação técnica e científica, a fim de proceder aos 
ajustamentos que se fizeram necessários. 

Artigo VII 

I. As modalidades e condições de financiamento das 
atividades e programas de cooperação, decorrente da 
aplicação deste Acordo, serão definidas, em cada caso e 
de comum acordo, entre as Partes Contratantes e suas 
entidades executoras respectivas. 
_ 2.. -- A.s Partes Contratantes poderão solicitar a partici

pação e o financiamento de organismos internacionais 
especializados para a execução de atividades e progra
maS de-cooperação bilateral resultantes deste Acordo. 

Artigo VIII 

l. Cada Parte Contratante notificará a outra da con
clusão dos requisitos constitucionais necessários à apro
vação do presente Acordo, o qual entrará em vigor na 
data da segunda notiflcação. 

2. O presente Acordo terá validade por período de 5 
(cinco) anos e será renovado por recondução tácita a no
vos períodos consecutivos de 5 (cinco) anos a menOS que 
uma das Partes Contratantes notifique a outra, por vfa 
diplomática e com antecedência mínima de 6 (seis) rile-
ses, de sua decisão de denunciá-lo. -

Artigo IX 

A denúncia ou explicação- deste Acordo não afetarâ a 
conclusão das atividades ou programas em execução sal-
vo se as Partes convierem diversamente. _ _ 

Feito em Brasflia, aos 15 dias do mês de outubfo de 
1982, em dois_ originais nas línguas portuguesa e france
sa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo-Governo da República do Haiti: Jean Robert Es
timé. 

(As Comissões de Relações Exteriores. de Edu
cação e Cultura e de Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 
1983 

(n9 21/83, na Câmara dos Deputados) 

Aptova o teXto do Tratado de Nairobi sobre Pro· 
feçâo do Símbolo Olímpico, concluído em Nairobl, a 
Z6 de setembro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !Y Fica aprovado o texto do Tratado de Nairo
bi sobre Proteção do Símbolo Olímpico, concluído em 
Nairobi, a 26 de setembro de 1981. 

Art. 2'<' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 63, DE I983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com o disposto no artigo 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 Mfnistro de 
Estado das Relações ExteriOres , o texto do Tratado de 
Nairobi sobre Proteção do Símbolo Olfmpico, concluído 
em Nairobi, a 26 de setembro de 198l. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1983.- João Figueiredo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NÚMERO DPC/ 
DCTECjDAI/05/640.4 (00), DE 21 DE JANE!, 
RO DE 1983, DO SENHOR .MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAç0ES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Serlhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Ex

celêncía que, no dia 15 dCdezembro de 1982, o Embaixa
dor do Brasil em Nairobi assinouad referendam do Con
gresso Nacional, o Tratado sobre Proteção ao Sfrnbolq_ _ 
Olímpico, adotado naquela Capital, no âmbito da Orga
nização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPl), a 
26 de setembro de 1981. 

2. Nos termos do referido Tratado, os países :Sigilã
tários :Se Cõmprómetem a não registrar como marca co
mercial qualquer signo que contenha o Símbolo Olímpi
co, em parte ou no todo, nem permitir a sua utilização 
com propósitos corllerci3ís. Essa norma, de resto 
encontra-se expressa na Carta do Comitê Otfmpico In
ternacional, do qual o Brasil é membro, e seria agora 
consagrada em um instrumento jurídico internacional de 
alto nível. 

3~- O Tratado prevê ainda exceçôes a essa regra geral 
anteriormente mencionada ao avalizar o direito adquiri
do das marcas comerciais contendo o Símbolo Olímpico 
que tenham sido registradas ou cujo processo de registro 
tenha sido iniciado antes da entrada em vigor daquele 
Tratado. 

4. O Tratado sobre Proteção ao Símbolo Olímpico 
teve seu texto examinado pelos setores competentes -dos 
Ministérios das relações Exteriores, da Educação e Cul
tura, bem como da Indústria e Comércio, os quais unani
memente se pronunciaram em favor da importância e do 
interesse do Governo brasileiro em associar-se àquela 
iniciativa. 

5. Caso Vossa Excelência esteja de acordo com o que 
precede, o Tratado deverá ser submetido ao Congresso 
para efeitos de ratificação, para o que junto minuta de 
Mensagem ao Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais 
profundo respeito. - Saraiva Guerreiref. 

TRATADO DE NAIROBI SOBRE 
PROTEÇÃO DO SlMBOLO OL!MPICO 

Adotado em Nairobi, em 
26 de setembro de 1981 

CAPITULO I 
Disposições Subsntndvas 

ARTIGO I 
Obrigação dos Estados 

Qualquer Estado que seja parte do presente Tratado 
terá a obrigação, nos termos dos Artigos 2 e 3 de recusar 
ou invalidar o registro como marca e de proibir, por 
meio de medidas adequadas, o uso, como marca ou ou
tro _emblema com finalidades comerciais de qualquer si~ 
nal que consista no símbolo olímpico ou 9ue o contenha 
tal como definido iios Estatutos do Co~itê Olímpico ln~ 
ternacional, exceto por meio de autorização do Comitê 
Olímpico InternaCional. A citada-definição e a represen~ 
tação gráfica do símbolo o mencionado encontra-se re
produzidas no Anexo. 

ARTIGO 2 
Exceções à Obrlgaçio 

I. A obrigação constante do Artigo I não compro- __ , 
meterá qualquer Estado que seja parte do presente Tra
tado no que se refere a: 

i) qualquer marca que consista no símbolo olímpico 
ou que o contenha, quando a marca tiver sido registrada 

naquele Estado antes da data de entra~a em vigor do 
presente Tratado- com relação a esse Estado ou durante 
qualquer período em que, naquele Estado, a obrigação 
do Artigo I tenha sido considerada suspensa pelo Artigo 
3; 

ii) o uso contínuo, com finalidades comerciais, de 
qualquer marca_ ou outro emblema que consista no 
sim bolo olímpico ou que contenha, naquele Estado, por 
qualquer pessoa ou empresa que, de acordo com a legis
lação tenha iniciado esse uso naquele Estado antes da 
data de entrada em vigor do presente Tratado em relação 
àquele Estado ou durante qualquer período em que, na
quele Estado, a obrigação do Artigo l tenha sido consi
derada suspensa de acordo com o Artigo 3. 

2. As disposições do parágrafo 1, (i) também se apli
carão às marcas cujo registro tenha feito naquele Estado 
em- função de um registro feito sob um tratado do qual 
aquele Estado seja parte. 

3~- O uso com a autorização da pessoa ou empresa 
mencionados no parãgrafo I, (ii) será considerado, para 
firiS do mericionaào parágrafo, como uso pela própria 
pessoa ou empresa. 

4. Nenhum Estado parte do presente Tratado ficarã 
obrigado a proibir o uso do símbolo olímpico quando 
esse símbolo for usado nos meio.s d~ comunicação de 
massa com a finalide1de de dar imformações sobre o mo
vimento olímpico ou suas atividades. 

ARTIGO 3 

SuspensãO da ~brl~çio 

A obrigação constante do Artigo l pode ser considera
da suspensa por qualquer Estado parte do presente Tra
tado durante qualquer período em que não ·exista ne
nhÚ"! ac_ordo em yig~r entre o Co~itê Olímpico ln ter~ 
nacioÕ-àl e o Comit.ê Olímpico Nãéional daquele Estado 

_no q1,1e se refere às condições segundo as quais o Coinitê 
Olímpico Internacional possa vir a conceder autori
zações para uso do_ símbolo olímpico naquele Estado e 
no_gJ,le se refere_à participação do Comitê Olímpico Na-

. - cional em qualquer rendimento obtido pelo Comitê 
Olímpico Internacional na concessão de tais autori
zações. 

CAPITULO II 
Grupo de Estados 

ARTIGO 4 
Exceções ao CapítUlo I 

As disposições do Capítulo I, no que se refere aos Es
tados que são partes do presente Tratado e membros de 
umã união aduaneira, de que uma zona de livre comér
cio, de qualquer outro agrupamento económico ou qual-

- quer outro agrupantento regional ou sub-regional, não 
farão restrições aos compromissos assumidos de ac_ordo 
com o instrumento que estabelece tal união, área ou 
agrupamento, particularmente no que concerne às dispo
sições· dos instrurnent9s que regulamentam o movimento 
livre de mercadorias ou de serviços. 

CAP!TU LO III 
Cláusulas Finais 

ARTIGO 5 

Adesão ao presente Tratado 

1. Qualquer Estado membro da Organização Mun-
. · -dia! da Pr9priedade Intelect!J31 (doravante denominada 

'
4a OrganizaÇão") oU da União Internacional (de Paris) 

para a Proteçào da Pr.opriedade Industrial (doravante 
denominada ''a União de- Paris") pode tomar-se parte 
do presente Tratado por meio de: 
- i) assinatura s~guida do depósito de um instrumento 
de ratificação, aceitação ou aprovação, ou 

ii) depósito de- um instrumento de adesão. 
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2.- Qualquer Estado não mencionad·o no paragrafo 1 
que seja membro das Nações Unidas ou de quaisquer 
das Agências Especializadas ralacionadas com as Nações 
Unidas podem tornar-se parte do presente Tratado por 
meio do depósito de um instrumento de adesão. 

3. Os instrumentos de ratificação, aceitação apro
vação e adesão deverão ficar depositados junto ao 
DiretOr-Geral da Organização (doravante denominado 
"o Diretor~Gi!ral"). -

ARTIGO 6 
Entrada em vigor do Tratado 

1. Com relação aos três primeiros Estados a deposi
tar seus instrumentos de ratificação, aceitação, apro
vação ou adesão, o presente Tratado entrará em vigor 
um mês após o dia em que tiver sido depositado o tercei
ro instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão. 

2. Com relaçãO- a qualqU:eT Estado que deposite seu 
iristrumento de-'álfificação, aceitação, aprovação ou ade-
são o presente Tratado entrará em vigor um mês após o 
dia em que tiver sidO depositado aquele instrumento. 

ARTIGO 7 
Denúncia do Tratado 

l. Qualquer Estado pode denunciar o presente Tra
t8do por meio de notificação endereçada ao Diretor
GeraL 

2. _A denúncia entrará em vigor um ano após o dia 
em cjue o biretor-Geral receber a notificação. 

ARTIGO 8 
Assinatura e Lfnguas do Tratado 

I. O presente Tratado será assinado em um único 
original nos idiomas inglês, francês, russo e espanhol, cu
jos textos são igualmente autênticos. 

2. Os textos oficiais serão estabelecidos pelo Diretor
Geral, após consultas com os governos interessados, nos 
idiomas árabe, alemão, italiano e português, e em quais
quer outros idiomas designados pela Conferência da Or

-g'allizaÇão ou pela Assembléia Geral da União de Paris. 
3: O presente Tratado ficará aberto à assinatura em 

Nairobi até 31 de dezembro de 1982 e, após essa data, em 
Genebra, até 30 de junho de 1983. 

ARTIGO 9 
Depósito do Tratado, Remessa de Cópias 

e Registro do Tratado 

1. O original do presente Tratado, quando este não 
mais estiver aberto a assinaturas em N airobi, ficará de
positado junto ao Diretor-Geral. 

2. O Piretor~Geral remeterá duas cópias autentica
das por ele, do presente Tratado para todos os Estados 
mencionados no Artigo 5 (I) e (2) e, caso seja solicitado, 
para qualquer outro Estado. 

3. O DiretOr-Cenll registrará o presente Tratado 
junto ao Secretariado das Nações Unidas. 

ARTIGO 10 
Notificações 

- O Dii:etOr-Geral notificará os Estados mencionados 
no Artigo 5 ( 1) e (2) a respeito de: 

i) assinaturas _de acordo com o Artigo 8; 
ii) depósitos de instrumentos de ratificação acei

tação aprovação ou adesão, de acordo com o Artigo 5 
(3); 

iii) data de entrada em vigor do presente Tratado, de 
acordo com o _Artigo 6 (I); 

iv) qualquer denúncia notificada de acordo com o Ar
tigo 7. 
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ANEXO 

O símbolo olfmpico consiste em cinco anéis entrelã.ça~ 
dos, nas cores azul, amarelo, preto, verde_ e vermelho, 
dispostos nessa ordem da esquerda para a di reta. ConsisM 
te unicamente nos anéis olímpicos, em uma s6 Cor ou em 
cores diferentes.. 

Às Comissões de Relações Exten"ores, de Edu
cacào e Cultura e de Economia 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 
1983 

(N'>' 18/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Coitvêitio sobre Transporte Ter
restre Fronteiriço de Carga, çelebrado entre o Gover
no da Repúbllca Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, concluído em CaraCils, a 19 
de fevereiro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !<? Fic-a -ap-rovaao· ó texto do Convênio sobre 

Transporte Terrestre FronteiriçO- de Carga, celebfado 
entre o Governo da Repúbfica Federativa do_Brasil e o 
Governo da República da Venezuela, concluído em Cã
racas, a 19 de fevereiro de 1982. 

Art. 2~> Este decre_to legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 106, DE 1983 

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 ConvéniO 
Sobre Transporte Terrestre Fronteiriço.de Carga entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Venezuela, conclufdo em Caracas, a 19 
de fevereiro de 1982. 

Brasília, 21 de março de_I983. -João Figueiredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC(DAI/DAM-
11/36/680.1(46) (B35), DE 16 DE MARÇO DE 1983, 
DO MINIST~RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 
A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Ex

celência que foi aSsinado em Caracas, em 19 de fevereiro 
de 1982, por ocasião da I • Reunião do Grupo- de Traba
lho Permanente Sobre Tráhspõtte Terrestre Brasil
Venezuela, o .. "Convênio Sobre Transporte Terrestre 
Fronteiriço de Carga entre o Governo da República da 
Venezuela''. 

2. O referido--instrumento estabelece normas para 
disciplinar o transporte fronteiriço de carga entre o Bra
sil e a Venezuela, através do ponto assinalado pelo mar
co B. V. 8 (Estrada entre Boa Vista e Santa Elena de 
Uuairén), tendo em vista o estágio gerado pelo inter_c_âm'
bio comercial naquela região. 

3. O Acordo de_termina as condições de operação do 
transporte naquela região fronteiriça, de modo a harmo
nizar os interesses sociais e econômicos de ambos os paí
ses e facilitar a tarefa dQs organiSmos eõ.cal"regados da 
aplicação das normas de controle. 

4. Em virtude do. acima exposto, submeto à alta con
sideração de Vossa Excelência o ailexO projeto de mensa
gem ao Legislativo, que encaminha à aprovação do Con
gresso Nacional o texto do Convênio sobre Transporte 
Terrestre Fronteiriço de Carga entre o GõVf:nlO -da Re
pública Federativa do_ Brasil e o Governo da República 
da Venezuela. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidene, os protestos do meu_mais pro
fundo respeito. - João Cfemente Baená SoBres. 

CONVf:NIO SOBRE TRANSPORTE 
TERRESTRE FRONTEIRIÇO DE CARGA 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA OA VENEZUELA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
Verri.o da- -República da Vericiuela, 

CONSIDERANDQ _o_ estágio atual Pe desenvolvi
mento d'? transporte, gerado pelo intercâmbio comercial 
na região fronteiriça do Brasil e da Venezuela, através do 
ponto assinalado pelo marco B.V. 8 (Estrada entre Boa 
vista e Santa Elena de Ua'irén); 

CONS_I_DERANDO que o transporte, realizado em 
quase sua totalidade por transportadores autônomos, é 
de vital importância para a citftdéi- região, tenOO em viSta 
os aspectos sociais envolvidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se elaborarem. 
normas específicas, com o objetivo de disciplinar o tr~!J-S· _ 
porte fronteiriço de carga e consolidar suas condições de 
operação, de modo a harmonizar os interesses econômi
cos e sociais das regiões fronteiriças e facilitar a tarefa 
dos o_rganismos encarregados da aplicação das normas 
de controle; 

ACORDAM o seguinte: 

Artigo I 

Para os_ efeitos do presente Convênio_, _considera-se 
transporte fronteiriço aquele que se realiza entre o Terri

. tório Federal de Roraima (Brasil) _e p __ EstadQ_ bolívar 
(Venezuela)), sempre que a carga transportada se Ôrigi~ 
nar de ou se desti_nar à referida_ região. 

Artigo II 

Tódo transportador, pessQa física oujurfdica, utilizan~ 
do qualquer veículo de carga da frota de ambos os pai~ 
ses, poderá relizar o transporte fronteiriço, desde que te
nha a situação regularizada no país de origem, e os res~ 
pectiVos veículos estejam devidamente autorizados para 
o referido transporte, nos termos do presente Convênio. 

Parágrafo único. As autoridades de trânsito e trans
porte terrestre de ambos os países deverão manter um re
gistro atuaiizado de todos os veículos autorizados a rea
lizar o transporte fronteíriçO. 

Artigo III 

AS autoridades de transporte e trânsito- terrestre dos 
dois pã.íses serão i"esp-orisáveis pela aplicação do presente 
Convênio; correspondendo-lhes, enti"e outras, as seguin~ 
tes atribuições: 

a) aprovar os modelos, redigidos nos idiomas portu
guês e espanhol, de autorização para o transporte fron
teiriço e da correpondente identificação a ser colocada 
em lugar visível riO veículo; 

b) habilitar ao transporte fronteiriço, mediante a ex
pedição de autorização prevista na alínea a deste artigo; 

c) revogar a autorização, quando conveniente, infor
mando eStii- decisão às autoridades do outrp país; 

d) manter permanente troca de informações com as 
autoridades aduaneiras, migratórias e de segurança,-para 
coordenar os procedimentos operacionais. 

Parágrafo único. Para efeitos do presente Convênio, 
definem-se como organismos competentes respóns1iveis 
pelo seu cumprimento, nas respectlvãs- jurisdições: -_. 
pela República Federativa do Brasil, o Departamento 
Nacional de EStradas de Rodagem, do Ministério dos 
Transportes; 
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-pela República da Venezuela, a Diretoria Geral Se
torial de Transporte e Trânsito Terrestre do Ministêrio 
de Transporte e Comunicações. 

Artigo IV 

As tripulações, os veículos e mercadorias envolvidos 
no transporte fronteiriço estarão sujeitos ao cumprimen
to das normas de ordem adu-aneira, migratória, sanitária 
ou di outra natureza, previstas na legislação de cada 
país. 

Artigo V 

Ambas as Partes se comprometem a dotar o ponto de 
fronteira assinalado pelo marco B.V. 8, da infra
estrutura necessária à execução dos serviços das autori
dades incum_bidas ~e dar cumprimento às normas previs
tas no Artigo anterior. 

Artigo VI 

Pãra efeitos do transporte prevísto no presente convê
nio oS veíCtifOS dive'rri estai :irilpaiados por apólice de se
gúÍ-0 de reSj)onsabifid8.de cíyil, com cobertura em ambos 
o~-p~íse_~·. _ 

A identificação do veículo utilizado no transporte 
fronteiriço será feíta mediante a apresentação dos docu
mentos de habilitação, previstos nas alíneas a e b do Ar
tigo III, expedidos pela autoridade competente, nos idio
mas português e espanhol, acompanhados do documen~ 
to de prop-riedade do vefcufo. 

Parágrafo único, O cartão de autorização será nume
rado, em ordem consecutiva, terá validade por 2 (dois) 
anos e poderá ser renovado por igual períodoc 

_ Artigo VIII 

_ P~r~ os efeitos do presente Convénio, o ingresso de tri
pulações nacionais ·dos países signatários, em veículos 
em operação, poderá efetuar-se pelo prazo de até 30 dias, 
mediante a apresentação da autorização que os habilita 
ao transporte fronteiriço sem exigência de vistos e passa
portes, aceitando-se, para tal fim, a apresentação dos do
cumentos de identidade, expedidos pelas autoridades 
competentes de cada país. 

Parâ_grafo Lj.nicQ, A isenção de visto e da apresentação 
de passaporte não exime a tripulação do cumprimento 
de quaisquer outras normas previstas na legislação mi
gratória vigente em cada país. 

Artigo IX 

Cada condutor deverá portar a credencial que o habi
lita para conduzir vefculos, na forma prevista pela legis
lação vigente-- eiri Cada país. 

Artigo X 

As infrãçõ'es ocorridas durante a operação do trans
porte fronteiriço estão sujeitas às penalidades previstas 
na legislação do país onde as mesmas forem cometidas. 

Artigo XI 

Cada uma das Partes Contratantes notifiCará a oUtra 
~o cumpri~ento dos_ requisitos legais iOternos neCes
sádçs à aproVação do presente Convênio, que entrará 
em vigor na data da última notificaçãO. 

Artigo XII 

O presente convênio terá Uma duração de dois anos e 
se_rá renovado autqmática:mente por por períodos iguais. 
Qualquer das Partes poderá denunciá-lo, por via diplo
mática. Neste caso, a denúncia surtirá efeito seis meseS 
após a data da notificação respectiva. 
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Artigo XIII 

O prcscnt.e_Convênio poderá ser mofificado por mú~ 
tua acordo das partes. As modificações acordadas entra~ 
rào _em vigor na forma indicada no Artigo XI. 

Feito em Caracas, aos 19 dias d() mês de fevereiro de 
1982, em dois exemplares originais, em português e espa
nhol, sendo ambos os textos igualinente autênticos. 

Pelo Governo da Repúblicâ Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiros. 

Pelo Governo da República da Venezuela: José Alber-
to Zambrano V e lasco. ---- --

Às Comissões de--Relações Exteriores, de Trans
porte. Comunicações e Obras Públicas e de Economia. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 31, DE 
1983 

(N9 19/83, na Cãmàfa dos Deputados 

Aprm·a o te,. to do Acordo Comercial entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino do Marrocos, concluído em Brasília, a 17de 
fcn?·reiro Oe 1983. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo Comercial 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino do Marrocos, concluído em Brasília, 
a 17 de fevereiro de 1983. 

Art. 21' Este_ decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM No 115, DE 1983 

Excelentíssimos Srs. Membros do Congresso Nacio
nal: 

De conformidade com o _disposto n<? artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acampa~ 
nhado de Exposição de Motivos do Sr, Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo Comer
cial entre o Governo da República Federativa dq Brasil e 
o Govern-o -do Reino --do .. MairOCos: "~ODctuído em 
Brasília, a 17 -de fevereiro dC-1983~- ~ 

Brasília, 28 de março de 198.3: .::...._JOão Figueiredo. 

EX POSTCÀ O DE MOTIVOS DOP-
II/DAI/DPC/DOC/SAL/38(83ll. (B46) (A2i), 
de 18 DE MARCO de 1983, DO MINJSTI!RJO 
DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A Sua Excelência õ Seõhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República, 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta consideração de 

Vossa Excelência o ant!Xõ textO de Acordo Comercial 
concluído com o Reíno do -MarroCos, eni (ide fevefeiro 
último, por ocasião da visita ao Brasíl do Ministro da In
dústria, Comércio e Turismo daquele país, Senhor Azze-
dine Guessous. -- -

2. Destina-se o Acordo a viabilizar part-e -dos enten
dimentos mantidos com o Ministro marroquino, no sen
tido de um melhor aproveitamento das possibilidades de 
cooperação bilateral e, em especial, ~e um aumento. J?O 
intercâmbio de bens e serviços entre os dois países. 

3, Para além dos dispostivos habituais em acordos 
dessa nature-za, regulando a troca de facilidades-e_ estabe
lecendo o quadro jurfdico em qu"e estas serão efetuadas, 
o Acordo Prevê, em seu Artigo I, a mútua concessão de 
um tratamento comercial não menos favorável que aque
le concedido ao comêrcio com terceiros países, sobretu
do o tratamento dispensado às exportações provenientes 
das partes contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio (GA ft). 
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4. A vigência prevista é de 5 (cinco) anos, automati~ 
carnente renov~vel por perfodos adicionais de 1 (um) 
ário~ caso não denunciado por uma das_ partes. 

5. Tendo em vista a necessidade de aprovação legis~ 
lativa para que o Acordo possa entrar em vigor, levo 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. -João Clemente Baena Soares. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DO REINO DO MARROCOS 

O Governo da República Federativa do Brãsil 
e 
ó Governo do Reino do MafrOcos, 

ANIMADOS do desejo de reforçar os laQos de amiza
de existentes entre os dois países, 

DESEJOSOS di fãcilitar e de desenvolver o intercâm
bio econômico e comercial entre os dois países nas bases 
do princípio de igualdade e de vantagens recíprocas, 

ACORDAM o seguinte: 

Artigo I 

As Partes_Contratantes concederão às exportações da 
outra Parte um tratamento· não menos favorável que 
aquele concedido ao _comércio coin terceiros países, 
sobretudo o tratamento dispensado às exportações pro
Vinieiúes das Partes Contratantes do Acordo Geral 
sobre Tarifas Açluaneiras e Comércio (GATT). 

--2.- Estas disPosições se aplicam igualmente a todos os 
demais assuntos relativos ao intercâmbio comercial entre 
os dois países, em consonância Com seus objetivos de de
senvolvimento sem prejuízo de seus respectivos compro· 
missas internacionais. 

3. Todavia, esta disposição não se aplica quando se 
tratar da concessão ou da manutenção: 

a) das vantagens concedidas por uma das Partes 
Contratantes aos países limítrofes com vistas a facilitar o 
comércio fronteiriço; 

b) das vantagens estabelecidas por uma união adua
neira ou zona de livre comérCio, das quais uma das Par
tes Contratantes_seja ou possa tornar-se membro. 

-~--- _ Artigo II 

De-Conformidade -com as leis e regulamentos em vigor, 
effi ·cad·a país, as Partes Contratantes empreenderão to
das as medidas necessárias ao desenvolvimento contínuo 
das trocas comerciais entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino do M_arrocos no quadro da cooperação 
entre países em lfesenvo~vimen_to. 

Artigo III 

Os. prodUtos e Sery~ços objeto de importação e expor
taç~o lnseridos n~.~,quadro do presente Acordo serão 
ciquele qu_e acordarem as pessoas físicas e ju_~f~icas habi~ 
li.tadas a _se ocupar do comércio exterior no Brasil e no 
Marrocos. 

Artigo IV 

Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do co
mércio bilateral as Partes Contratantes estimularão as 
pess9as físicaS _oU jUrídicas a concluírem contratos de 
longo Prazo para os- produtos e serviços que sejam do in
teresse para os dois paíseS. 

Artigo V 

As Partes ContratanteS, de acordo com as leis e regu
lamentos em vigor nos ·seus_ respectivos países facilitarão 
o trii.nspórte dentro do seu território, de mercadorias 
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provenientes de uma terceira parte e destinadas a uma ou 
outra-das Partes Contratantes. 

Artigo VI 

Com a finalidade de promover o desenvolvimento de 
suas relações comerciais as Partes Contratantes concede
rãó as- facilidades necessárias à participação em feiras e à 
organização de exposições comerciais em seus países na 
forma do disPOSto nas leis e regulamentos respectivos. 

Artigo VII 
-As Partes Contratantes autorizarão a importação e ex

portação dos produtos enumerados a seguir com fran
quia de direitos alfandegários, e na forma do disposto 
rias leis e regulamentos respectivos, quando provenientes 
do tefritório de uma ou de outra Parte Contratante: 

a) amostras e material publicitário sem valor comer-
• ciiil- destinados unicanl-ente à publicidade e para obter 
encomendas; 

b) mercadorias, produtos e ferramentas necessárias à 
organizaÇão de feiras comerciais e exposições; 

c) produtos e mercador!as importados sob o regime 
de admissão temporária. 

Artigo VIU 
Os pagamentos relativOs ao intercâmbio comercial ob

jeto do presente Acordo serão efetuados em moeda livre
mente conversível, conforme regulamentos sobre o con
trole de câmbio em vigor eni cada pais, 

Artigo IX 
As Partes Contratantes fornecer-se~ão. reciprocamen

te, todas as informações úteis ao intercâmbio comercial 
entre os dois pafses. 

Artigo X 
l. Institui-se uma Comissão Mista composta de re~ 

presentantes de ambos os governos, encarregada de su
perVisionar o bom funcionamento do presente Acordo. 

2. A Comissão Mista poderá reunir-se se convocada 
por uma das Partes com vistas a analisar o intercâmbio 
comercial entre ambos os países, examinar os problemas 

_ apresentados pela execução do presente Acordo e pro~ 
por, segundo o caso específico, todas as medidas apro~ 
priadas que possam melhorar as relações comerciais en
tre os dois países. 

3. A data e local de reunião da Comissão Mista se
rão estabelecidos de comum acordo entre as Partes Con
tratantes. 

Artigo XI 
L O presente Acordo entrará em vigor na data da 

troca dos insirurrientos de ratificação, de acordo com os 
procedimentOs constitucionais de cada Parte Contratan
te, 

_ 2. A validade do presente Acordo será de cinco anos, 
renovável por recondução tácita, anuãlmente, até que 
uma das Partes Contratantes o denuncie, por via diplo
mática, ao menos seis meses antes da data de sua expi
ração. 

Artigo XII 
As disposições do presente Acordo continuarão sendo 

aplicadas após a ces~ação de sua validade a todos os 
compromissos e contratos concluídos durante o período 
de sua validade e não integralmente executados na data 
de sua expiração. 

Feito em Brasília, aos 17 dias do mês de fevereiro de 
1983, em três exemplares originais, nas línguas portugue
sa, árabe e francesa. sendo os três textos igualmente au
tênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo do Reino do Marrocos: Azzedine Gues
sous. 

Às Comissões de Relações Exteriores e de Econo
mia 
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PROJETO Dli: DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 
1983 

(N'i> 23/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Goyerno da Re
pública Federativa do Brasil e a Reparti4;ào Sanitária 
Pau-Americana, para o funcionamento do Escritório 
de Área, celebrado em Brasflia, a 20 de janeiro de 
1983. 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. lO? Fica aprovado o texto do .Acordo !;Otre o Go

verno da República Federativa do Brasil e a Repartição 
Sanitária Pan-Americana, para o funcionameilto-do~ 
critório de Área, celebrado em Brasília, a 20 de janeiro 
de 1983. 

Art. 2'>' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 107, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso N~
cional: 

De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consíderaçãp de Vossas _f:xcelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações_ Exteriores, o textq do Acordo c_ntre 
o Governo da República Federativa do Brasil e a Repar
tição Sanitária Pan-Americana, para o funcio_namento 
do Escritório de Ãr~a. celebrado em Brasília, a 20 de ja-
neiro de 1983, 

Brasília, 21 de març9 de 1983. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOI!VOS N• DEA/· 
DAI/37 /921(040) (B46). DE 16 DE MARÇO DE 
1983, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra._ de kvar_;w conhecimento deSossa Ex

celência: haver sido celebrado em Brasília, a 20 de janeiro 
de 1983, o Acordo para o Funcionamento do Escritório 
de Área entre o Governo da República Federativa do 
BrasiJ e a Repartição Sanitária Pan-Americana. 

2._ Como ê do co_nh_e_cimento de Yo~ª" ~ç:elência_._a 
Repartição Sanitária Pan-Americana é um dQi.órgãqs da 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a qual, 
por sua vez, integ'ra a Ofganizãção dos Estados America
nos (OEA) como um de seus organismos especializados, 
com autonomia técn_ica e financeira para a realização de 
seus objetivo_s, atuando, ainda, como representação re
gional da Organização Muodial de Saúde (OMS) no 
Continente americano. 

3. A OPAS atua em quatro áreas priricipais: contrOle 
e erradicação de enfermidades transmissíveis; :rortaleci
mento dos serviços nacionais e locais de saúde; educação 
e treinamento; e investigações. A fim de colaborar com_ 
os Estados-membros oferece assessoramento e assistên
cia técnica e operã, igualmente, como centro de infor
mação científica e órgão central de coordenação. 

4. Em abril de 1978, o Diretor-Geral da OPAS pro
pós ao Governo brasileirO modificações ao texto_ do 
Acordo de 1951 que regulamentava o func_io_na._mC:nto do 
Escritório Regioi:Jal da Repartição no Rio de Janeiro, e 
que incorporassem os ajustes necessários à sua compati
bilização com a legislação brasileira vigente. 

5. O novo texto acordado abrange todos os aspectos 
da representação da OPAS no Brasil, regulando privilé
gios e imunidades dos funcionários, da Sede do Escri
tório da Área em Brasília e dos escritórios que a Organi~ 
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zação venha a criar erp território nacional, condiz~nte 
com a Convenção sobre' Privilégios e Imunidades das 
Agências Especializadas das Nações Unidas e com OIJ.· 
tros acordos s_im_Hares firm11do.s pelo Governo brasileiro. 

6. Tendo em vista a natureza da matéria disciplinada 
pelo ato internacional em apreço, faz-se necessária sua 
aprovação pelo Congresso Nacional, de acordo com_ o 
disposto no art. 44, inciso I, da Constituição FederaL 

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 do 
Acordo em pauta à ap-reciação do Poder Legislativo. 

Aproveit_o a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. -João Clemente Baena Soares. 

ACORDO ENTkE O GOVERNO DA 
REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E A REPARTIÇÃO SANITÁRIA PAN· 
AMERICANA, PARA O FUNCIONAMENTO 

DO ESCRITÓRIO DE ÁREA 

_ O Governo da República Federativa do Bras_il, 
(doravante denominado. "Govern~"), e A Repartição 
Sanitária Pan~Americana (doravante denom.inada 

"Repartição"); 
CONSID~ND.O- que é objetivo fund_arileiüa_l__da 

Repartição a. ''promoção e coordenação dos esforços dos 
países do HemisfériO Ocidental para combater as 
doenças, prolongar a vida e estimular o melhoramento 
tisico e· mental de seus habitantes"; 

CONSIDERANDO _que, com o fim de realizar estes 
pfopóSitos, é conVeniente mãnter e amplíã.r o ESérítófio 
de Área da Repartição no Brasil; 

CONSIDERANDO-que, em virtude do que dispõe o 
Código Sanitário Pan~Americano, assinado em Havana, 
a 14 de novembro de 1924, e ratificado pelo Brasil, aRe
partição Sanitária Pan-Americana constitui o organismo 
coordenador das atividades sanitárias internãciOriais rias 
Repúblicas americanas; 

CONSIDERANDO Que, em virtude do Acordo entre 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organi
zação Pan-Americana da Saúde (OPAS), assinado em 24 
de maio de _L949, a Repartição Sanitária Pan-Arnericana, 
Secretariado da OPAS, tornou-se também o Escritório 
Regional da OMS no Hemisfério Ocidental; e_ 
---~ONSIDERANDO que é conveniente formalizar um 
Acordo como o propósiio de determinar as condições, 
facilidades e prerrogativas que o Governo da República 
federativa do Brasil, conct::derá à Repartição Sanitária 
Pan-Americana, com relação ao furicíOnamentó de seu 
Escritório de Área no Brasil; 

ACORDAM. o seguinte; 

Artigo I 

A Repartição fica autorizada a manter na Cidade de 
Brasília a Sede de seu Escritório _de Área, que atuará 
cOmo ·centro de prOffioção, coordenação e desenVolvi
mento das funções estabelecidas no Código Sanitário 
Pari.-Ameiicano e das atividades da Organização Pan
Americana da Saúde e da OrganizaçãO Mundial da Saú
de no território brasileiro e em países vizinhos que este
jam compreendidos na órbita de influência estabelecida 
para o referido Escritório. 

Ardgo II 

() ESCfü.ório de Área será parte integrante da Repar
tição e teiá o statusjurídico, as prerrogativas e as imuni~ 
dades que se aplicam à Repartição, conforme se especifi.: 
ca neste Acordo. 

Artigo III 

A Repartição, seus bens e ativo, gozarão de imunidade 
de todas as formas de processo legal, exceto na medida 
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em que, em qualquer caso determinado, houver expres
s:imenie ieTiunciaélo a- sua iinunidade, Fica entendido, 
porém, que nenhuma renúncia de imunidade se estende
rã a qualquer medida de execução. 

Artigo IV 

A Sede do Escritório de Área na Cidade de BrasHia e 
os Escritórios da OPAS/OMS no Brasil, seus arquivos e 
documentos serão invioláveis. 

Artigo V 

I. A Repartição, seu ativo e bens no Brasil estarão~ 
a) isentos de qualquer imposto direto. Fica, todavia, 

entendido que a Repartição não poderá solicitar isenção 
de impostos que não sejam mais do que uma simples re
muneração dos serviços de utilidade pública; 

b) isentos de qualquer direito de alfândega, proibição 
ou restrição de impOrtação ou exportação para objetos 
importados o_u exportados pela Repartição para seu uso 
oficiaL_ Fica en'teOdido, que os artigos importados de 
acordo com essa isenção não serão vendidos no terri~ 
tório brasileiro, a menos que o sejam conforme as nor~ 
mas vigerites; 

c) isentos de todo direito de alfândega e de toda proi
bição ou restrição de importação e exportação para suas 
publicações oficiais. 

2. A Repartição gozará, no que diz respeito a tarifas 
postais, de tratamento não menos favorável que o trata
rpent_o concedido a qualquer outro Governo, inclusive a 
missaO- diplomática- deste. 

Artigo VI 

O DiretOr da Repartição, ou seu representante devida
mente autorizado, comunicará ao Governo os nomes 
dos funcionário e do pessoal internacional a que corres
pondem as prerrogativas mencionadas neste Acordo. 

Artigo VII 

--Os representantes, funcionários da RepartiÇão e o pes
soal intern8.ciona,l que par~ ela trabalharem no Brasil: 

a) serão imunes de processo legal quanto às palavras 
faladas ou escrita~ e a todos os a tos por eles executados 
na sua qualidade Oficial; 

b) gozarão de isenção de impostos, quanto aos sa
lários e vencimentos a eles pagos pela Repartição e em 
condiçÕes idênticas às de que gozam os funcionáriOs das 
Nações Unidas; 

-c) t~rão direito de importar, com isenção de direitos, 
seus móveis e objetos, quando assumirem pela primeira 
vez o seu posto no Brasil. 

Artigo VIII 

Não gozarão das imunidades previstaS no artigo pre
cedente, itens a e c, as pessoas nele enumeradas que fo
rem de nacionalidade brasileira. 

Artigo IX 

A Repartição tomará as medidas necessárias para a 
solução adequada de: 

a) disputas que se originem de contratos e outras 
questões de direito privado em que a Repartição seja 
parte; 

b) disputas em que seja parte qualquer funcionário ou 
membro da Repartição que goze de imunidade, por sua 
posição oficial, no caso do Diretor não renunciar à mes
ma, de acordo com o artigo X. 

Artigo X 

1. Os privilégios e imunidades são concedidos aos 
funcionários, representantes ou pessoal internacional da 
Repartição apenas no interesse da mesma, e não para be~ 
nefício pessoal dos próprios indivíduos. 
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2. A Repartição terâ o direito e o deVer de renunciar 
à imunidade de qualquer funcionário, representante ou 
pessoal internacional em qualquer caso em que a imuni
dade impeça o andamento da justiÇa e possa ser dispen
sada sem prejuízo para os interesses da Repartição. 

Artigo XI 

1. O presente Acordo poderá ser revisto por solici
tação de qualquer das Partes. Em tal caso, haverá con
sultas prévias sobre as modificãções a serem reüas. 

2. Caso as negociações não.cheguerri~a termo dentro 
de um ano o presente Acordo poderã ser rescindido ou 
renunciado por qualquer das Partes, mediante notifi
cação prévia de um ano. 

Artigo XII 

O presente Acordo entrará em vigor na data em que a 
Repartição acusar recebimento da notificação do Gover
no de que o Acordo foi aprovado segundo as normas 
constitucionais brasileiras. Nessa data deixará de vigorar 
o Acordo entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil 
e a Repartição Sanitária Pan:..AmeríCana para o funcio
namento do Escritório Regional da Repartição no Rio 
de Janeiro, concluído no Rio de Janeiro, a 27 de agosto 
de 195!. 

Feito em Brasilia, aos 20 dias do mês de janeiro de 
1983, em dois exemplares, no idioma português, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da RepúbHca Federativa do B~~il, Ra~ 
miro Saraiva Guerreiro. 

Pela Repartição Sanitária Pan-Americana, Carlos Dá
vila. 

Às Comissões de RelaÇões EXteriores e d'e Saúde 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Do Expe
diente lido constam os Projetas de Lei da Câmara n'~s 

III e 112, de 1983, que deverão receber emendas, pelo 
prazo de cinco sessões ordinârias, perante a comissão a 
que foram distribuid_os, nos termos do art. 141, II, "b", 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Vargas)- Há Orado
res inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Roberto Sa
turnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT - RJ. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO ora-doi-.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero voltar hoje, e com mais :vag.ir;-a um dos -temas 
que ontem fui obrigado a referir muito apressadamente 
em razão da existência de outro~ pontos que considerava 
urgente serem comentados. Quero, Sr. Presidente, voltar 
a fazer algumas observações sobre os acontecimentos 
dos últimos dias no Rio de Janeiro. Não são aconteci~ 
mentes isolados, algo de semelhante, de análogo, ocor
reu em São Paulo há alguns meses atrás; em outras capi
tais do Brasil, como Salvador, chegaram a ocorrer tam
bém acontecimentos de massà na rua, produzindo cho
ques e comoções, e estão acontecendo quase que sema
nalmente no Nordeste, muito particularmente no Ceará. 
E agora apareceram com freqüência ínusitadii no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Trata-se, Sr. Presidente, Srs. ·senadores, como eu disse 
ontem, de prenúncio de uma explosão social da qual es
tamos a nos aptoximar em decorrência da política- eco
nómica de submissão ao Fundo Monetário In-ternacio
nal, de implementação do arrocho salarial, da recessão, 
do desemprego, enfim, de toda esta seqüência de calami
dades que se vai infligindo aõ povo brasileiro. 

Sr. Presidente, desde que saiu publicada, com graÕde 
destaque, a nota da Associação Córiiercial, firmida pelo 
Sr. Rui Barreto, nos grandes jornais do Rio_, percebemos 
que nos termos daquela nota havia toda uma componen-
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te, toda uma intenção de natureza golpista; isto é, como 
que uma iÕconfOrmidade com o processo de abertura_ 
política que-se vem verificando no P_aís e um certo saudo~ 
sismo do período de autoritarismo e de ditadura mais ca
racterizada, periodo durante o qual personalidades que 
hoje despontam na liderança de alguns setores empresa
riais ganharam vantagens inconcebív:eis, ganharam, en
fim, p~trimônlos que não teriam sido ganhos se o proces
so democrático do País não tivesse sido interronipido, 

-propiCiando toda sorte de obtenção de favores e de ga
nh-os qlle são característiCos de perfodos onde o pronun
ciamento da sociedade é restringido, é condicionado pela 
força. pela censura, por toda uma legislação casuística de 
contenção das opiniões no País. 

Assim, Sr. Presidente, ficou claro para mim, e logo em 
seguida o Governador Leonel Brizola chamou a atenção 
sobre_ isso, que por detrás daquela movimentação de 
massas. havia uma intençãO de Provocar uma situação de 
ins-tabílidade artifichil, isto é, comO que criilildo tOdO.um 
cfiilla Propfc~o ao chamamento de forças_ retrógradas, 
pira i'ecolocar o País numa ordem pública supostamente 
ameaçada por aqueles aco_ntecimentos. O tom da nota 
era todo ele de clamor ao restabelecimento da ordem 
públicã, cOmo-se eSta não tÍvesse selldo inantida pelas 
!orçaS policiais do Estado do Rio de Janeiro, sob o co
mando do Governador, para impedir o alastramento e a 
contaminação de outros bairros por aqueles movimentos 
de saques a supermercados que ocorriam, localizada
mente, na zona oeste, em subúrbios do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, uma vez tendo o Governador posto o 
dedo na ferida e feito esta obserYação sobre, enfim, oca
rátef gOlpista, O ciuáter saudosista de um passado de au
toritarismo e de ditadura daquele pronunciamento da 
Associação Comercial, eis que surgiram, logo, pronun
ciamentos no mesmo sentido, como que prestando soli
dariedade àquela colocação da Associação Comercial 
por parte de outras Hderanças empresariais e políticas, 
tão saUdosas âo período ditatorial quanto aqueles que se 
manifestUrarrl logo ao Primeiro momento. Vi pela televi
são e tive noticia de que entrevistas foram dadas à im
prensa, mais ou menos no mes_mo teor, isto é, como que 
acusando o Governador de cumpricidade com um esta
do de desordem que ia se instalando no Estado, e como 
se chamando --;utras forças intervencionistas para resta
belecer a ordem supostamente ameaçada. 

Felizmente, Sr. Presidente, esses pronunciamentos não 
encontraram eco. Encontraram, isto sim, uma resposta 
muito pronta, muito positiva, por parte de outros setores 
da sociedade, por parte dos partidos políticos, em geral, 

~---~<!-por parte de Ministros e representantes_ do Governo 
- Federal, como foram os pronunciamentos dos Ministros 

Abi-Ackel e Leitão de Abreu. 
Enfim, está restabelecida a verdade e postas as coisas 

nos seus devidos lugares. 
É preciso ressaltar, sim, que tudo isso constitui mani

festações_de iminência de uma explosão social neste País. 
Isto é preciso fiéar bem claro, e nós estamos fazendo essa 
advertêncüt repetidas veZes, por meses a- fio, eu diria até 
por anos a fio. Temos feito essas advertências, indi<;:ªndo 
o rumo pelo qual vai seguindo a evolução de nossa eco
nomia e de nosso quadro social, apontando claramente 
para um-a situação insustentável, quando com_eça a haver 
-o perigo, o risco da própria sobrevivência do trabalha
dor assalariado, principalmente do trabalhador desem
PregadO, daquele que coinl!ça a cakrias fímbrias do de
sespero, quando vê que não tem condições de alimentar __ 
s:ti<l:- falnilia, seus filhos, _enfi~, aguei~ que lhes são mais 
caros,-pá.ra -não dizer o sustento da sua própria vída. 

Assim é que os supermercado~ foram o alvo principal 
desses_ saques; não foram bancos, nem foram outros esta
beJecimentos industriais ou comerciais, senão os sl,lper
·mercadoS; a-queles estabelecimen~os que vendem a comi
da, os S;ênefos de primeira necessidade, que j_á estão fi. 
çando fora do ã.Jcance do poder aquisitivo, da bolsa des
te povo desempregãdo ou com seus salãrios arrochados, 
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deprif!1idos por uma política obstinamente antipopular, 
recensionista e favorecedora dos grandes interesses inter
nacionais que ditam suas linht:~s gerais. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNJNO- Com muito pra
zer. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Roberto Satur
nino, como sempre V. Ex• nos traz uma exposição bri
lhante, de profundidade, sobre os problemas sociais e 
políticos da nossa Pêtria e, em particular, neste instante, 
do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de convocar V. 
Ex~ para um debate mrus amplo sobre a crise brasileira, 
sobre a acumulação de capitais, a concentração de ren
das, o crescimento irregular, assimétrico, da sociedade 
brasileira. Hoje mesmo, no Rio de Janeiro, o selar peni
tenciário, mais propriamente a Penitenciãria Lemos de 
Brito, se insurge, se levanta, já houve, inclusive, a inter
venção da força pública para a manutenção da ordem 
naquela comunidade carcerâria, Isto mostra que não é só 
o problema do desemprego, da fome, mas que há uma 
crise também institucional, uma crise de valores que está 
tomando conta do Brasil e, quem sabe, talvez seja uma 
crise de mudança do próprio comportamento da socie
dade brasileira em face de uma série de problemas que 
vieram se acumulando ao longo do tempo, ao longo da 
nossa história. Devo ainda declarar a V. Ex• que além 
dos fatores preponderantes da crise nacional que estaria, 
evidentemente, no choque do petróleo, nos déficits 
públicos, nos gastos acima da poupança nacional e da 
poupança externa, estaríamos também diante de uma 
crise global da sociedade brasileira, que durante todo 
esse tempo criou mitos, criou formas de vida que não 
atenderam aos reclamos de uma sociedade nascente. Por 
isso mesmo, considero esta crise atual salutar, porque ela 
vai nos propiciar a ·oportunidade da revisão de todos es
ses conceitos, alguns até já incorporados à cultura brasi~ 
leira, e em busca de uma reestruturação da ordem social, 
política e económica no País. Chego a detectar que a 
grande crise brasileira começa pelo Poder Judiciário, é 
sobretudo uma crise também do Poder I....egislativo, e 
chega ao Poder Executivo, evidentemente, soma de to
dos esses poderes. Creio_ que se houver interesse por par~ 
te de todos nós, elementos que militam no Partido do 
Governo, e por todos que compõem as chamadas opo
sições brasileiras, nós poderemos sair dessa situação 
para aquela que é a expressão de todos nós: um novo 
pacto social, um novo pacto político, um novo pacto 
económico, _um reencontro da sociedade com o Estado 
em busca de uma solução global. Esses surtos de rutura 
da estrutura da socfiãade não estão ocorrendo somente 
por causa do fenômeno das secas ou das enchentes do 
Sul; estão no Rio .de Janeiro, que não padeceu nem de 
enchentes, nem de secas, mas que possui um crónico 
problema econômicoMsocial, através daquela inchação, 
de que falamos ontem, naquelas áreas metrop-olitanas do 
Rio de Janeiro, e que provoca estes surtos de saques a su
permercados, de proliferação de camelôs na cidade, 
criando um clima até de caos administrativo porque os 
camelôs vão, evidentemente, diminuir a arrecadação es
tadual e, por sua vez, o Governo não terá condições de 
estabelecer um plano administrativo adequado para a 
solução das suas crises. Creio que haveria necessidade de 
se estudar, neste terréno, .. uma ampla reforma das insti· 
tuições brasileiras. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Louvo o aparte 
de V. Ex~, Senador Passos Porto, e não discordo dele. 
Não só a sua visão é enriquecedora do meu pronuncia~ 
menta, como contém afirmações com as quais em grande 
parte concordo. Acho que há toda uma rtimensão da cri~ 
se brasileira que sob-repassa muito_ as dimensões particu~ 
lares do económico, do social e do politico. Talvez se pu· 
desse dizer que esta dimensão que sobrepassa é a dimen~ 
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são moral, isto é, toda uma críse de valores que se torna 
insuportável diante do nosso sentimento moral, isto é, da 
visão que temos da nossa sociedade, diante de um senti~ 
menta moral que abrigamos, decorrente, enfim, dos va
lores que constituem a nossa própria civilização, a nossa 
própria cultura. Hoje, por exemplo, as disparidades de 
renda, os grandes contrastes s.o.ciais, qUe parece -que 
eram aceitáveis para os brasileiros de duas ou três ge
rações atrás, para nós, áutros de hoje; já não-ê mais: nós 
consideramos isso como algo que nos afronta, que Vio
lenta as nossas consciências, que constituí·para-·nóS urria 
vergonha nacional, e queremos implementar todo um 
projeto de reforma da socied_ade brasileira que, se não 
elimine, Pi::lo menos reduza substancialmente esses con
trastes, essas diferenças so-ciais. 

Isto faz parte do nosso projeto nacional, do nosso 
designio, enfim, da nossa existência mesma como políti
cos e como partidários, dentro de cada um de noss_os 
partidos. 

Agora, o que me preocupa, nobre Senador, ê o tempo 
das coisas.. Se bem que seja muito certa a observação de 
V. Ex•, que tenhamos que nos preocupar com essa visão 
global, com essa dimensão que ultrapassa as dimensõoes 
específicas, econômic·as, sociais, etc., o fato ê qUe há uma 
urgência diante de um aumento da velocidade de evo
lução dos fatos brasileiros, que tendem para a ocorrên-cia
de algo que pode ser trágico, que pode ser catastróficõ. 
Isto é que nos coloca diante de um sentimento de angús
tia. Percebo que há uma enorme urgência em se enfren
tar esse problema económico e social de curtíssiiriO pra
•o. 

Percebo também que do_lado do_ Governo não há ~sta_ 
percepção da urgênCia, ou pelo menos ela não se revela 
em toda sua inteireza. Vejo, por exemplo, o Presidente 
da República, o Presidente João Baptista Figuein!do -
afinal de contas, o Presidente que propós a abertura polí
tica, que jurou para si mesmo e para a Nação fazer deste 
País uma democracia, restabelecer plenamente o regime 
democrático; -é e tem sido o avalista desse processo de 
abertura -,olho para o Presidente, leio as suas palavras 
transcritas em declarações em noticiários da ifnprensa, 
ouço seus discursos e vejo nele uma obstinaç_ão em man
ter a política econômLc;_a ta,l_como está. Tsto é, ou renun
ciando ao seu projeto de abertura, o que não me parece 
que seja verdade__(não creio que seja verdade, creio, ao 
contrário, que S. Ex• ___ continua imbuído dos propósitos 
de fazer deste País uma democracia) mas, a não ·ser esta 
alternativa, a outra alternativa seria uma falta de visão 
por parte de Sua Excelência, uma falta de percepção de 
que as coisas estão desembocando numa explosão social 
que fatalmente coriStifuirá urrl. gtãvfssimo obstáculo à 
continuidade do processo de abertura._ 

Será que Sua Excelência está com a sua percepção len
ta? Por que razões uma falta de acuidade para detectar 
os fenômenos que estão ocorrendo, para os quais toda a 
sociedade está alertando e contra os quais em todos os 
partidos políticos, até em seu próprio Partido, hâ brados 
de alerta, há clamores contra os perigos que se avizi
nham? Parece que Sua Excelência não- percebe isso; ê 
exatamente essa lentidão no processo de percepção do 
Presidente que nos preocupa, preocupa hoje a todos os 
brasileiros. 

Afinal, o que é que está se passando com o Presidente 
João Figueiredo, que Sua ExCelência não percebe que as 
coisas estão .evoluindo para um caminho que não é a qUe~ 
le caminho que ele propôs para a evolução do quadro 
político brasileiro? E ele, no entanto, continua obstinado 
a dizer que não muda nada, que não se muda tripulação 
na tempestade, e a tempestade está simplesmente levan
do ao naufrágio. QuaOdo seria de esperar exatamente 
mudar ou_ a tripulação, ou pelo menos o rumo da embar
cação, para ver se rompemos essa tempestade antes que 
venha o naufrágio. Porque o naufrágio será a inter
rupção do processo de abertura. Será, por conseguinte, a 
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falência de todo o projeto proposto pelo próprio Presi
dente da República. 
~ exatamente essa lentidão, essa falha de percepção do 

Presidente que hoje angustia todos os brasileiros. Não há 
ninguém neste País que não esteja preocupado com isso-. 
Parece que _o Presidente não está _enxergando as coisas 
com--a nitídez que todos nós estamos enxergando. 

O Sr. HIUDberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com muito pra
zer. 

O Sr. HlUnberto Lucena- V. Ex•, nobre Senador Ro
berto Saturnino, coloca muito bem a questão. Esse mo
bilismo absurdo, essa obstinação doentia do Presidente 
JoãQFigueiredo em manter os erros acumulados que aí 
estão, apesar do clamor nacional que se levanta, já leva 
alguns brasileiros a atitudes desesperadas. Sab~ V, E_x• 
que a revista Veja, em sua última edição, publica artigo 
de um advogado paulista em que pede a renúncia- do Pre
sidente João Figueiredo .. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Ê verdade. 

O Sr. Humberto Lucena - "' justamente por achar 
que Sua Excelência não tem gosto p'elas coisas da admi
nistração, que Sua Excelência estaria deixando a crise se 

·- aprofuridú, etc: E o pior ·é qtie este brasiteiio; quesPonte 
sua, risolveu apelar para essa saída, -eStaria sendo 
ameaçado de processo por crime contra a Segurança· Na
cional. Veja V. Ex' onde nós chegamos. Isso tudo é ore
sultado dessa inércia ... 

O SR.~ROBERTO SATURNINO - É verdade. 

O Sr. Humberto Lucena- ... em que se encontra o Pa
lácio do Planalto. Ainda ontem, recebendo o Deputado 
Mário Juruna, segundo declarações daquele parlamen
tar, o Presidente João Figueiredo lhe assegurou que não 
só não mud-aria a poHtica econômica coino o Ministro 
Delfim Netto iria com ele até o fim do seu. mandato. Em 
que país estamos, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - É esse aspecto 
do comportamento do Presidente João Figueiredo que 
nos preocupa a nós todos. Quando V, Ex', com muita 
acuidade, se refere ao artigo publicado na última página 
do último número da revista Veja, nós não podemos ig
norar que uma revista como a Veja, não obstante as di
vergências e discordâncias que possamos ter, uma ou au_
tm, ·em relação à linha editorial ou à linha polltica dare
vista, o fato é que uma publicação responsável, de gran
de circulação, de grande prestígio no País, e que tem uma 
dose elevada de responsabilidade justamente decorrente 
dess~ prestígio e dessa grande circulação. E quando are
vista abriga um artigo com aquelas proposições, não 
quero dizer que esteja encampando o ponto de vista~ 
porque a responsabilidade é exclusiva do articulista, _em 
se tratando de um artigo assinado, mas o (ato é que se a 
revista abriu espaço para aquela p-roposição é porque ela 
sentiu que há, nascendo na sociedad_e brasileira, alguns 
pontos de vista que começam a confluir para aquela pro
posição do articulista, do advogado que assina a artigo. 
Por quê? Porque toda essa Nação percebe, estarrecida, 
que há um imobilismo iricompreensível, uma obstinação 
inaceitável e uma continuidade que, projetada para 1984, 
vai levar este país a um acontecimento que pode ser trá
gico. 

Imaginemos o que seja, além de todo este ano de apro
fund~mento da recessão, do desemprego -:- está aí o 
Decreto-lei n"' 2.045 a confiscar 20% dos salários e a pos
sibilidade desse decreto vir a ser aprovado, não pelo 
Congresso, não acredito nisso, mas que venha a ser apro
vado por decurso_ de prazo ou substituído por outro de
creto, antes de decorrer o prazo, para ter vigência por 
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mais alguns meses, enfim, todas essas manobras que são 
usuais neste Governo, que ainda usa dos artifícios do au~ 
toritarismo para implementar suas pol[ticas irripópulares 
- imaginemos tudo isso projetado para o ano que vem, 
com um compromisso firmado com o Fundo Monetário 
Internacional de reduzir a zero o déficit público, isto é, 
cortar, ainda mais drasticamente, os investimentos 
públicos, de toda a natureza, sem nenhuma discrimi
nação, sem nenhum critério de sele_tividade, simplesmen
te cortar por cortar, dentro de uma visão monetarista 
que produz a recessão, cada vez mais profunda, a desem
prego, cada vez mais ampliado. Imaginemos o que será o 
ano de 1984. 

A quantos milhões de brasileiros montará o d~e_mpre
go, a quantas empresas em situação de falência, de insu
cesso, enfim, de insolvência de toda a natureza, isto para 
quê? Para se pagar a dívida, quando se sabe que essa 
dívida é absolutamente irresgatável, que não vamos paw 
gar mesmo, já estamos numa situação de moratória e, 
pior, já estamos sofrendo o preço da moratória porquejá
con1eçam a ser cortados créditos comerciais, créditos in
terbancários no exteríor. Está nos jornais de hoje a im
po"ssibitidade de uma operação de exportação de açúcar, 
exatamenfe poiqui a" carta de crédito não foi concedida 
ao Brasil, por falta de credibilidade do País no exterior. 
iStO- é, aS nõS-sas erilPreSas exporta-doras e importadoras 
já estão sofrendo o corte dos créditos comerciais nos crê
ditos de curtO-prazo. As nossas agências bancárias no ex
terior já estão- Sofrendo o corte dos créditos interban
cários. 

Assím, as conseqüências, que se dizlám serem- cafas
tr6fic_as da moratória, já estão aí se manifestando. Pqr 

-quê? Porque o Brasil já está num processo de moratória 
disfarçada, de moratória de fato, com atraso de mais de 
2 bilhões de dólareS, que se prevê chegue, ao fim do ano 
de 4 a 5 bilhões de dólares. 

Obviamente, ao invés de se assumir plenamente esta 
condição, se declarar a independência do Brasil, celebra
da agora no dia 7 de setembro, e se traçar, aqui, interna
mente, em consenso com os setores da sociedade, todo 
um projeto de retomada ao desenvolvimento, para elimi
nar essa fragelo do desemprego, da insolvência das em
presas, ao invés de realmente, decidir-se por uma mu
dança substandal de política econômica, o que se decide 
é, mais uma vez, atrelar-se o Brasil às regras do Fundo 
M;onetário, com toda sua rigidez, com o rosário de con
seqUências desastrosas, que, como eu disse, se já são de
sastrosa<> em 83, imaginemos o que serão em 84. 

Pode-se pensar que esse ano de 84, transcorrerá pacifi.: 
camente neste País, se agora, em 83, já ocorreram os 
acontecimentos de São Paulo, do Rio de Janeiro, todos 
esses do Nordeste? O que poderá acontecer em 84, quan
do a tensão social estará multiplicada por um fator im
previsível, mas certamente muito grande, em decorrência 

- do aprofundamento da recessão, do desemprego, do des
contentamento popular que aí estão? E como é que a 
Presidente não está a antever, não está a o_bs_erva_r, não 
está a perceber isso, que todo o País está percebendo, 
que todo e qualquer cidadão, o mais comum, está perce
bendo? 

Parece que só S. Ex•. e talvez um ou, dois ou três Mi
nistros de Estado, é que, nesta altura continuam não per
cebendo e achando que o Pais tem que trilhar por esta 
trilha _desastrosa e perigosíssima do Fundo Monetário e 
do atrelamento do Brasil às suas exigências. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra
zer, mais uma vez. 

O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Roberto Saturni
no, talvez que, entre o desejo de V. Ex•, a aspiração de 
todas nós e o caminho a seguir, está ju-Stamente a dificul
dade dã- solução do prOblema. Ta! vez que criticar, suge-
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rir seja fácil, mas, pense V. Ex•, V. Ex• na Presidência da 
República, com uma equipe que tem contactos inter"na
cionais com os credores, equipe esta que goza da con
fiança desses credores, o que é um fator fundamental, em 
qualquer ~gociação; aceita a tese de V. Ex•, da mora
tória unilateral, dizem os que entendem de política eco
nómica internacional, isso seria dificílímo de se fazer, 
tendo em vista o corte drástíco nos negócios, com todos 
os países do Mundo, visto que o Fundo Monetário Inter
nacional é um banco central de todos esses países, que é 
preciso que tenham também dele o apoio, o sinal verde 
para que se possa fazer a negociação. A impressão que 
eu tenho é a de que o Governo busca Uma negociação de
fendendo os interesses do Brasil, mas que se protela o 
resgate dessa divida externa, inclusive dos juros. E não 
ficaria só aí o Processo. Haveria, também, problema dos 
juros, talvez a causa maior de toda esta crise que nós es
tamos passando. Como fazer isto, sem prejudicar a en
trada de insumos básicos ao consumo diário da Indústria 
e da sociedade brasileira, inclusive petróleo, que nós pre
cisamos a cada dia para acionar toda essa máquina que 
se montou em cima do motor de explosão? Com'! fazer 
isto, sem ferir esses interesSes intf!rnâéíOnais que estão-aí .. 
Porque talvez a solução de V. Ex' fosse uma solução 
muito boa se o Brasil tivesse condições de autodetermi
nação econômica, não estivesse na dependência desses 
insumos externos para o prosseguimento, mesmo sob um 
clima de recessão, do nosso desenvolvimento e da nossa 
sobrevivência sociaL De-riiOáo que eu tenhO a impressão 
de que, se eu estivesse na Presidência: da República, ina·n
teria o grupo que está didgiO.dõ" a· política económcia, 
porque mudar nomes, só n-ão solucionaria. Não seria a 
saída do Sr. Ministro DelOmNetto, ou do Mülistro d:i 
Fazenda ou do Presidente do Bartco Central que iria mo
dificar a sistemática com a qual nós esfamos comprome
tidos, através de um processo longo, que é o mesmo que 
está sendo usado com os demais países devedores. Por
que, se fora só isto, outros países também estariam fa
zendo assim, e não o fizeram. 'todos-estão optando pela 
negociação, que, creio, é o melhor caminho. E veja V. 
Ex•, o Governo está atento a -isto, está preocupado com 
isto. Hoje mesmo, estão viajando para Nova York, o Sr. 
Ministro da Fazenda e o novo Presidente do Banco Cen
tral. Em busca de quê? De uma negociação que dê ao 
Brasil condições de captar 14 bilhões de dólares, que são 
as necessidades do Brasil, segundo eles, até ao final do 
próximo ano de 1984. De modo que eu acho que nós te
mos que escolher outro caminho que não aquele que V. 
Ex~ apresenta. Um caminho em que tirássemos essas as
perezas e fizéssemos com que houvesse realmente uma 
negociação com todos os credores, quem sabe de gover
no a governo; houvesse uma protelação, uma moratória 
no pagamento do priocipare dos juros, inclusive, e os re
cursos advíndos dessa moratória fossem eles consumidos 
num novo processo de desenvolvimento econômico do 
Brasil, inclusive para dar empregos ao povo brasileiro, 
visto a grande percentagem de desempregados e de. des
validos. Acho que o Governo estã-_se co"nd~ndo cQ~_ 
muita prudência. Não é um ato assim de declaração uni
lateral, de que não se vai pagar a dívida, que iria solucio
nar o problema. O Brasil está numa situação tão crití~a. 
nobre Senador, que não creio que pudesse pas~ar nem 90 
dias numa negociação de uma moratóría-uriiliüeral. Por
que se não tivermos, a cada dia, o petróleo, o trigo, os in~ 
sumos químicos indispensáveis ao- processo industrial e 
ao processo econômico brasileiro, aí sím, poderá haver 
uma convulsão social. Este é o meu pensamento que 
transmito a V. Ex-' 

O SR. PRESIDENTE (Linoir Vargas. Faz soar a 
campainha.) 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e, sendo breve, em atenção à advertên
cia do Sr. Preside"nte, Oigo~a V. Ex• qUe" V. Bx• nos traz a 
mesma ima11em do fantasma, ao caos decorrente da mo-
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ratória que os Ministros do Governo pretendem exibir à 
Nação. Quero dizer a V. Ex• que esse fantasma não vai 
ser afastado de nossa visão com o processo de renego
ciação q~_e est~ em curso, este de se. qbter dois, três ou 
quatro anos de carência, com a capitaHzação do princi-

- pai e dos juros nào pagos pa~a acrescer à nos~a dívida. V. 
-- E.xi mesmo está a dizer: estamos precisando de 1_na{s qua-

torze bilhões de dólares para fechar o balanço deste ano. 
Quer dizer, ao fim do ano estaremos devendo cento e 
quatorze bilhões; no fim de 1984, estaremos devendo 

_cento e trinta bilhões, no fim de 1985, estaremos devendo 
cento e cinqüenta bilhões de dólares. f: o que ficará para 
o sucessor, este é o procedimentoirresponsâvel de jogar 
a bon1ba para que ela expluda ao curso do primeiro ano 
do sqcessor que vier a subir a rampa do Palácio do Pla
nalto com faixa presidencial. Sr. Senador, não será a pri
meira vez ... 

O Sr. Passos Pôrto - Sabe muito bem V. Ex• que 
quando o Brasil proclamou a sua independência, em 7 de 
set_embro de 1822, a Colônia deu ao Império uma dívida 
de 30 milhões de cruzados. Quer dizer, essa dívida é anti
ga. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Concordo com 
V. Ex• Sô que as dimensões fazem com que haja, tam
bém, uma mudança qualitativa e não apenas uma mu
dança quantitativa, porque uma dívida de cento e cin
qüenta bilhões de dólares significa um_a obrigaÇãodç pa
gamentos de juros- só de juros- áa_ordem de dezoito 
a vinte bilhões de dólares poi ano. Isto significa que 
teríamos que gerar saldos na balança comercial superio
res, talvez, a vinte e três ou vinte e quatro bilhões para 
pagar serviços, não dívida e não juros e, ainda, termos 
saldo para cobrir todas essas gigantescas parr:elas corres
pondentes a jurOs. Isto é absolutamente inviável. 

Então, é um simples procedimento de transportar a in
_viabilidade de hoje para daqui a dois, três ou quatro 
anos, o que só pode ser caracterizado como irresponsabi
lidade. Não é este o caminho. O caminho é enfrentar a 
renegociação da dívida, não só em ~ermos de prazos, 
como em termos de juros também; reduzir esses juros, fi

-xàn"do um teta para esses juros, obteildo, enfun, um tra
tamento, que sempre foi o tratamento tradicional do 
mercado financeiro internacionaL Na Oistória do mundo 
nunca houve esse mecanismo de taxa flutuante, que flu
tua ao sabor das políticas económicas dos países credo
r~ ou dos países banqueiros. 

Agora, para se obter essa condiÇão, só o Brasil enrige
cendo a sua posição e fazendo valer todo o seu poder de 
barganha e decretando o que nós chamamos a mora
tória. Se V. Ex• fosse o Presidente, estaria não ouvindo 
apenas os ministros que lá estão, porque muito provavel
mente eles já teriam sido mudados, porque V. Ex• é um 
homem de bom senso e de percepção, mas estaria ouvin
do, também, as lideranças empresariais, sindicais, dos 
partidos de oposição~ porque a situação de crise naciortal 
exige este tipo de aQdiência e de consideração; estaria ou
vindo outras pessoas que também conversam com os 
banqueiros internaci_onais e que trazem outros tipos de 
informãções que não esse que V. Ex• encampou; estaria 
conversando, por exemplo, com os engenheiros da PE
TROBRÃS e verificando .que_é perfeitamente pos.sível 

-~enfrentar-se até uma situação de emergência, de alguns 
meses, com a produção nacional, com os contratos fir
mes que nós temos no México, na Venezuela, e possivel
mente no Iraque- e a visita do Ministro Saraiva Guer
reiriY não quer dizer, se não isto,....- ou, possivelmente, 
com o Irã que é uma fonte de fornecimento ainda não ex
plorada. Enfim, que é possível, perfeitamente, mudando 
inclusive os es.quemas das refinariaS; para produzir 
maior quantidade de diesel, que constitui o gargalo prin
cipal, o ponto de estrangulamento principal, que é po~sí
vel, perfeitamente, superar essa crise emergencial de uma 
moratória, resolvendo o problema do petróleo que ê o 
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essencial, porque tudo mais, o resto das importações pri
mordiais, poderia ser comercializado com pagamento à 
vistu, de vez que seus vaJores não são valores assustado
res e poderão, perfeitamente, ser cobertos com a libe
ração de toda essa importação de petróleo, que é o que 
corresponde efetivamente ao grande peso nas nossas 
pautas de importação. 

Enfim, nobre Senador, é Un1a visão que tenho com as 
minhas informações, com as informações que colho de 
oUtras pessoas que também conversam com os banquei
ros, dos cálculos que tenho feito, das conversas que te
nho dito com os engenheiros da PETROBRÁS, enfim, 
de toda uma gama de informações que vou recolhendo e 
que gostaria de colocar numa mesa frente às informações 
de que dispõe o Senhor Presidente, os seus Ministros, e 
V, Ex•, para conferirmos se há possibilidade de fazer al
guma. coisa para que este País, ou não venha a ser consi
derado insolvente por uma decretação de moratória que 
parta dos credores, com todas as conseqüências desas
trosas não só para a economia, mas para com a sua pró
pria honra, ou, então, simplesmente a economia nacio
nal se veja vítima desse procedimento protela tório de se 
jogar todo o problema para daqui dois ou três anos, ca
pintlizando esse problema aos juros escorchantes que 
atualmente são cobrados no mercado internacional. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra

"''· 
O Sr. Humberto Lucena- Estou de pleno acordo com 

o ponto de vista de V, Ex•. Pelo aparte do nobre Senador 
Passos Pórto, a mim me pare-ce que S. Ex• apresenta, 
como alternativa, a chamada moratória negocíável. 
Lembro-me que, h~ pouco tempo, numa reunião em que 
se encontrava o economista Celso Furtado - e sabe V. 
Ex.~ que ele é uma das maiores autorida-des na matéria, 
não só internamente como até internacionalmente- ... 

O SR. ROBERTO SATliRNINO- É verdade ... 

O Sr. Humberto Lucena- ... e S. S•, com muita pro
priedade, lembrava que toda moratória tem que ser uni
lateral.. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- É claro. 

O Sr. Humberto Lucena - ... porque nenhum banco 
privado tem procuração dos seus acionistas para nego
ciar prejuízos. 

O SR. ROBE:-RTO SATURNJNO ~É isto mesmo. 

O Sr. Humberto Lucena - Portanto a moratória tem 
que ser uma imposiçãO ao mercado financeiro interna
cional. Ela é um ato de soberania e __ como tal é que nós a 
entendemos. Por outro lado, V. Ex• coloca muito bem a 
questão do suprimento de petróleo e das outras impor
tações essenciais ao prosseguimento do nosso desenvol
vimento por conta da economia de divisas que seria feita 
com a moratória. E lembro, a propósito, que o Brasil já 
recorreu à moratória ao longo da sua história, cerca de 
três ou quatro vezes, inclusive aquela célebre moratória 
do Governo Vargas, de iníciativa do Ministro Oswaldo 

_ Aranha. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- f: verdade. 

O Sr. Humberto Luc-ena- E não sei de nenhuma reta
liação que tenha h8vido no comércio internacional con
tra os interesses do Brasil. Por conseguinte, este argu
mento é um argumento que não procede e V. Ex' é quem 
fica, portanto, com a razão, quando adverte para a gran· 
de responsabilidade deste Governo em jogar para frente . 
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para o próximo período presidencial, uma dívida cada 
vez maior, se não astronómica, sacrificando, ainda mais, 
internamente, o povo brasileiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado, 
nobre Senador, pelos acréscimos do aparte de V. Ex~_. _ 

Sr. Presidente, vou encerrar por aqui as minhas consi
derações, repetindo aquela preocupação, que acho que 
se estende por todo o sentimento nacíonal, hoje, quando 
à falta de qualquer reação, no sentido de tomada de me
didas por parte do Presiden_te da República, _para fazer 
face a esse fantasma da comoção nacional que, este sim, 
se parece um fantasma, pois vai se concretizando, vai se 
materializando com uma velocidade que muito nos preo
cupa. O que está sucedendo no Rio de Janeiro é mais um 
aviso, é mais um sinal vermelho a piscar, corno já piscou 
em São Paulo, como tem piscado no Nordeste. b preciso 
ter uma falta de visão muito profunda, rimito inten-sa, 
muito grande, para não s_e perceber o piscar do sinal ver
melho que está a[, a prenunciar algo que pode ser muito 
grave na história desse País. t preciso, e é preciso com 
urgência, convocar toda a Nação para se estabelecerem 
as linhas de uma mudança, de uma nova política econó
mica e social. E isto fjusHirnente o que não está s~ndo 
feito, o que está sendo feito é a mamJtenção_obstinada, 
incompreensível de uma linha que estã dirigida direta
mente ao fracasso ou ao perigo eminente. 

Assim, Sr. Presidente, deixo aqui mais uma advertên
cia, deixo registrada minha preocupação com isso que 
chamam a falta de percepção ou a lentidão de percepção 
por parte do próprio Presidente da República, para os 
acontecimentos que estão ar a prenunciar alguma coisa 
de muito grave. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e _Sr~. Senador~: 

O registro de uma data, quando relacionada com um 
evento que relembra grandes realizações, enche-nos de 
alegria e nos induz a um mergulho na sua origem, como 
forma de exalçar feitos em favor da humanidade. 

Nesta linha de raciocínio, insere--se a Ordem dos Ser
vos de Maria, fundada em 123_3, por sete nobres comer
ciantes na cidade italiana de Florença. Seus idealizado
res, certamente sentindo ane~ssjdade_de malar calores
piritual, num gesto até paradoxal, se consideradas as 
suas atividades de origem, despojam-se de seus bens ma
teriais e dedicam-se integralmente a seus semelhantes, 
numa época em que a fé pareCia periclitar. Lançarii-se à 
árdua tarefa e vencem. Por isso, com especial homena
gem, pronuncio seus nomes, que seus pósteros aprende
ram a amar, pois traduzem um exemplo raro na história 
dos povos e em especial da cristandade, São eles: Buonfi
glio dei Monaldi, Giovani di Buonagiunta, Bartolemeu 
Degli Amidei, Ric_overo dei Lippi-Ugguccioni, Benedet
to dell'Antella, Gherardino di Sostegno e Alessio de Fal
conieri. 

E a Ordem não parou, porque nasceu apoiada na fé e 
na fraternidade. Os sacrifícios iniciais enfrentados por 
eles tinham o sentido da doçura, mesmo porque, como 
ensinara Santo Agostinho: 

"O apóstolo é um cãlice transbordante da _vida de 
Jesus Cristo, cujo excedente se espalha sobre as al:-
mas." 

Uma força interior invulgar os inipulsionava como 
verdadeiros predestinados para cumprirem a missão de
legada por Deus, sempre com ·sorrisos pelo bem que es
pargiam. 

E a Ordem, ante a fortaleza da determinação d~ cada 
qual, foí tomado corpo,·e crescendo, com novos adeptos 
que a ela se somavam, pois as suas pregações contagia
vam os necessitados de socorro espiritual. Pela sua es-
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pontaneidade, repetiam-se neles as palavras de São Ma
~l:eus: ''A boca fala do que está cheio o coração." 

Da minúscula semente lançada, a ordem se espraiou, 
indõ a ou"tros pãíseS e outros continentes, levando como 
instrumento de convicção a Cruz de Cristo, a palavra 
doce do Evangelho e enfim a couraça representada pela 
fé, esta que "remove montanhas." Seus predecessores 
procuraram seguir a mesma tinha evangelizadora, sem ti
tubear e sem ostentação. Vararam continentes, atraves
~aram oceanos, rios e selvas. E também se destinaram ao 
Acre até então longínquo, quando enfretá-lo ou habitá
lo representava uma temeridade. Embora sabendo dos 
riscos, mas obstinados pelo ideal, pois sabiaià que era 
"Bendito o que vem em nome do Senhor", sempre na ân
sia de desbravar para praticar o bem, partiram e ali 
chantaram os marcos de suas presenças em 1920, disse
minando a religião, a cultu~a, construindo igrejas, ca-pe
las, colégios e hospitais e, paralelamente, a -ii1strução, 
sob os cuidados das servitas ou freiras, Como eram co-
nhecidas. Com uma ação mais abrangente, adentraram
se nos hospitais ajudando a curar, a semelhança do Divi
no Mestre. Padres e freiras efam verdadeiros titãs do 
cumprimento espiritual. E a conduta desses abnegados 
discípulos de Cristo, como nos versos de Guerra Jun
queiro: 

"Produzia um licor balsâmico, divino, 
Que. aos cegos dava luz, aos tristes dava espe--

rança, 
E Que fazia ver na aieia do destino 
A miragem feliz da bem-aventurança." 

E vale lembrar, nesta oportunidade dos 750 anos de 
_ fundação" dessa Ordem, os nomes daqueles que se sacrifi

caram pelo Acre, e ali plantaram a semente duradoura 
da honradez, dentro de uma religiosidade sem sofismas, 
unindo os seres entre si, como pregava Dom Basco: 

_"Um padre é sempre um padre, e tal se deve ma
riifestar em todas as sUaS -palavras. Ora, ser padre 
quer-dizer: ter ·por obrigação, continuamente em 
vista o grande interesse de Deus, isto é a salvação 
das almas. Um sacerdote não deve jama_is Permitir 
que alSué-m dcle se afaste sem ter ouvido uma pala
vra que manifeste o desejo da salvação eterna de sua 
alma." 

Embora esteja homenageando os 7 séc_ulos e meio da 
Ordem, creio que reverenciando os que a integraram e 
foram ao Acre disseminá-la de forma marcante, estou 
cumprindo com um dever espiritual e de gratidão a todos _ 
que incansavelmente engrandeceram-na em qualquer 
parte da terra em que se encontrassem._ 

Recordo ternamente os discípulos de Cristo que no 
meu Estado, com humildade, se entregaram à sacrossan
ta missão e hoje se encOntram eternizados pelas obras 
executadas. Falarei sells nomes porquejâ não me podem 
ouvir e ne:rii me ver, embora seus continuadores, ainda 

_-vivos, também mereçam o nosso apreço e respeito, inas a 
omiSSão:__de um de seus membros pode implicar numa ir
reparável injustiça. 

Destaco o primeiro Bispo" prelado do Acre e Purus, 
Dom Próspero Bernardi, nomeado pelo Papa Bento XV, 
assumindO as suas funções em 1920 no vale do Pllrus, 
tendo por sede a cidade de Sena Madureira; posterior
mente, cóm o seu falecimento é nomeado Dom Júlio 
Matioli, e anos depoÍs com sua morte é eleito Doni -dio
condo Maria Grotti. E como soldados desse exército de 
Cristo nominarei os Padres Rathalino, Felipe Gallerani, 
Thiago Matioli, Miguel Lorenzini, José Albarelli, Ro
meu Ribeiro Donato, Hugo Poli, Van Holder, Egídio 
Rovolon, Carlos Cumerlato, Eduardo Goffo, :Egidlo 
Mochinf, Pedro Gabriele e as irmãs: Gabriela Nardi. 
Evangelista Simonato, Petronilla Trinca, Hildebranda 
da Prá, Josefa, Estiler Bressan, Mercedes Andreello, R o-
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silde Rebesco, Constantina Gian, as que tiveram como 
escudo a pioneira-fundadora Madre Maria Elisa An
_dreoli, falecida em _1935. 

Eis a síntese do nascimento de uma Ordem que, tendo 
recebido das mãos de Deus a sublime missão de amar a 
seu próximo, jã alcançou os 750 anos de ex_jstência, ven
cendo procelas, mas espargindo o bem por todos os Con
tinentes; e no Brasil, nos Estados do Acre, Rio de Janei
ro, Sà.õ Pauto, Paraná, Santa Catarina, Minas-Gerais e 
Bahia. Pelo que fizeram os Sete Fundadores da Ordem 
dos Servos de Maria, receberam a honra do Altar, cano
nizados, pelo Papa Leão Xfll, no dia 1~ de janeiro de 
1888. 

E a todos que, desprendidos, abnegada e santamente, 
fiéis a seus semelhantes, dentro dos ensinamentos do Di
vino Mestre, enquadram-se num dos contos do imortal 
pOeta Gibran Khalil Gibran, aqui transcrito como mi
nha irrioriedÕura homenagem: 

''Pus sobre a cabeça uma coroa de espinhos em 
vez de mirtos; lavei-me nas minhas lágrimas em vez 
de perfume; bebi vinagre e absinto no cálice destina
do ao vinho e ao néctar; aceita-me, pois, entre teus 
segtiidores, fortes pela sua fraqueza, e guia-me rumo 
ao Gólgota." 

E ante a desenvoltura de seus seguidores, dentro da 
imensa tarefa da semeadura_do bem e da fraternidade, a 
Ordem dos Servos de Maria, tende a crescer e a tornar-se 
firme como os rochedos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

. O SR.PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o se-
gUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

Antes que termine a Semana da Pátria, eu gostaria de 
inserir na memória do Senado Federal um documento 
que considero da maior importância, que é o Manifesto 
da Frente Parlamentar Nacionalista, ao qual aderiram, e 
subscrevendo-o, DepuÜtdos e Senadores de todos os par
tidos políticos que, acima de suas conveniências parti
dárias, procuraram, através destes objetivoS- C_Onsígi1ados 
no proit-ama da Frente, trazer uma palavra- de alento, 
uma palavra firffie e decidida de representantes do povo 
brasileiro com assento no Congresso Naciorial, se pro
põem a defender 26 objetivos que consideramos funda
meritais à manutenção dos valores históriCoS, dos valores 
culturais, dos valores políticos, que são valores perma
nentes da nossa nacionalidade. 

Há, Sr. Presidente, de se distingUir a Frente Parlamen
tar Nacionalfsta de hoje; daquela de que tivemos a honra 
de participar também, na _década de 50/60, no Congresso 
Nacional. Aquela Frente teve algumas ilusões, tinha al
guns mitcis, que--a realidade posteiíor veio mostrar que 
novos caminhos teriam de se_ abrir em busca da emanci
pação eConõfuita- e por que não dizer?- social e polí
tica de nosso País e hoje, com a nova geração ocupando 
as cadeias da representação popular e dos Estados aqui 
no Congresso Nacional, estes homens, dezenas de ho
mens, de Deputados e muitos Senadores oriundos de to

-diiS as regiõ6s- ·do Brasil, homens experimentados, ho
mens que passaram pelo banho lustral das urnas, portan
to, do mandato popular, deixarão hoje, aqui, consignado 
nos Anais do Senado, o programa mínimo que conSide
ramos indispensáveis à nossa independência, à defesa da 
sobrevivência_do nosso Pafs, e aos caminhos que nós cre
mos, evidentemente com as flutuações e as modificações 
que a História hâ de fazer, mas com os valores perma
nerites..que haverão de ser sempre os objetivos da nossa 
nacionafidade. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. PASSOS PÓRTO-=-- Com muita honra, nobre 
Senador. 

O Sr. Roberto Saturnino - Quero, ilntes que V. Ex.-' 
inicie a leitura do manifesto da Frente Nacionalista, para 
que conste dos Anais da Casa, cumprimentáMlo pela 
lembrança, pela iniciativa muito oportuna de trazer ao 
conhecimento público mais amplo, através da ~ivulM 
gação que se dá aos trabalhos da Casa, e de colocar no 
registro histórico do Senado, esta manifestação qué" de
monstra que existe, ultrapassando os limites das defiM 
nições partidárias, alguns objetíVos nacionais ·que- são 
causa comum de socialistas, de trabalhistas, de democra
tas cristãos, de liberais e sodaisMdemocratas, enfim, de 
várias correntes do pensamento político as quais se fi
liam os políticos brasileiros. Objetivos esses que passam 
por um propósito de independência-l:cOnômica do País, 
independência econômica que, mais de !60 anos após a 
independência política, continua a ser algo não inteira
mente, não completamente atingido pela Nação brasilei
ra. Este é o fundamento inspirador desse movimento 
político da Frente Parlamentar Nacionalista, à qual tamM 
bém aderi, como V. Ex•, sendo um dos signatários do 
manifesto que irá ler e que corresponde mesmo, certa
mente, a uma aspiração de âmbito nacional, uma aspi
ração que permeia as consciências de todos os brasileiros 
no dia de hoje. Assim, é extremamente oportuna a 
lembrança e a leitura que V. Ex• fará, colocando esta iniM 
ciativa dentro da Semana da Pátria, isto é, da semana em 
que se comemora a independência política do País. Que
remos, nos dias de hoje, e lutamos pela complementação 
da independência politica, a definitiva indept!ndincia 
económica do País. Meus parabéns, meus cumprimentos 
a V. Ex• 

O SR. PASSOS PÓRTO --AgradeçO ·e-Tncol-poro, 
com muifa honra, ao meu pronunciamento, o aparte de 
V. Ex', que vem enriquecê-lo tanto pelo prestígio, pela 
honra, pela dignidade e pelas posições que V. Ex.• tem toM 
mado, ao longo de sua vida pública, como um grande 
patriota e um homem dedicado à causa pública do nosso 
país. V. Ex' é daqueles -q-ue, independente, como disse V. 
Ex", das siglas partidárias, até dos conceitos filosófiCos, 
se somam através de uma frente, c por isso ela é fieilte~ 
somando estes homens de origens diversas, mas que têm 
um denominador comum, que é o interesse da Pátria aci
ma de qualquer outro interesse. 

Sr. Presidente, é o seguinte o manifestQ.da Frerite Pãr
lamentar Nacionalista: 

MANIFESTO 
DA FRENTE PARLAMENTAR NACIONALISTA 

Impuseram ao País pela força um modelo de desen
volvimento econômico depedente, que em nome de orga
tlizar a produção oprime os SindicatoS dos trabalhadores 
e o empresário nacional; Advoga a contenção dos impul
sos da juventude para condiCfOri~ãOs currículos esco
lares; Silencia a·Nação para instituir Úm r'egime subordi-
nado ao capitalismo internacional. -

Por isso a ação autoritáiia -do reghrl'e defll:iiu~se pC1a 
concentração do poder, pela supressão das principais 
atribuições do Congresso Nacional e pela exclusão_ do 
povo_ na participação das deCisões nacionais. -

Sobre o interesse da sociedade brasileira prevalecet:~ a 
política econômica e social orientada pelas empresas 
multinaci0i1ais e pelos banqueiros a elas associados. 

O resultado da iínposição desse modelo econômico e 
social dependente e concentrador de renda foi conduzir o 
País a uJ,na hiperinflação, à recessão económica e ao de
semprego. 

Einbora apresentemos uma forte economia industrial, 
sua direção está em mãos estrangeiras. -

O capital estrangeiro domina a economia brasileira 
controlando direta ou indiretilmente os setores da indús-
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tria firrriacêutíca, da indústria l:!utotilObilística, de auto
peças, de plásticos e de borracha, de fumo, de bebidas, 
de eletro-eletrônica, de higiene e de limpeza, de máqui
-nas <:; de equipamentos, de distribuição de petróleo e de 
material de escritório. 

Controla, ainda, o comêrcio atacadista e exportador, 
impõe taxas absurdas no crédito ao consumidor e domi

- _na Q merçado externo, condicionando os rumos da nossa 
agric:uJtura ço~ graves prejuízos para a alimentação e a 
garantia do trabalho do nosso povo. 

S_~tort;!_:Lestratégicoll_ _de nossll e_conomia, como a PE
TRbifR.(S, fÇ~~_!l_!_Í!..tnda~ent~ atingidos; na petroquí
mic_!l_p_$.r_mi!il::I~~-Q_jpgresso ~e ~mpresas estrangeiras; os 
contratos de d_[_ç_g_quebraram o monopólio estatal do peM 
tróleo, ç~n_q_uista hi_stóri~a de nosso-po-vo. As cOOCessões 
de resÚvas ~e -m_!nbrio como n_o Projeto Carajás, com
prometeili-0 futuro do País. 

A .Sítuação de ~ependência ao capital estrangeiro f!.m
ciona como" dririo i sugar todo o esforço nacionaL A in· 
fiação asfixia o povo, impondo um custo de vida proibi
tivo; a dívla?_ irl~erna asCende a doze trilhões de cruzeiros 
e a dívida externa a cem bilhões de dólares. As empresas 
nacionais às Portas da falência. A exportação subsidiada 
às custas dos sacrifícios imp5)stos à classe trabalhadora. 
·o Brasil ~iPOtecado; a soberania afrontada. E o País 
submetido à veg5)nhosa fiscalização do Fundo Mone
tário InternacionaL Estamos todos jungidos a um pro
cesso de neocolonikl!ção que fere e humilha a todos nós. 

A defesa de independência e da soberania do Brasil ê 
bandeira que não pode ser abandonada no campo de lu
ta. Por isso desfraldamos a bandeira nacionalista, demo
ciática e po"pufafem nome- dá dignidade nacional. 

O sentimeilto- nacioria.li~ta se ap6ia sobretudo na 
crença dos valores espiritUais do nosso povo, no culto 
dos possas __ valo(es históriCos e cUitui-ais, razão maior da 
nossa 11aciõnalidade. 

O movimento nacionalista não é xenófobo, não admi
te porém, a delegação a mãos alienfgenas da condução 
do nosso destino. 

Os recursos nacionais devem ser utilizados para a so
lução dos graves problemas de alimentação, habitação, 
v~tuã_rio,_educação e saúde do homem brasileiro e não 
transformados em fontes de enriquecimento das empre
sas multinacionais. 

Esse sentimento nacionalista deve promover a inte
gração so~~al e econômica do povo brasileiro e presidir 
as nÕSsa-s relações internacionais. 

Defenaemos "a participação e a mobilização popular. 
Restabelecer e consolidar a democracia no País é com
promisso insepã:rável da luta pela soberania nacional. 

Nosso comprOniiSso Com os ideais democráticos é per
manente e se opõe a selvageria- àpitalista que Oprime o 
País. 

Entendemos ser nec~sá,rio devolver a crença aos bra
sil_!!jros; desejamos unir os diversos setores da nacionali
dade:_civg;_e m_ilitare~. operári_os ~ e_rnpresários, estudan
tes e professores, religio!!OS e leigos, profissionais liberais 
e intelectuais, homens e: -mulheres de todas as condições 
soçiais e de tod~ as_ t:aça!>_, __ em tgrno ele lHD movimento 
qi.le não- sô restaure, mas, sobretudo, consolide a inde
pendência nacional. 

--Sob a inspiração desses princípios que orientaram os 
fundadores da Nação brasileira, adotamos os seguintes 
objetivos: 

I - Reforma institucional que estabeleça as. eleições 
dirctas para todos oS ~rgos eletivos, a revogação da Lei 
de Segurançã'Nacional e das leis de exceção, a retomada 
das prerrogativas do Congresso Nacional e promova o 
rcstabdedmento do regime democrático pleno, fundado 
na pluralidade dos partidos e nas garantias dos direitos 

-fundamentais do homem. 

2- Revisão dOs- Tratados, Convénios ou Acordos 
qúe ãmeaçam a soberania e os interesses nacionais.. 
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3- Denúnçia do AcOrdo com o Fundo M_one_t_ário 
Internacional Revisão do Acordo Nuclear com a Ale
manha, ouvida a comunidade cientifica brasileira. 

4- Relações com todos os povos. Acordos bilaterais 
de_comêrcio, especialmente com os países do Terceiro 
Mundo. 

5 -Defesa intransigente da Paz e dos princípios de 
não-intervençã.o e do autodeterminação dos povos. 
6- Defesa dos princípios inscritos na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, estabelecida pela Or
giu'lizçaãó-das Nações Unidas e adotada pelo Brasil. 

7- Defesa de- uma moratória dos pagamentos da 
dívida externa em condições compatíveis com o desen
volvimento econômico do País. 
8- Revisão da lei de remessa de lucros para o exte

rior, de modo a evitar a espOliação da riqueza naCiOnal, 
disciplinando o pagamento de assistência técnica, royal~ 
ties, o uso de patentes e outras formas nocivas ao desen
volvimento do País. 
9- Resgate das reservas minerais do País contra 

qualquer forma de controle, dominio ou dilapidação 
dessas reservas por organizações monopolistas interna
cionais, dfscipllriada a sua exploração, quando realizada 
pela indústria nacional. 

10- Luta pela retomada do processo de desenvolvi
mento econômíco independente do País, dirigido para o 
fortalecimento do mercado interno e conseqüente am
pliação do mercado externo. 

11 - Defesa da indústria, do comércio e da agricultu
ra contra a ação dos oligopótios e contra a política de re
cessão econômica. 

12- -Defesa dos recursos naturais do País e preser
vação do meio ambiente contra qualquer ação preda
tória. 

13- Defesa do monopólio estatal nos setores econô
micos fundamentais. 

14- Reformulação da política de transporte do Pais, 
visando torná-lo menos dependente da importação de 
petróleo. 

15- Defesa dos interesses do trabalhador, essenciais, 
ao fortalecimento da sociedade brasileira, traduzida em 
autonomia sindical, direito de greve, política de pleno 
emprego, contratos coletivos de trabalho sem inter
venção do Estado, estabelecimento do salário
desemprego e restauração do direito à estabilidade, com
patibilizando com o Fundo d~ Garantia do Tempo de 
Serviço. .. 

16..:... Defesa de uma reforma agrária, que assegure 
aos trablhadores rurais o acesso ao uso e à posse da terra 
e combate às concessões e venda de terras a estrangeiros 
ou empresas multinacionais. 

17- Politica de áédiio ruiafque atenda prioritaria
mente aos pequenos, aos médios produtores e às coope
rativas. 

18 - Legislação que determine a estatização dos ban
cos, estabelecendo que a maioria do capital deva perten
cer à União e aos Estados. 

19- Subordinção da indústria farmacêutica aos inte
resses da saúde do nosso povo mediante a sua nacionali
zação, assegurada a maioria de acionistas nacionais nas 
empresas. 

20- Reformã tributária, que fortaleça a Federação e 
promova a redistribuição da incidência dos impostos 
com maior tributação sobre os ganhos do capital e re
dução dos tributos sobre a renda dos pequenos produto
res e o salário dos trabalhadores. 

21 -Defesa da reserva de mercado para a indústria 
de informáticâ-n8.êiõnal. 

22- Defesa da cultura brasileira, dos seus valores 
históricos, das suas características de pluralismo étnico e 
social. 

23- Defesa do ensino como instrumento da cultura 
do povo brasileiro. Legislação que assegure o ensino 
público gratuito em todos os graus, a direção democráti-
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ca e pluralista da univers_idadt; e impeça e sua exploração 
mercantil. _ _ 

24- Estimulo à pesquisa científica, buscando a in_d~ 
pendência tecnológica do País com ênfase nos setores 
energéticos e de ínform"áf!Ca. _ 

25- Política de d~centralização industrial e de de
senvolvimento regional harmônico, como elevação da 
renda das populações das regiões subdesenvolvidas. 

26 - Promover estudos, debates e consultas sobre Q_s 
problemas fundamentais ligados à economia, à justiça 
social e aos princípios democráticos, tendo em vista a de
fesa dos direitos humanos, do patrimônio e da s_oberania_ 
nacionais. 

Brasília, 21 de junho de 1983 
Deputado Alencar Furtado - PMDB/PR 
Senador Mauro Borges - PMDB/GO 
Deputado Osvaldo Lima Filho - PMDB/PE 
Senador Roberto Saturnino - PDT /RJ 
Deputado Fernando Santana - PMDB/BA 
Senador Pedro Simon - PMDB/RS 
Deputado Seixas DóriS: - PMDB/SE 
Senador Fábio Lucena- PMDB/AM 
Deputado Cid Carvalho - PMDB/MA 
Senador Marcondes Gadelha ~ PDS/PB 
Deputado José Frejat - PDT /RJ 
Senador Henrique Santillo - PMDB/GO 
Deputado Artur VirgílJo Neto - PMDB/ Al\1 
Senador Itamar Franco- PMDB/MG 
Deputado Floriceno Paixão - PDT /RS 
Senador Mário Maia - PMDB/ AC 
Deputado Siegfried Heuser - PMDB/RS 
Senador Alfredo Cainpos - PMDB/MG 
Deputado Jacques D'Ornellas- PDT/RJ 
Senador Passes Pôrto - PDS/SE 
Deputado Dante Oliveira -:-- PMDB/MT 
Senador Enéas Faria - PMDB/PR 
Deputado José Machado - PDS/MG 
Deputado Sérgio Mutilo - PMDB/PE 
Deputado Antônio Câmara - PMDB/RN 
Deputado Wall Ferraz - PMDB/PI 
Deputado Paulo Marques - PMDB/PR 
Deputado Roberto Rollemberg - PMDB/SP 
Deputada Myrthes Bevilacqua - PMDB/ES 
Deputado Irajá Rodrigues- PMDB/RS 
Deputado Odilon Salmoria - PMDBJSC 
Deputado Haroldo Lima - PMDB/BA 
Deputado José Mendonça de Morais - PMDB/MG 
Deputado Raul Ferraz - PMDB/BA 
Deputado Aluízio Campos - PMDB/PB 
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Deputado Hélio Duque - PMDB/PR 
Deputado Lêlio Souza - PMDB/RS 
Deputado Paulo Mincarone - PMDB/RS 
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Deputado Randolfo Bittencourt- PMDB/AM 
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Deputado Carneiro Arnaud - PMDB/PB 
Deputado Márcio Braga - PMDB/RJ 
Deputado Carlos Vinagre- PMDB/PA 
Deputado Walber Guimarães - PMDB/PR 
Deputado Márcira Lacerda - PMDB/MT 
Deputado Epitácio Cafeteira - PMDB/MA 
Deputado Plínio Martins - PMDB/MS 
Deputado Flávio Bierrenbach - PMDB/SP 
Deputado José Ta"ares - PMDB/PR 
DepUtado Raymundo Asi"Ora ..:_ PMD~/PB 
Deputado Virgildásio de Senna - PMDB/BA 
Deputado Genebaldo Correia - PMDB/BA 
Deputado Paulo Borges - PMDB/GO 
Deputado Aldo Pinto - PDT /RS 
Deputado José Maranhão- PMDB/PB 
DeputadO Jual-es Bernardes - PMDB/GO 
Deputado Paes de Andrada - PMDB/CE 
Deputado Henrique Alves - PMDB/RN 
Deputado Anselmo Peraro - PMDB/PR 
Deputado Jarbas Vasconcelos- PMDB/PE 
Deputado -Carlos Wilson - PMDB/PE 
Deputado Pimenta da Veiga - PMDB/MG 
DePutado Cardoso AlveS - PMDB/SP 
Dep_utado Ivo Vande~!inde- PMDB/SC 
Deputado Marcelo Gãto - PMDB/SP 
Deputado Tobias AlVes - -PivfDB/GO -
Deputado Orestes Moniz - PMDB/RO 
Deputado Carlos de Carli - PMDB/ AM 
Deputado Geraldo Fleming - PMDB/ AC 
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Deputado Theodoro Mendes - PMDB/SP 
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Deputado Argilano Dario - PMDB/ES 
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Deputado Ruben Figueiró - PMDB/MS 
Deputado Jorge Medauar - PMDB/BA 
Deput"ado Coutinho Jorge - PMDB/PA 
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Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Hélio Gueiros- José Sarney--:- Marco Maciel-:- Al

bano Franco - Jo~ê: Igõ.âcio - Alfredo- C<i.mpõs -
Eneas Earia - Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência os Projeto de Lei da Câmara n"'s 

79/81 e 5lf83; o Requerimento n9 758/83 e o Projeto de 
L_çi do SeP.li!-_do n9 2lj83~_constantes do primeiro, -segun
do, terceiro e sexto itens da pauta, ficam com sua apre
ciação adiada para a próxima sessão, em virtude de 
achar-se em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passaremos, 
então, ao Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 98, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 756, de 
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1983), que autoriza o GoVerno do Estado de Per
nambuco a elevar em CrS 84.206.720,00 (oitenta e 
quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vin
te cruzeiro_s)" o montante de sua dívida consolidada,_ 
tendo --

PARECER, sob n9 751, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Jus,tiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica Rdiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item S: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 102, de 1983 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 783, 
de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Es
tância (SE) a elevar em Cr$ 45.299.987,01 (quarenta 
e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, n<:>
vecentos e oit~nt_a e sete t:ruzeiros e um centavo) o 
montante_ de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 784 e 785, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de MuÕicípios, favorável. 

E-m diScussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer~ 

rã. da. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis
ta. 

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

Problemas existem que, embora não apresentando as 
dimensões, perspectívas e impactos caracterfsticos d.os 
imensos desafios da atual conjuntura política, econômi
ca e social do País, - nesta hora de graves apreensões 
para todos nós-, são, todavia, extraordinariamente im
portantes pelos seus efeitos multiplicadores, no concer
nente ao agravamento das .dificuldades que obstaculizam 
a vida das famílias pobres e dos segmentos mais carentes 
da população brasileira. 

Este é o caso, por exemplo, do complexo problema do 
Livro Didático no Brasil, em virtude dos altos preços e 
custos relativQs à sua editoração, distribuição e consU
mo. 
_Trªta~se __ d_e assunto sobreo qual teci algumas conside

rações, no Senado Federal, no dia 27 de agosto passado, 
quando abOi'dei a patriótica iniciatiVa da Ministra 
Eslher de Figue_iredo Ferraz ao ao acionar o processo <:le
cisório do qual certamente resultarão, a curto prazo, 
providências concretas, no que tange à edição dos livros 
didáticos e à produção do material escolar_ que as 
famílias pobres e mais de duas dezenas de milhões de es
tudantes matriculados nas escolas de 19 e 29-g-r:Ú.Is tstãO 
reclamando. 

No meu proni.mcÍamento então formulado, referi-me 
ao Grupo de Trabalho instituído pela Mír:ifsira Esthei de 
Figueiredo Ferraz, e coordenado pela eficiente secretária 
de Ensino do {9 e 2» graus, Professora Anna Bernardes, a 
Qu31 st.ibilieteu o Relatório elaborado sobre os proble
mas do livro didático, no óltimo dia 13 de agostO, à Mi
nistra de Estado da Educação e Cultura. 

O mencionado Relatório é o documento que agora so
licitp seja incorporado ao texto destas minhas breves 
.consid_erações, porque investiga aqueles problemas e for
mura propostas no sentido do atendimento das necessi-
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dades bâsicas de dezenas de milhareS de estudantes ca~ 
rentes, atualmente impossíbifitados de-ailquirir livrOs di~ 
dáticos e_ o material escolar indispensável ao estudo, nas 
diversas escolas do i" e 2~' graus, em face da eXtrema pre
cariedade financeira óas respectivãS- famiiTaS. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Em 15 de julho de 198~ 
A Sua Excelência a Senhora 
Profl' Esther de Figueiredo Ferraz 
DD. Ministra de Estado da Educação e Cultura 

DlÃf<IODOCONGRESSO N~ÇIONAL (Seçào II) 

Primeiro pressuposto; 
I -O instrumento mais efetivo de melhoria dos pa

drões do livro didático é o preparo dos professores para 
a ta~efa de avaliar, selecionar e adotar livros, nas escolas. 

O Grupo não desconhece os problemas relacionados à 
qualidade do livro, seja quanto a seus aspectos fisicos de 
papel, resistência, duração, etc, seja quanto a seu conteú
do: ihYerdade, esteriótipos, incorreções, tendenciosida
des, agressões culturais, etc. Mas está convencido de que 
será na medida em que os professores se qualifiquem de 
modo a rejeitarem esses livros pelo conhecimento de suas 
falhas, que eles se retrairão, efetivamente, no mercado. 

segundO rressuporto: 
2-- O livro didático é, na ordem de sua função, antes 

Senhora Ministra, um instrumento de apoio ao trabalho do professor que 
A Portaria Ministerial n_9 206, de -11 de nlaio de 1983, um meio de comprovação de assistência ao aluno. 

constituiu o Grupo de Estudos enCã.fregado de Promover 
o exam{f. "dos problemas do livro didático e os progra- O Grupo não ignora que é indispensável que o aluno 
mas em execução no MEC", integrando-o por Ruy Men- carente de r~ursos financeiros seja assistido pelo Poder 
des Gonçalves, Maria Alice Barroso, Luiz Pasquale Fi- Púl:ilico-de modo a contar com as condições indispensá-
Iho, Madalena Rodrigues dos Santos, Armando Hil- veis a seu melhor aproveitamento escolar. Mas o fato é 
debrand e Anna Bernardes da Silveira--Rocha. que. em nosso--sistema escolar, se um professor ensinar 

No prazo de 60 (sessenta) dias estipUlado para a con- por outro meio que-não o do livro didático, então o alu-
clusão dos trabalhos, 0 Grupo tem 0 prazer de apresen- no carente dispensa o material. ora, é porque o prof es-
tara Vossa Excelência 0 relatório fina[ de suas ati vida- sor adota e usa livros para ensinar que os alunos que não 
des, vazado em três partes: a priineira se ocupa dos pres- õs podem comprar necessitam ajuda. Assim, a causa do 
supostos em que se basearam as reflexões sobre 0 assun- livro é a açãO docente e os programas não devem situar 
to, a segunda focaliza sugestões sobre 0 liVro didático em fuenor relevo essa prioridade. Toda uma reversão de 
visto do ângulo genérico de sua consideração e numa ter~ objetivos há que ser posta nos programas de livros de 
ceifa parte, propõem-se medidas Pã.ra--a continuid~de - - mOdo a situá-los como um dos suportes do trabalho do_ 
dos programas no âmbito do Ministério da Educação. pr.9fessOr · 

Bem sabemos que estivemos longe de esgotar as possi~ T~rceiro pressUposto: 
bilidades de melhoria do programa de livro didático. 3 -:-O conceito de currículo e as diretrizes para sua 
Porque é somente com um sistema permanente de acom~ elabÇ>raçào que a atual Lei de Diretrizes e Bases para o 
panhamento, avaliação e controle que se consegue que _Ensino_de_j I' e 1~ Graus preconiza (confronte artigos 4~> e 
os programas educacionais, especialmente os de livros, s~ da Lei n9 7.044/82 que alterou a Lei n9 5.692/71) re-
conquistem, ao longo do tempo, progressivamente, os metem ao estabelecimento de ensino (unidade escolar) a 
aperfeiçoamentos necessários a sua plena eficácia. atribuição de estruturar seu próprio currículo, com as 

Esta consciência se não nos tranqOilizou, em face do disposições necessárias ao relacionamento, à ordenação 
caráter precário das possibilidades de estudos mais pro- e à sequência das disciplinas, áreas de estudos ou ati vida-
fundos com que a transitoriedade do Grupo acenava, des que o çomponham. 

levou-nos à consideração da relevância de ouvirmos as Em decorrência, 0 Grupo de Estudos adrilite que 0 
experiências da Secretãria_de EducaÇão e Cultura do DF,- ~ conceito de livro didático, na atuallegislação, hã que ser 
de especialistas no campo do livro didático, técnicos de conformado ao de currfculo, enquanto instrumento que 
Secretarias de Educação encarregados de programas de é, de 'suã exeCução e, neste caso, a escolha do livro básico 
livros, diretores de escolas objeto de programas do livro -de -estudos do currículo como 0 próprio currículo, é re-
didático, professores regentes de classe que, n~ ponta do sultado do consenso dos professores. Em outras palaw 
sistema de ensino, na saJa de aula, têm seu trabalhado vras, 0 livro básico de estudos (didático), objeto dos pro-
atingido pelos programas, pais e mães de família.s_que se gramas de suprimento escolar financfadoS -com recursos 
vêem a braços com o problema da aquisição de livros. públicos é aquele determinado pelo estabelecimento de 
Essas testemunhas vivas, participantes no longo -p-ro·c-es~ ensino para os diferentes componentes curriculares das 
so que vai da produçã.o ao consumo do livro didático, diferentes séries a partir da decisão conjunta dos profesw 
passando por fases de estudos, seleção, adoção, uso do sares. 
material, provieram das diferentes regiões do país e enri-
queceram nossos estudos de maneira definitiva. Quarto pressuposto; 

Cremos, todavia, que-as medidas que estão serido pro- 4:-- Funcionamento do Banco do Livro e adoção de 
postas merecem que se reúnam em Brasília as pessoas livro descartável são pretensões divergentes. 
que atuam na área nas Secretarias de Educação dos Esta- O Banco do Livro funciona, nas Escolas, como uma 
dos, dos Territórios, do DF, de modo a obtermos delas instituição que recebe doações de livros e, especialmente, 
sugestões de aprimoramento das providências neces- os livros usados pelos alu~os da escola no ano preceden-
sârias. te e que sãO emprestados a outros alunos para seus estu-

Esperando que as conclusões que lhe passamos às dos. 
mãos subsidiem as decisões.de Vossa Excelência, agrade- Fuociona como uma agência de empréstimo de livros. 
cernas a honra com que nos cumulou e permanecemos a Decorre dessa função que os livros do Banco, para curo-
sua disposição para quaisquer revisões. ou reestudas que p;ir sua missão de servir por três, quatro ou mais anos, 
se façam necessárias. - devem ter assegurada sua duração segundo esses perío-

Atenciosamente. -Anua Bernardes da Silveira ROCha dos. Neste caso, problemas de encadernação, resistência, 
-Armando Hildebrand- Luiz Pasquale Filho- Mada- papel, entre outros hão de ser considerados. Mas, pri-
lena Rodrigues dos Santos- Maria Alice BiiToso- Ruy - mordialmente, tem-se que livro que funciOna também 
Mendes Gonçalves. com caderno de exercícios-caso dos chamados consumí

I - Considerações Preliminares 

O Grupo de Estudos procurou, desde logo, fixar al
guns pressupostos norteadores das reflexões e que ga
nharam consenso já nas Iiiíirieini.-S reUniõeS" âe tr3.óilh0. 

veis - não se presta ao uso de mais de um aluno, por
que, para tanto, seria necessário não usá-lo como con
sumível (e então, não sej'ustificaria sua edição) ou recu
perar os espaços usados pelo primeiro aluno, o que pre
judica seu aproveitamento em segunda mão. 
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Quinto pressuposto: 
5- É mais rentável para a educação. ''doar" o livro de 

leitura ao aluno iniciante, deixando o uso em segunda ou 
terceira mão, para alunos da terceira à oitava séries do I~' 
grau. 

O Grupo discutiu o fato de que os alunos de sete e oito 
anos de idade, aJém de se encontrarem em estágio de 
vida psicológica em que o sentimento de posse é acendra
do, encontram no !ivro de leitura doado, no maior nú
mero dos casos, o único material de leitura que lhe entra 
no !ar. E que, em tais circunstâncias, pode o livro ser ob
jeto de atenção da família e traduzir estímulos ao aluno, 

- P~?_la repràetltaçãO promoCional que supõe. De outrã 
parte, por natureza, a Cartilha e o primeiro livro são 
muito manuseados, por um leitor_ em que se estará bus
cando desenvolver hábitos de leitura, de modo que, sem 
restrições, não se consegue fácil conservação do mate
rial. Acrescente-se que a aprendizagem da leitura deve le
var o aluno a ver na sua Cartilha um trofeu conquistado 
e que lhe pertence de direito~ E é assim que a própria es
cola deve considerar o fato, como elemento de estimulo à 
alfabetização dos alunos. 

Sexto Pressuposto; 
6- O aprímorarpefJtO dos Programas do Livro Didáti
co exige o livro certo para o professor certo. 

Isto significa a busca da eliminação de mecanismos e 
influências que podem levar ao professor um livro que 
ele desconhece ou não deseja. De sorte que os programas 
hão de buscar formas operacionais capazes de assegurar 
que o livro adquirido seja o efetívamente selecionado pe
los professores e lhe chegue às mãos em tempo hábil para 
stia plena utilização. 
-SétimO pressuposto: 
7- O conhecimento dos livros existentes no mercado 

é cada vez mais difícil, envolvendo o número elevado dos 
títuloS disponíveis, complexidade crescente para a análi
se de sua qualidade por um mesmo professor. 

O Grupo admite que algumas medidas devam ser ado
tadas, para colocar à disposição dos profess-ores, siste
maticamente informações sobre livros, de modo a 
atualizá-!os em relação ao mercado e à qualidade dos li
vros editados. 

Oitavo pressuposto: 
8 -Programas de livros didáticos podem ser melhor 

sucedidos quando operados sob intensa campanha de di
vulgação e sensibiJização de usuários e b-eneficiários. 

Entende o Grupo que meios de comunicação de mas
sa, entre outros, devem ser acionados para explicar como 
opera o programa, divulgar seus resultados, estimular e 
comprometer diretores, professores, alunos e comunida
de, no processo e nos resultados dos programas. 

Nono pressuposto; 
9- A diversidade de iniciativas do Poder Público das 

diferentcii esfei-3.5 administrativas - Federal, estadual, 
municipal - exige integração das ações. 

Sem a cautela de se somarem as diferentes iniciativas 
relaciomi.aas· ao p-rõvimento de livros, corre-se o risco do 
desperdício, de superposição de recursos e esforços para 
o mesmo fim. A cautela exige pesquisas e intercâmbio de 
informações disponíveis e -âe experiências em andamen
to. 

Décimo pressuposto: 
10- A qualidade do ensino exige extensão do PLI

DEF as últimas séries do l~> grau. 
Este último pressuposto induz à necessidade de exame 

da viabilidade de aumento de recursos destinados ao 
PUDEF, de modo a prover de livros os alunos das últi
mas séries do 1~> grau, onde se devem acentuar as ope
rações do Banco do Livro nas escolas. 

II -Sugestões Giir&is sobre o Livro Didático 
A orientaçãO que norteou o presente trabalho, nesta 

parte, foi a de abordar genericamente os principais as
pectos que envolvem a problemática de avaliação, 
adoção e utilização do livro. 
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l. Considerando que as mudanças na adoção do li
vro didático, em períodos curtos de tempo, prejudicam 
os principais agentes do mercãdo, a família, a escola, o 
governo, bem como a iniciativa privada, recomenda-se 
que: 

I. t. A escolha d_o liv.ro didático seja fruto do_consen
so ·ctos professores com vistas à execução do currlculo 
pleno da escola e, como tal, a mudança para outro livro 
ocorra somente quando alteração substancial do currícu
lo o recomende, sem prejuízo das ações de planejamento 
anual indispensável aos trabalhos escolares do ano sub
seqüente. 

2. Considerando que o professor tem pleno conheci
mento das características do seu alunado, da sua escola, 
do seu município, e _é_ o artífice do currículo pleno da es
cola, recomenda-se que: 

2.1. Ao professor deve caber a escolha do livro _didá
tico. 

2.2. O MEC, através de seus ó-rgãos, com a Colabo
ração da classe editorial, elabore material visando orien
tar e auxiliar o professor na avaliação, escolha e utili
zação consciente e racional do livro didático. 

2.3. Os sistemas de ensino promovam o treinamentO· 
do pessoal envolvido em_programas de livros didáticos 
atendendo especialmente ao preparo dos professores 
para avaliação, seleção e uso do livro. 

2.4. Os programas de ensino dos cursos de habili
tação do magistério contemplem unidades de ensino vol
tadas ao objetivo de capacitar os professores para bem 
avaliarem, selecionarem e usarem livros e atUras mate
rhiis didáticos disponíveis. 

3. Considerando s_er necessário o_est_a_belecimento de 
especificações mínimas que garantam a boa qualidade 
física dos livros didáticos, recomenda-se que: 

3.1. A FAE desenvolva esforços, no sentido de esta
belecer especificações mínimaS,-viS3.fldo à qualidade físi
ca do livro, solicitando, para tanto, a Cooperação da 
classe empresarial. 

4. Considerando a polftica adotada e largamente di-_ 
fundida pelo Exmo. _ _S_r:.Yresidente_da 1\epública, João 
Figueiredo, de desestatização e da não interferência do 
Estado em atividades já plenamente supridas pela inicia
tiva privada, recomenda-se que: 

4. L Os sistemas de ensino evitem desenvolver inicia
tivas mf edição e na produção de material didático quan
do estas se mostrem mais rentáveis_ e qualitativamente 
mais adequadas se promovidas pelo setor empresarial 
privado. 

5. Conslderand_o o significafíVo alcance- so"Ciãl dos 
programas de livros- PLIDEF, PLIDEM e PUDES
e tendo em vista a queda dos--quantitativos anuais cc
editados, no primeiro, e a retratação dos do_is_ últimos 
programas, em contraposição ao crescimento vegetativo 
de alunos matriculados, recomenda-se que: 

5. L O MEC desenvolva esforços no s~ntido de doar 
os Programas dos indispensáveis recursos que permitam, 
pelo menos, o atendimento do crescente número de alu
nos carentes. 

III - Medidas para Continuidade dos Programas no 
Ambito do MEC. 

Numa análise feita, verificou-se que não há uma efeti
va participação dos professores no sistema de escolha 
dos livros que serão utilizados pelos alunos. Não tendo 
participado da escolha, geralmente os livros não corres
pondem aos anseios e objetivos dos professores no de
senvolvimento do_s respectivos programas, Constata-se, 
com grande freqíiência, a marginalização destes livros, o 
q.ue contraria os objetivos_visados pelo PLIDEF. 

A medida indicada para corrigir tal distorção -implica 
na partiCipação efetiva dQs professores de cada unidade 
escolar, no processo de escolha e seleção dos livros didá
ticos. Esta participação dos professores deve ser assegu
rada através da assistência conjunta e i_ntegrada das Se
cretarias de Educação e equipes técnicas do PLIDEF. 
Visa:sc._assim, 41lr aos professores, através de palestras, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

trei~amentos e documentos _edu~ativos, condições para 
melhor exame e avaliação dos textos em consonância 
com o currículo adotado pela escola. 

Todo o processo de treinamento, exame e self:ç.âo dOs 
liv-ws -deve c~n~tar do calendário escolar de m,odo a que 
ele se desenVolva de forma diriâmica -ã -fim d-e -que não 
ocasione o retafdamento nas- faSes- subs~qüentes ~o Pro~ 
grama. 

No sentido de conferir. ao livro a mais adequada dura
bilidade, recomenda-se a publicação e distribuição, atra
vés do Progrãtna, de documenfos que forneçam aos pro
fessores subsídios na orientaÇão dos estudantes objeti
Vando a almejada durabilidade do livro didático e_-mate
riais escolares, de modo geral. Tais publicações deverão 
conter, ainda, os seguintes esclarecimentos: 
_- objetivos que o PLIDEF pretende alcançar; 
-o valor inestimável da cooperação da comunidade 

_no sentido de auxiliar o Pr9grama através de llma 
a!~ação criativa e de observações que ajude~ a aprimo
rar o processo; 

.::::.... os critérios que nortearam a escola na-escolha do li
vro a ser utilizado pelo aluno. 

Tendo em vista que o PLIDEF tem como meta aten
der, através da distribuição do livro didático, o universo 
escolar, com ênfase para os alunos de I• à 4• série do IY 
grau, devem ser assegurados ao Programa, além dos re
cursos necessários, os mecanisinos que possibiliterri a oti~ 
mizãçãO no-empregO de tais recursos. 

Nisse_sentido, recomenda-se que: 
-o PLIDEF admitirá já em 1984/85, que a seleção 

dos livros seja fella pela própria escola, a partir do con
senso dos professores; 
- ..:_o PLIDEF não acolha, já em 1984/85, livros con-
sumíveis a partir da 3• sérii-dO i"' grau; -

-para as duas séries _iniciais, os ltVros-sejam--do tipo 
consumível erU -face de suas PeCuliaridades -didático
pedagógicas; 

-para a 1' série, o PLIDEF restrinja sUa distribuição 
ao livfõ de alfabetizaçãO e para a 2• série aos livros de lei
tl:'r~ e-matemática, acrescentando-se, sempre: que possí
vel, livros de literatura infantif adeqUados às séries; 
-o PLIDEF exerça junto às editoras abrangidas pelo 

Programa um papel orientador visando conferir ao livro 
didático_c_ondições de maior Oura'bilida_de, _resultando no 
aprimoramento dos trabalhos gi'áficos na produção des
tes livros. Nesse sentido, o PLIDEF distribuirá aos edi
tores documentos a fim de que as normas adotadas fi
quem bem expficítas; 

- o- PLIDEF estenda sua attiação às séries _de 5• à s~ 
onde melhor se pode exercer as atividades do Banco do 
l.ivro. 

Tendo em vista que o PLIDEF deve atuar da forma 
mais eficaz- possível, maximizando recursos e esforços 
em suas diferentes etapas de seleção, distribuição -e utili
zação dos livros didáticos, ele-acolherá além do tradicio
nal pi-acesso de co~edição, outros mecanismos que tam
bém conduzam aos objetivos do Programa. 

Nesse sentido, recomenda~se adoção do sistema de 
Bônus para aquisição de livrOS didáticos; diretamente 
pela escola, em caráter experimental, em algumas Unida
des da Federação, cabendO à FAE proceder aos estudos 
preliminares que indiquem; 

~-viabilidade do sistema; 
-Unidades Federadas onde serâ testadaª experiên-

cia~ 
-abrangência física (zona urbana_ efou _ruraD; 
-custos; 
-envolvimento das comunidade_s; 
- critérios; 
- aspectos operacionais, mecanismos; 

<~ ......... outros aspectos julgados pertinentes, 
B;mco de Livros e Bibliotecas Escolares 
A discussão do livro didático como insiillmento de 

apoio às atividades curriculares transcende ao merQ de~ 
bate sobre o livro básico utilizado pelas dis_ciplinas ou 
áreas de estudos nas várias niodalidades de ensino. 
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Além de outros fatores pertinentes ao livro didático já 
levant~dos ·par este relatório, hã que ser ressaltada: 

I) a impossibilidade de os alunos carentes participa
rem da aquisição dos livros necessários à sua prática 
educatiVa;· 

_2) a ausê~cfa ae o~tros livros e materiais impressos 
oa resi9ência da maioria dos alunos e por que não dizer 
de grande número de Professores; 

3) a impossibilidade da oferta de quantitativo de li
vros suficientes para todos os alunos nas várias modali
dades e matérias de ensino; 

4) a inexistência de .um livro ideal contendo todas as 
informações necessárias à prática educativa e à am
pliação da realidade do aluno; 

5) a ausência de Bibliotecas Escolares 01,1 públicas que 
ãpoiem a prâtica pedagógica e que ofereçam uma fonte 
sistematizada do conhecimento que se processa no mun
d.o social. 

Considerando~se os pontos abordados anteriormente, 
propõe-se que o Programa do Livro Didático - PLI
DEF seja ai!J-pliado nos se_us objeti~os agregando ações 
complementares, introduzindo Oã sua sistemática o Ban
co de Livros de uma maneiramais efetiva e a criação ou 
implementação de Bibliotecas Escolares. Estas medidas 
visam ao fortalecimento_daescola de {9 e 29_Graus e sua 
illtegraçãO _inaior com a comunidade, na medida em que 
contribuem para a melhorí_a_ qua-litativa dos programas 
educaciQnais, ffifnimizam o conflito entre as necessida
des educacíonais do aluno e os fatores econômicos e ope~ 
racionais impedidores da ação educacional junto às po
pulações carentes. 

A política do livro didático ampliada nos seus objeti
vos expressará uma _resposta mais adequada às tensões 
da _so_ciedade que atualmente se refletem não apenas no 
~iluno, mas .também no professor. 
-AS proposições ãqui mencionadas, deparam-se, no -

momento at_ual, com a seguinte situação:_ 
A - em relação ao sistema do Banco de Livros 

- O sistema do Banco de Livros recomendado para todo 
-o pãís através da Circular Ministerial de 18-1-73 não 
atingiu a sua capacidade máxima de utilização: Este sis
tema constante das obrigações do Convênio PLIDEF 
não" tem sido devidamente averiguado pelo órgãO de 
coordenaçãO-do programa a nível nacional. Cada U elida
de Federada tem conferido ao siStema o caráter que lhe 
convém. 

-A- r~são e a reativação deste sistema têm a função 
p~~~pu-a de prolongar a vida útil do livro didáticO-, 
dando-lhe maior valor social e diminuindo a sua capaci~ 
dide octosa- apóS: o -Primeiro ano de uso. Em síntese 
poder~se-ã afirmar que tais procedimentos permitirão: 

a) ampliação dos quantitativos de livros didáticos 
para um maior número de alunos carentes; 

b) maior- raciOnaliza-ção na aplicação dos recursos 
destinados a esta área permitindo um leque mais amplo 
de atendimento a materiais de outras âreas, além de Co
municação e Expressão e Matemática para os quais os 
recursos são prioritariamente destinados; 

c) prolongamento da vida útil do livro provocando 
uma maior economia para as famílias e sistemas de ensi
no. 

Vale salientar entretanto que a par dos beneficias ad~ 
_ yiildos pela utilização do Banco de Livros alguns cuida
dos deverão ser seguidos quando da implantação do sis-
tema. -

Serão necessários: 
a) campanhas elucidativas quanto aos objetivos e a 

estrutura operacional do sistema, destinadas a professo
res, pais e alunos e à comunidade em geral; 

b) treina~ento dos professores quanto à dinâmica do 
s~stema a fim de que seja gãrantida a sua utilização plena 

· por, pa(i~ _dos piofessores e alunos; 
c) p1arlejamento e exeCução de estratégias-pela-escola, 

n_o sentido de arregimentar a comunidade para doação 
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dos livros e participa.Çãõ i1as atividades do Banco de Li
vros; 

d) que o sistema contemple conjuntos de escolas a fim 
de garantir um maior número de títulos para opção de 
profesSores e alunos e a racionalização dos recursos alo
cados para esta atividade. 

B - em relação às Bibliotecas Escolares 
Atualmente inexiste programa destinado especifica

mente à implantação e iriiPlementação de blblioieCaS eS
colares. A limitação dás recursos humanos e financeiros 
tem restringido a ação mais agressiva no apoio e coorde-
nação de Bibljotecas Escolares. -

Diante da situação exiStente eril--rêfação às Bibliotecas 
Escolaies propõe-se a criação de um pro"gnlma nacional 
de bibliotecas escolares a ser implementado pela F AE 
com a colaboração da SEPS e da Biblioteca NaciOnal. A 
exposição do alunado a uma realidade mais ampla, só 
poderá ser feita através -dO acoplamento dO lívro didático 
a um programa de bibliotecas escolares nas redes federal, 
estadual e municipal de ensino. 

Em defesa da implementação do Programa pela FAE, 
ressalta-se que a Biblioteca Escolar, aqui proposta, deve 
estar em consonância dir,eta com as" preocupições em ser 
oferecido ao aluno material pedagógico complementar 
ao livro didático e, como tàl.articuladOs às finalidades do 
currículo pleno da escola. A integração do PLIDEF com 
os Programas de Bibliotecas Escolares garantiria esta vi~ 
são globalizada dos instrumentos dídáticos a serem utili~ 
zados pelos alunos e a conseqUente articulação entre os 
vãrios compon~ntes OOjetos do programa. 

Em síntese, a criação dO p-rõgraffia das bibliotecas es~ 
colares permitirá: 

a) um maior enriquecimento de-- mai.úial CHdáÜco~ -
pedag6gico oferecido a aliú10s- e- professores; 

b) a reutilização do livro -por--escolares--e--doCentes, 
evitando-se a ociosidade do livro -e maximização do Seu 
uso; 

c) um apoio complementar, essencial e efetivo à con
secução dos o_bjetivos previstos no currícúlo pleóO ·aa: is
cola; 

d) a supressão das lacunas provocadas pela utilização 
do livro único que impede a capacidade de maior conhe· 
cimento e reflexão sobre a realidade que cerca alunos, 
docentes e escola. 

A adoçã.o deste programa deve contemplar algumas 
medidas operacionais que facilitem a obtençãO dOS ine
lhores resultados. 

Far-se-â necessário que: 

a) à implementação do programa pela FAE se incor
porem as ações da Biblioteca Nacional e da SEPS como 
órgãOs de apoio ao programa de bibliotecas escolares; 

b) sejam previstos mecanismos de articiJiaçãõ entre 
Banco de Livros e Biblíotecas Escolares, podendo fun
cionar o Banco de Livro como um segmento da Bibliote
ca Escolar. Facilitar-se-á dessa forma 3 raciorializaçào 
de recursos humanos, espaços físicos e recursos financei
ros além da maior articulação ao nível da escola entre o 
livro didático e a BiblioteCa EscOl.ai-; - -

c) no nível estadual, seja garantida a necessária arti
culação entre as equipes cOordenadoras do PLIDEF e 
das Bibliotecas Escolares, quando eventualmente existi
rem equipes específicas. Todavia unia equipe única ga
rantirá o fluxo de infolmações ·necessárias aO plaO.i:ja
mento, bem como acompanhamento e controle da distri
buição dos livros. 

Como conclusão o grupo solicita, além das propo
sições feitas anteríofinêrite; que os programas ligados ã 
material de ensino de qualquer natureza sejam coordena
dos por um único órgão a nível nacionàl a fim de que 
não haja duplicidade e/ou superposição de esforços em 
projetas com o mesmo objetivo, evitando-se assirii a 
fragmentação de :i-ecursos e a fragilização da ação do li
vro didático como ii1Strumento de-política educacional. 

J)IAR.íõD6CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir~ Vaf.ias)- Nada-~ais 
havendo a tratar, Vou encerrar a presente sessão, desig
nan_do _para a próxima sessão ordinária_ a realizar-se~ .... 
feira,_ d!a 12 de s~tembro,_a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câma
ra n~' 79, de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de origem),_que 
dispõe sobre a obriga~oriedade de aplicação em projetas 
.específicos dos créditos e finanCiamentos de organismos 

- -go-vérname_nttiiS e daqueles provenientes de incentivos 
fis<:ais, tendo 

PARECERES, sob n9s. 585 a 58_7, de 1983, das Comis
sões: 

__ de Constituição e Justiça, favorável; 
. =-_de Economia, favorávd, com emenda que apresenta 
de n'i' lMCE; e 

-de Finanças, contrário, com voto vencido do SenaM 
_ dor José FrageUi e voto vencido, em separado, do Sena

dor Pedro Simon. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CâmaM 
ra nl' 51, de 1983 (n9 88/79, na Casa de origem), que reviM 
gora, com nova redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de 
l~' de maio de 1943, dispon-do sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 552, de 1983, da 
Comissão 
-~~de Legislação Social. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da-Câma
ra n~ 150, de l983_(n9 3.826/80, na Casa de origem); que 

- dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9 de 
maiO de 1943, tendo 

PARECER, sob n'i' 627, de 1983, da Comissão 
-:-de Legislação Social, favorável, com voto vencido, 

em separado, do Senador Gabriel Herme&.. 

4 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n~' 
98, de 1983 (apresentdo pela Comissão de Economia 

~ _.como condusã_o de seu Parecer .n~' 756, de 1983), que au
- toriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 

Cri 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos~ 
seis mil, setecentos e vinte cruzeiros) o mont:mte de sua 
divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 757, de 1983, da Comissão 
-de Con~tituiçào e Justica, pela constitucionaiid.3.-d.e e 

juridicidade. 

5 

Votação, e~ turno único, do Projeto de Res.olucão n9 
102, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como co-nclusão de seu Parecer n9 783, de 1983), qu~ au
toriZa a Prefeitura Municipal de Estância (SE) a-elevar 
em Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzen
to:S_e-noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete cru
zeiros e um centaVo) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n9s, 784 e 785, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurldicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 758, de 
1983, de autoria do Senho( Senador Lourival Baptista, 
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solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, dos dis· 
cursos proferidos pelo Vice-Presidente da República. 
Aureliano Chaves, e pelo Presidente João Baptista Fi~ 

___ gueiredo, quando da solenidade em que reassumiu o car
go, no dia 2ti de agosto d~ 1983, no Palácio do Planalto. 

7 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalídade, nos termos do art. 296 do Regi-

- mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 21, de 
1983, de autoria do "Senador Henrique Santillo, que dis
põe sobre a redução do preço do álcool para venda a 
proprietãrios de veíCulos de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas coridíÇões que especifica, tendo 

PARECER, sob n~' 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. (Dependendo da votação do Requerimento n9 775, 
de 1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de 
adiamento da discussão para a sessão de 7 de outubro 
do corrente ano.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

Le~·anta-se a sessão à,ç 15 horas e 50 minutos.) 

GRliPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLA
MENTAR 

Edital 

A Pr~dê~~iã -do -GrupO árasílei~o da União Interpú
lamentar cci~voca a Comissão Deliberativa para uma 
reunião a realizar~se às dez horas de terça-feira, dia treze 
do corrente, em sua sede no Anexo I do Senado Federal, 
29 ãndar, para tr~tar de assuntos de sua competência. 

Brasília, 9 de setembro de 1983. _- Deputado Edson 
Lobão, Presidente- Deputado Sebastião RodriguesJr., 
Secretário. 

ATA DE COMISSOES 

CóMISSÃO PARLAMENTAR DE INQlJtRITO 
(Resolução n9 52/80) 

8~ Reunião, realizada em 12 de novembro de 1980 

Às dez horas do di::~ doze de novembro do ::~no de mil 
novecentos e oitenta, na Sala Ruy Barbosa, presentes os 
Senhores Senadores Tancredo Neves, Roberto Saturni
no, Pedro Simon, JoSé Richa, José Lins e Almir Pinto, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a investigar o 

- -- ~funcionamento do Mercado Financeiro do País. 
-Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-

nhores Senadores Bernardino Viana, Lomanto Júnior, 
Jutahy Ma_galhães, João Lúcio, Cunha Lima, Jaison 
Barreto e Affonso Camargo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Tancredo Ne
ves, Presidente, dispensa a leitura da A tu da reunião an
teri_oc. Colocada em di_scuss.ão e votação é a mesma apro
vada. 

Continuando, a Presidência concede a palavra ao Dr. 
Casemiro Ribeiro, Vice-Presidente do Banco Finasa 
S/ A, que de início agradece a sua convocação nesta Co
missão, para prestar depoimento. O depoente, trouxe em 
forma de documento, a sua contribuição e falando sobre 
assuntos que tem mais estudado, colocou no centro de 
observações a questão da reforma do Banco Central e 
seus instrumentos operaCionais. 

Usaram da palavra, os Senhores Senadores Roberto 
Saturnino, José Lins e Tancredo Neves, que fizeram per
guntas e todas respondidas pelo depoente. 
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O Presidente, agradece ao Dr. Casemiro Ribeiro, que 
honrou com sua presença na Comissão~ 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da ComisSão, lavrei a presente Ata que; lida e aprovada, 
é assínada pelo Senhor Presidente, e irá à publicação, 
juntamente com o apanhamento taquigráfico da presen
te reuníão. 

ANEXO À ATA DA S. REUNIA O DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE JNQUERITO, CRIA
DA ATRA VES DA RESOLUÇÃO N' 52, DE [980, 
"DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONA
MENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO 
PAIS", PARA OUYIR O DEPOIMENTO DO DR. 
CASEM IRO RIBEIRO, QUE SE PUBLICA COM 
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRE
SIDENTE DA COMISSÃO. 

(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÁFICO DA REFERIDA REUNIA O.) 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) ~ Vamos 
dar início· aás nossos trã.balhos. Temos hoje a satisfação 
de ouvir o __ Dr. Casem ii o Ribeiro, cujil expeiriênCia -no se
to r econômico-financeito, no Brasil, é das mais rica, e 
que vai nos trazer, sem dúvida, contribuição de maior 
significação para os objetivos desta Comissão. 

Com· a -palavra o- Dr. Caseriilfó-Ribeiro. 

O SR. CASEMIRO RIBEIRO- Muito obrigado, Sr. 
Presidente~- É com grande horira, e especial satisfação 
que atendo à convocação, para prestar depoimento nesta 
calenda Comi_ssão, sobre problemas vinculados à evo
lução do sistema fiilaricCiicJ" nã.Ciónal. Evidentemente, a 
iniciativa é da maior importância para o CongressO Na
cional, rever, em profundidade, o funcionamento do sis
tema financeírO, tendo em vista a evidente importância 
que o sistema financeiro tem para o TUüciona-iilCritO cifi-
ciente e produtivo da economia, e o seu desenvolvim_en- _ 
to. Importantes reformas foram feitas em 1964 e em 1965 
e, posteriormente, há, realmente, um interesse muito 
grande em manter sob exame crítiCo os _r~ultados dessa 
experiêllCiil à luz do interesse do desenvolvimento. 

Sr. Presidente, trouxe, em forma de documento, uma 
contribuição para esta ComiSsão, mas, se me permitiSse·,' 
eu leria alguns trechos, apenas, e aproveitaria a oportu
nidade para entrar em outros assunto& que a técnica de 
redação não me permitiu que detalhasse, sob pena de fi
car o documento extremamente e~tenso. Mas, creio que 
alguns assuntos têm que ser discutidos com mais profun
didade. 

Vou falar sobre os assuntos que tenho mais estudado, 
participado, discutido e, evidentemente, coloquei no cen
tro das observações, a questão da reforma do Banco 
Central. A criação do Banco Central e os seus instru
mentos operacionais. A foúna -Cóinó"-fõi; oü nãó, inlple
mentada a idéia de se criar o Banco CentraL Como evo
luíram alguns instrumentos fundamentais que devem ser 
utilizados pelo Banco Central. Acho, e quero fazer essa 
observação preliminar áiiteS-de entrar na fase crítica, QUi
o resultado líquido dessas reformªs, numa avaliação ge
ral de 15 anos de experiência,- é muito positivo. 

Realmente, o sistema financeirO, hoje, tanto na estru
tura governamental, na área pública, como no setor pri
vado, se confrontado com o que era, há 15 ou 20 anos, se 
verá que o progresso é evidente, Acho que isso é indis
cutível. Digo isso, de início, priineiro, por-que acho que é 
verdade; segundo, porque gostaria que nãõ foSse mal in
terpretado. O fato nãtural de que vou me concentrar nos 
aspectos críticos, nos aspectos negativos,- ê ó -que mais 
nos interessa dá a impressão de um pouco balanceado o 
resultado. Mas, quero dizer, de iníCio que o Saldo líquido 
é muito grande. Mas deixou-se de fazer muita coisa, 
acredito, e o saldo líquido poderia ter sido muito melhor, 
mesmo dando desconto aos aspectos conjunturais desfa-
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varáveis; como a aceleração da inflação, ou a crise inter
nacional do petróleo. Mesmo assim, poderíamos ter feito 
mais progresso em várias áreas. Esses aspectos menos 
positivos, evidentemente, são os que merecem mais 
atenção. Estãomais interessados em corrigir as coiSas 
que não estão certaS, do que elogiar aquelas que estão 
obviamente certas. 

-_----=-Feita esta ressalva, gostaria de começar com algumas 
observações referentes ao problema Banco Central que, 
no Brasil, tomou um aspecto muito complexo, muito sui 
gencris, porque, historicament~ enveredamos para uma 
solução mista, por um período excessivamente longo. 
Andamos na direção contrária d.a maioria dos países, 
que foram se-aperfeiçoando ao Banco Central, dispen
sando funções não típicas de Banco Central, e concen
trando as atenções na condição básica de controle da 
inoeda e do crédito, tornando assim, esta Instituição 
cada vez mais especializada, mais sui generis. O Brasil se
ria um sentido oposto, historicainente, poâe haver justi
ficações, explicações as mais razoáveis, mas o fatO ê que; 
sob certo ponto de vista da estrutura organizacional do 
Banco Central, ele andou na direçào oposta. Talvez isto 
tenha sido devidQ a_o fato de que o Banco do Brasil foi 
Uma Instituição muito bem sucedida, desenvolveu um 
funcionalismo competente, dedicado - isto jã não é fe
nôlifeno recente-, é de longa data--:- e neste século, ele foi 

-naturalmente recebendo uma série de encargos, que 
cumpria si=ritprei muito bem e com muita dedicação, a tal 
ponto que se perdeu, em certa fase, a noção da__direção 
correta em que deveria evoluir a idéia do Banco Central. 

Por outro lado, parece que foi mais fácil dar soluções 
parciais, ou fazer certos adendos ao Banco_ do Brasil, ou 
criando órgão novos, do que tentar uma reforma de 
grande envergadura. Talvez essa reforma sempre pare
cesse, a alguns, desnecessária, em função da essência do 
BanCo do Brasil. Mas também deve ter pesado muito o 
lato de que Os funciõnárioS do Banco do Brasil, os técni-

- cos, em sua maioria esmagadora, c_om raras excecões, fo
ram contra. Isso pesou muito na prática, porque toda a 
vez que se consultava as pessoas que desempenhavam es
sas funções, ouvia-se: não, o Banco Central não é neces
sário o Banco do Brasil faz de tudo um pouco. E podia
se contar nos dedos os técnicos da área governamental 
qUe ·realmente entenderiam ser importante ter um Banco · 
Central. Isso, talvez, deve ter influído muito, para o fato 
qu~-o-BfãSü fÕi 0- País, dentre oS País-eS de im-Portânciã, -
que mais iarde úíou _o seu B-ancoCential. Não me refiro 
às nações novas criadas depois da II Guerra Mundial, 
digo patSeS de maior expressão, e qtiejã_eixiStiaril, como O 
Brasil, há longo tempo. Este foi o último, e só o tez com 
a reforma de 1964, 1965. Aí mesmo, foram claras as di
vergências de opinião técnica, dandO uma boa ni.argem 
de técnica do Governo, achando que o problema era 
completar as funções dentro do Banco do Brasil .. 

Mas, infelizmente, é claro que o Banco do Brasil, pela 
especialização dos seus funcionáriós .• -teiia- que dar uma 
contribuição, como deu, extremamente importante à 
constitUição do Banco Central. Sabemos, hoje, que uma 
Séi-ie de tllncionários, com pendor para o Banco Central, 
na verdade, optaram até para trabalhar no Banco Cen-

~ -tear,-e hoje Pertencem ao quadro próprio. Esta- SUma so
luçãq racional. Quer diz~r, os que tinh~ll! vocação para a 
eiltidade ·eSPecializada, tinham entusiasmo, aCreditavam 
neta; Saíra-m do--Bãnco do Brasil para formar um funcio
nalismo no Banco Central. Mas, na prática, não- fOi tão 
Simples a decisão, à época da reforina, de forma que, ao 
se fazer, ao se discutir a lei da criação _do Banco Central, 
que foi moderna, fez-se alguma concessão à preocu
paÇão, de muitos téCnícos, de qUe a experiência-pudesse 
ser negativa para o Banco do Brasil. Havia o receio que 
trouxesse desprestígio ao principal estabelecimento de 

- crédito. Não foi Possível venCer esses receiàs·, é foi p·re'ci-
so admitir uma fase de _transição, talvez, mais longa do 
que a ~esejada. 
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Do. ponto de vista técnico, aconteceu que o período de 
transferência foi não só execessivamente longo, como 
houve retrocesso. Vale mencionar os dois aspectos prin
cipaiS envolvidos, de longe os mais importantes: primei-

- ro~ a faculdade de criar liquidez para o sistema bancário, 
creditando em conta corrente do sistema bancário no 
Banco Central. Esta função fundamental, em vez de pas
sar, em tempo rápido, para o Banco Central, foi retida 
pelo Banco do Brasil. Em parte, talvez,- uma compreen
são menos clara da importância desse tipo de função, 
com a evolução universal dos sistemas financeiros. 

Com a evolução das práticas financeiras, a modifi
cação, e evolução das formas relevantes de moeda, no 
sentido económico, a criação de liquidez perante créditos 
em conta corrente, pelo Banco Central, a favor dos ban
cos, modernamente, é um fator de criação de crédito e 
expansão de meios de pagamento pelo sistema bancário 
como um todo, muito mais Importante do que o papel
moeda. Acredito que se houver revisão nas leis mone
tárias, no futuro, elas reconhecerão, do ponto de vista 
jurídico, de forma mais expressa, este fenômeno econô
mica_~ 

O Papel-moeda, hoje, tem importância como moeda 
de troco. A expansão financeira, dO sistema financeiro, 
irrigando a ec_onomía, a criação a redução de crédito e 
meios de pagamento, se faz no plano escriturai. Plano es
criturai que abrange Banco Central, criando -crédito à 
disposição dos _bancos, ençaixe dos bancos, e sentido de 
que os bancos _criem meios de pagamento, através de 
operações de crédito e outras operações, à disposição do 
resto da economia, lastreado no seu encaixe do Banco 
Central. Mas, não aquele que era, essencialmente, o 
papel-moeda, mas papel-moeda como moeda de troco, 
Então, acontece um fenômeno, inclusive, interessante 
para a análise de conjuntura, quando é possível destrin
char as esfãtistiCas para chegar à conclusão de que a ex
pansão no plano escriturai vem antes, e a de papel
moeda depois. Vem a reboque, primeiro. E, a outra, já 
aconte_ceu no plano escriturai, a Banco Central jã criou 
meio de pagamentos, já criou poder de criar crédito, 
criou encaixe sob a forma de depósito à vista dos bancos 
jUiüo ao Banco Central, e este aumento de encaixe per
mite aos bancos multiplicar o crédito por aquele sistema 
que todos conhecemos, e que é demonstrado no livro
texto, com base na expansão do papel-moeda. E' válido, 
mas não tem a relevância, então aquela demonstração 
que estão no livro-texto, em que a moeda provoca uma 
expansão de crêdito de meios de pagamento pelo sistema 
bancário, hoje, neSsa análise, não se fala mais em papel
moeda, mas em encaixe nos bancos. Porque inclui o que 
se chama, hoje, base monetária, que é o exigfvel mane~ 
tário do Banco Central, é moeda, quer dizer, até devia 
ser do ponto jurídico indistintamente, a única deferença 
é físiCa, é Uiri -déólfó-do Banco Central são forma de uma 
nota bancáría- que circula e o outro é um dinheiro de alto 
poder de compra, que ê usado pelo sistema bancário cria 
m-eios para _Q pagamento para o público. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Pediria, 
ao ilustre conferencíSta, licença, para passar a Presidên
cia dos trabalhos ao Senador José Richa, porque tenho 
que me ausentar por alguns minutos, e saio muito pisa
rosa, pois estou aprendendo muito com sua exposição. 

_ Q SR. CASEM IRO RIBEIRO- Creio que o legisla
dor no futuro vai mudar, e tive ocasião de observar isso 
num seminário recente, do Conselho de Advogados, 
_criado pela Unive~idade da Pensilvânia que estuda a 
evolução das institUições jurídicas ligadas ao sistema fi
nanceiro, chamando a atenção para esse fato, eles tem 
mais tempo do que nós para desenvolver essas teses. Per
cebi que nessa parte económica foi, realmente, um pouco 

-de surpresa para eles, ficaram bastante entusiasmados. 
Acredito, enfim, que a criação de manutenção de de

pósitos pelo Banco Central, à disposição dos bancos, se-
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rã considerado uma emissão monetária, do Põnio de vis
ta jurídico, igual a emissão Uo papel-moeda, e, por ser 
mais importante, ela vai ser" observada mais de pertO, re
gulada com mais cuidado ainda, do que a própria emis
são de papel-moeda. O que acontece na conjuntura, é o 
seguinte: a expansão é feita iodã Ílo-PfãriO escriturai, pri
meiro-no Banco Central, criando encaixe, que o banco 
pode transformar em papel-moeda, a sua opção, é indife
rente. Mas o papel-moeda vem quando o público preci
sa, ou pofque todos os valores subiram, o faturamento 
das empresas, os salários, então aquela parcela da com
posição dos meios de pagaffiento à disposição do públi
co, que deve ser paga normalmente em papel-moeda, por 
conveniência, por hábito da população que não se alte
rou, e que varia, é mais forte em dezembro, o público 
pede essa emissão de papel-moeda, e de uma forma ine
xorável, sacando depósito à vista que ele tem, que jâ foi 
criado. Inclusive, neste momento, não há alteração do 
total do meio de pagamento, uma mudança na compo
sição. t uma opção legal, legítima, não pOde ser negada, 
sob pena de uma crise de confiança tremenda no Pais, e 
os bancos atendem à expansão do papel-moeda, pedindo 
ao Banco Central, a débito de sua conta de movimento. 
A base monetária também não se alteiã, porque aumen
ta o papel-moeda, a base monetária, e reduz o depósito à 
vista do Banco Central, que é base monetãria. Não mu
dou a composição do meio de pagamento. 

Lembro há anos, de um Ministro que, em dezembro, 
ficou, realmente, em pânico com ã saída _de pãPei
moeda, e chegou ao ponto de dizer que ia proibir. Con
sultou, eu disse: "pelo amor de Deus, a expansão já hou
ve, está havendo uma mudança de composição, se o Go
verno negar a conversão, aí, realmente, não há como me
dir a emissão do papel-moeda". Porque af é a descon
fiança na moeda, aquela idéia da conversibilidade em 
papel-moeda, que convém _respeitar, porqUe- não é sopa 
não. Com um certo custo, ele prendeu o processo, e mes
mo não havia meios de dizer não, porque quem jÚem o 
depósito à vista tem o direito de trai-lsforriiã-lo-em p.ipel
moeda. Com o passar do tempo, nem o G"overno mais, 
que nós sabemos, paga em papel-moeda. Lembro-me 
dos tempos em que o Governo coloca vã as notas dentro 
dos envelopes, fisicamente. Hoje, paga-se em conta
corrente, ou pelo plano escriturai. Ele saca em notas al
gumas coisas para fazer o pagamento aos interessados. 

Então, até a própria análise de conjuntura, muda um 
pouco em função disso. Assim mesmo a retirada estacio
nai da emissão do papel-moeda em janeiro e feverelfo, 
não reflete necessariamente maior eficácia no combate i 
inflação, mas é de novo o público trazendo de volta, 
através das empresas, ou diretamente, o papel-moeda e 
mais que ele pediu estacionalmente. Apenas nunca traz 
de volta a mesma coisa, porque com a evolução dos valo
res, todos nominais no Brasil, o que ficou jã é por conta 
das novas necessidades, não precisa devolver. MaS ê -um 
movimento autônomo, espontâneo, estacionai, que não 
é tão grave como gensam, nem na expansão, nem reflete 
eficácia na política monetária, quando volta -em jiiDd.ro 
ou em fevereiro. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Permite V. Ex•? 

O SR. CASEM IRO RIBEIRO- Pois não. 

OSR. ROBERTO SATURNINO- Não sei se estou 
antecipando algo que V. S• vai dizer e, neste caso, não 
leve em conta a minha pergunta, pedindo desculpas por 
interrompê-lo. 

O SR. CASEMIIW RlllElRO-::.._ Não, faz muito 
bem. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Como se tomam 
essas decisões, aqui no Brasil, de elevar oS encaixes dos 
bancos, quer dizer, a decisão tomada pelo Banco Cen
tral, qual é o mecanismo desta decisãO, aqui no Brasil, e 
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-qual seria, digamOs, a regra comum em outros países, 
onde efetivamente o Banco CentraL tem funções mais de 
acordo com a sua finalidade precípua, que é a- de contro-
le monetário? -

O SR. CASEM IRO RIBEIRO- Exato, isso é de ex
tr~ma importância. _Sua pergunta._ê extremamente rele
vante. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Se tiver no cu"isõ 
de sua palestra, deixe, não se preocupe com _ela. Não es

- tou querendo d~ordenar a sua palestra. 

O SR. CASEMIRO RIBE-IRO- Vou chegar lá, sim. 
Vou anotar, inclusive, para não esquecer, se me permite. 

Mas, posso citar uin exemplo, desde já, porque aí está, 
realmente, o nú-cleo de todo o programa de racionali
zação da política. O primeiro estágio é mostrar issO, que 
existe. Embora pareça óbvio, uma vez demonstrado, são 
os que seguem mais de perto essas coisas, os que acom
pat1ham, o- não especialista não é obrigado a acompa
nhar. O fato de que isso não foi muito bem notado, ex
plica em parte a decisão de deixar no Banco do Brasil, é 
o que faz a Cóffipeitsação de cheque, deixa lá, o impor
tante é o papel-moeda, já está no Banco Central, quer di
zer, do ponto de vista técniCo, é umi-visão úrada, se se 
fez. esse tipo de raciocínio. Outras considerações tam-

---bém, como não _esvaziar 9 J3anco do Brasil. Mas, não se 
- dá a importância devida aO ri1ecãnismo, dã{ eu estar dra-

matizando essa diferença e a importância, às vezes. O 
mais importante_da emissão monetária, diria, ficou do 
outro lado. É verdade, aí vem o segundo aspecto, que os 
-compulsórios, que normalmente eram igu3..fs ou menores 
que o encaixe livre dos bancos, junto ao autorizado, pas
saram a ·ser aumentados~ para combater a -lriflação. Ao 
ponto de chegar a representar 10 vezes o encaixe normal, 
20 vezes e, agora, 30 vezes. AgOra, já por certas medt!ias 
no bom sentido. 

O ~R. ROBERTO SATURNINO - Es~e ~ncaixe é 
normal? Como seria definido? 

O SR. CASEMfRO RIBE!RO - É o de-pósito de li
vre movimento, junto à autoridade. Só para compen
sação de cheque. O compulsório cresceu quase que 
monstruosamente. Por quê? Porque, enquanto os gover
nos não conseguiam controlar adequadamente as fi
nanças P-úblicas no sentido mais anÍplo, como certos 
programas públicos,- e compra de excedentes,- fazía
mos expansão da base monetária, qUe-era-Unia expansãó 
monetária primária em -nrver escriturai, e o papel-moeda, 
que tinha que ser combatido, porque isso era multiplica
do, normalmente, pelo sistema dentro do multiplicador, 
que dá o limite de multiplicação. O sistema tem uma Ca
pacidade muito limitada de multiplicar, e assim, pela ea:
t8.tística o coeficiente. Mas, de qualquer forma, é um 
multiplicador. Então, o Governo aumentava os dep6si
tos compulsórios dos bancos, para contra-arrestar, anu
lar, em parte, evitar uma multiplicação invonveniente, 
da inflação excessiva que ele mesmo estava fazendo. Isto 
f~ito por? meses ou um ano, numa emergência, _é perfei
tãmente explicável e justificado, politicamente. Mas, du
r-ãfite 10, IS anos a fio, ocasiona duas coisas extrema
mente negativas: ás -depósitos comPulsórios fic8m per
manentemente no nível máximo legal que o Banco Cen
tral pode estabelecer, transformam-se num empréstimo 
federal compulsório, a custo zero pago pelo Bancos; per
dem a sua finalidade,-de instrumento de política mone
tária, passa a ser um intrumento de política fi~~a_l nã-o 
Confessado_i:Omo tal, ostensivamente. E é por isso que 
chegliirilos-a SitUações, com_o_a ~ãfuar=-nem vale a p-ena 
citar uma comparação estatística, trouxe aqui um qua
dro para ser distribuído_- em que os depósitos compul
sórios "em moedas, sem falar naqueles que podem ser fei
tos em títulos governamentais, junto a autoridade mone
tária, praticamente atingiram o nível da circulação _do 
papel-moeda. · 
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Não ê com este ou aquele Governo, mas através dos 
__ <l!Jos, vem se agral(an9o o probelma. Na medida em _que 

o Go~erno rtão consegue_ controlar ~s seus próprios gas-
- tos, os seus _próprios programas, e fazia um expansão de 

bas_e monetária, que era inconvenientemente forte, ele 
procurava restringir a multiplicação do sistema, através 
dessa tomada compulsória. Historicamente, o máximo 
que se podia pedir era 25%. Então, novos-problemas sur
giram_, não __ ~ó nã._o devolveram os 25, comO passaram 
para 30: depois para 35, e 40. E, agora, tudo tomado de 
novo. Depois_ di_sso, a área governamental criou as com
pulsórias de câmbios, compulsório disso, compulsório 
daquilo, sendo que os compulsórios de câmbios e de im
portação, num dado momento, chegaram a representar 
mais do dobr_o_dos_compulsórios em moedas dos Bancos. 

t uma indicação de, como na prâ_tic8., nãO se modifi
cou completamente a estrutura jurídica correta, mas, na 
implementação se processou uma distorção mUito séria', 
e sempre justíficilda como uma emergência, uma emer
gência de 6 meses,- as c-o-isas são" sempre explicad8.s quan
do vão acontecer nos próximos 3, 6, 18 meses, 'mas, 
passam-se os anos, e o resultado ê este - é uma defor
mação - e, portanto, uma dificuldade, cada vez maior, 
pauLo Banco Central funcionar corretamente. Isto não 
guer dizer que, sanados esses inconvenientes, a política 
mon_~tária s~r_á çojsa fácil. Não é. Mas. estou preocupa
do mais, com O$ a~pectos iilstitucionais, e com as razões 
por que os lnstr_umentos dados, pela lei, não são utiliza
dos n_a _prática; e_ porque sofreram, inclusive, defor
mações na sua interpretação prática. 

Outro aspecto que_ afetou, na experiência do Banco 
Central, a eficácia dos depósitos conipulsórios, coino 
instrumento, foi o fatõ de qUi, com a melhor das in
tenções, a autorização legal passou a ser utilizada em 
parte para orientar o crêdito seletivamente. O que tem 
um aspecto muito interessante~ Mas, um instrumento de 
depósi~o co_mpuiSOrio é utilizado de acordo com a estru
tura,_ ~m dados momentos o balanço de pagamento de

_ _tenni_na um aumento d_e reservas, que convêm acumular. 
Isto tem um efeito expansionista porque, em última 
análise, quem compra essas reservas é o próprío Banco 
Central, que dá um aumento da base monetária que 
pode afetar a economia com excesso de expansão mone
tária.- Então, não há vendas, às vezes. 

Outro instrumento, realmente, compulsório dos-ban~ 
cos, para absorver, fazer uma compensação, par_a absor~ 
ver parte diSsO, -mas, isso não se faz em 6 meses, mas em 
um ano. O problema é quando passadas essas razões 
muito .justificáveis, não se devolve os compulsórios aos 
bancos, inclusive para que o instrumento fique afiado, 
potente, para ser utilizado fortemente, novamente, para 
uma outra causa. Mas, são rapidamente inutilizados, são 
elevados ao máxirilo, e lá ficam e, depois, então, o Go
verno tem quem inventar processos, expedientes que são 
modificados pelo canlinho, e que, depOis, em outras ad
ministrações, já não_ se sabe por que foram inventados. E 
sabemos que os e;J~pedientes temporários são aqueles 
que, às vqes, ficam mais tempo em vigor, e mudam, in
clusive, _o seu significado, o seu sentido, dificultando a 
avaliação crítica da eficácia da política monetária. Não 
se dá oportunidade ao Banco Ceritral, a par das dificul
dades inerentes a qualquer controle monetário, de utili
zar os insturmentos adequadamente, os quais estão, sem
pre, servindo a certos propósitos de emergência, para 
compensar coisas, operações, gastos da área governa
mental, não necessariamente os orçamentários, mas, 
uma série de outras coisas que vêm da intervenção Go
~ernamental e, -ffiUiuiS ~ezes, necessâriãs, maS que não 
têm a verdadeira disciplina. Para esta disciplina crioU-se 
o Orçamento monetãrio. 

Sugestão __ dos têcnicos que vinham da SUMOC, e tive 
a satisfação _de chefiar esta equipe e, inclusive, sugeriu-se 

·que colocasse. em texto de lei, e _o Congresso -aprovou. 
Hoje, ê obrigação do Conscilho Monetário fazer o exercí-
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cio do orçamento monetário, qUe correspnnde baSica-
mente a uma previsão, anteS de mais nada, de uma ex
pansão monetário que é desejável, porque atende aó 
crescimento de economia e a uma inflação de custos num 
nível que não se pOde reduzir mais s-ob pena de provocar 
sérias recessões. Então admitido uma inflação inevitável 
de X e um crescimento de Y, temos que fazer uma expan
são monetária. 

Mas, toda a preocupação é que a expansão monetãiiã 
não vá além daquilo que é explicável, em função do cres
cimento real, e uma inflação de custos inevitável sem re
cessão violenta. E usualmente se vai em excesso disso. 

Esse orçamento monetário é um i-pstrumento bastante 
útil, mas sua eficácia é relativa se o pr6pii0- Banco Cen
tral, em outros instrumentos, não pode atuar adequada
mente, e se o próprio Banco do Brasil recebe instruções 
para atender a uma série de atividades essenciaiS mas que 
já não se comportam mais dentro do orçamento. 

Em outras palavras, também falta o mecanismo de re
duzir outros tipos de atividades, menos prioritárias, para 
acomoàar certãs operãções de emergência do Banco do 
Brasil que são consideradas de prioridade elevada. 

Mas, na execução, na implementação das reformas de 
1964/65, o relacioname_nto do Banco Centiãr:.... Banco 
do Brasil sofreu defornlaçãe:S talvez até maiores das que 
ocorriam em épocas anteriores;-com SUMOC funcio
nando dentro do Banco do Brasil, sempre tendo em vista_ 
a eficácia- operacioiial do Banco Central. 

Como o Banco do Brasil tem centenas de agências, 
tem uma Capacidade técnica muito grande de exercer ser
viços, e como não convém Que o Banco Central vá fazer 
rede de agêncías; Banco Central é uma unidade centrali
zada, e o Banco do Brasil, é natural, faz uma Série de pa
gamentos para o Go_Vei"tlo_e_ deve continuar a fazê-lo e 
principalmente na fase de transição, executã.ndo ser
viço"s, recebendo e pagando em nome do Banco Central, 
principalmente fora das sedes das grandes capitais, isto 
fez coin que se abrisse uma conta de movimento para as 
relações fiilanCeiras-em- curtíSslmO·-praiõ- entre -"BanCo 
Central e Banco do Brasil. 

Esta conta de movimento, que foi feita ·auranfe a ad
ministraçãO de que participei, assinei d documento, doR 
cumento inocente, técnico, sem illaior relevância, sema
nalmente os contadores dos dois lados apurariam o sal
do líquido devedor, ou o Banco do Brasil recebeu mais 
dinheiro do que pagou, ou pagou mais do que recebeu, 
então, na dífCrença cõbrava-se o juro de l% ao ano sem 
correçã.o monetária, rrias, simbólica. Esta _diferença tinha 
que ser acertada imediatamente, ou se ela tivesse cresci· 
do muito na semana e, correspondesse a um programa 
governamental, ia para aquela conta daquele programa 
governamental, mas a conta movimento tinha que serze
rada. 

Passaram-se os anos, e esta conta de movimento entre 
Banco do Brasil/Banc_Q_Ceilttal, refletindo pagamentos e 
recebimentos que o Banco do Brasil faz em nome do 
Banco Central, e que tinha que ser liquidada semanal
mente, conta sem maior importância, meramente inter
na, eu notei, observando os balancetes com aquele hâbi
to de observar, de ler as coisas, que ela estava subindo 
com· um valor muito grande. Qu_ó:llquer um que analise 
balancete vê que uma conta inocente começa ser:- maior 
que todas as outras, hâ aquela curiosidade intelectual na
tural, outros créditos ou outros débitos. Ol,l._m bala_ncetC 
de um banco tem 10%, 20 ou 30% do total do ativo preci
sa -ir lá ver o que está havendo. 

Tinha deixado, lá muito tempo, de acompanhar, mas, 
um dia que peguei achei muito g'rande, fui comparar já 
estava metade da circulação de papel-moeda, o valor do 
débito do Banco do Bra:;ii/Banco Central, se é para li
quidar toda a semana, por outro lado, jamais enContrei 
titulo contâbil do Banco do Brasil de redesconto do Ban
co cen1r:al, porque tinha que fazer redesconto, é um 
grande emprestador. Ele não usou mais a técnica de re-
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desconto, as contas são creditadas em conta-corrente, es
tão lá os fundos especiais, mas, além destes, todos muito 
bem informados, crescendo e ultrapassando os fundos 
especificados. 

Esta conta mostrou uma tendência- de crescimento, 
não só em valor nominal, porque todos os valores cres· 
cem com a inflação, mas em proporção aos demais yalo-

- res do balancete do Banco dd Brasil e do Banco Central. 
Não encontrei, nunca, uma explicação cabal, era uma 
conta temperária, jâ em 1974 acresceu mais ainda e, ape-
sãr de advertências, pedidos de -atenção, observações, ela 
c:o_ntim,J.a a crescer. Continua a crescer, e vou dar a medi· 
da da -dfmensão, uma éitra só, -~m C01lfronto, que ~eja 
convinceti.te, e dePois dizer que-conseqüência teve- para o 
funciOnamento do Banco Central. 

O balancete de junho das autoridades, perfeitamente 
informado, não estâ esGondido, não há intenção nisto, 
estâ em 571 bilhões de cruzeiros, isto é, 3 vezes a circu
lação do papel-moeda. Este é um confronto para dar 

- -uma idéia de dimerlsão. IstO é maior que- todos os dePósi
tos a prazo em bancos-de.inv:estimentos~_é_mais_ou_me· 
nos, o dobro, é maior que a base monetária. 

O balancete dÓ Banco Central, as cifras maiores São: 
emissão de papel-moeda e <:iepósitos de bancos compul
Sórios, e recebe, outros tipoS- de depósitos e às suas con
tas em relação ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil 
deve valor maior do que a base monetária, isto, creio, -
merece atenção. - -

Do ponto de vista de estrutura das instituições, isso 
Ine dâ a ind1cáçã0 que hOuve urria fuSãO das duas insti· 
tuições de facta, embora de jure são duas instituições 
muito diferentes. 
- ·necertã.Tormã; voltouRse atrás na estrutura, apesar da 
lei e do objetivo da lei de faZer duas instituições distintas. 
Nâ verdade, as duas instituições são como tfve oportuni· 
dade de dizer, já há dois anos numa conferência do Ban
co Central, sobre seus problemas de estrutura, são hoje, 
o Banco Central e o Banco do Brasil, como dois irmãos 
siameses porque se um deve ao outro essa proporção, é 
difíci_l, a essa altura, dizer o que está com quem. Procurei 
fazer uma correl~ção, a curto prazo, quesão·as m"ãís difí
ç_eis de_ se estabelecer, entre o aumento compulsório dos 
bancos, em moeda, que a partir de 1974 foi aumentando 
ITJUito fortemente, para combater a inflação, o aumento 
do papel-moeda, vale dizer, o aumento da base mone
táfia e o aumento do débito do Banco do Brasil e do 
Banco Central, mês a mês, para ver se havia alguma 
transferência ·na medida em que crescesse, a circulação 
do papel-moeda crescesse na base dos depósitos dos ban
cos, no Banco_ Central, se isso tinha relação com o cresci
mento, se isso era transferido para o Banco do Brasil. 
Não podemos tirar conclusões mUito seguras em matéria 
de correlações. De_ ~aneira que cito, apenas, cómó Cu-
riosidade. - -

O paralelismo, partido da hipótes-e da busca de uma 
correlação, e a gente tem que jogar com outras verbas 
contábeis porque, às vezes, a causa é outra verba, e a cor· 
relação é brilhante mas não foi a causa-..:.:... lião quero che
gar à determinação de casos, apenas cito como curiosi
dade - como são de lon_ge as verbas mais impoitantes, 
fico tentado, de forma muito simplista a dizer que hâ 
uma relação de causa e efeito. Mas a correlação, a perfei· 
tã é, na pesquisa mensal eu achei 0,9 e tanto; e não teve 
nenhum mês em que a correlação desse me_nos 0,9, consi
derando I a perfeita, e 100% o fenôineno. Não vou além 
disso porque hã outras verbas importantes a serem con
sideradas, dos dois lados. Mas isto em nada ajuda a idéia 
de que temos que cumprir uma lei que mandava separar 
os dois órgãos, e era factível fazer. 

É claro; por _outro lado, que o Banco do Brasil tendo 
importantes programas governamentais a cumprir, não 
se pode crer· que ele não deva receber recur~os, inclusive, 
eventualmente do próprio Banco Central. E que o pró
prio Conselho Monetário pode chegar à conclusão de 
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que é um mal menor fazer expansão monetária, para 
atender certos pro-gramas, e fazê-lo através de um crédito 
do Banco Central ao Banco do Brasil. Mas o problema é 
não fazê-lo ostensivamente. As coisas não ficarem com a_ 

devida classificação, para permitir análise de crítica e 
acõmpanhamento. E o efeito que tem, sobre a máquina, 
dificulta manter claro quais são as suas funções- a mâ
quina operacional. Não se pode ter llusões que uma es
trutura racional possa garantir uma política monetária 
racional, não se trata disso. Mas na medida em que a es· 
trutura se torna menoS racional, fica mais difícil, ainda, 
ter Uma :política mOnetâria razoáveL E ~tamos, aqui, 
aila!isando o problema institucional, as instituiÇões que 
foram criadas, como evoluíram e quais são os proble
mas, quem no momento estava, ou estará no futuro, por
que temos que legar uma estrutura, a mais racional 
possível, para que facilite as coisas para as adminis
trações, _e não seja fato r que interesse puramente aó as
pecto institucional. 

Dada essa explicação, fica mais fácil, para mim, aten
der a sua pergunta sobre o mecanismo de expansão ou de 
regularização. A resposta corresponde a um argumento 
a favor-do Banco Central, puro, enxuto, e não misto, 
porque a mistura é que torna tão dificil a administração 
de um banco. Porque um Banco Central, téCniCo, ·puro, 
que faz só a su~ função e que não mistura com funções 
de fomento, diretamenie, ou PtOr ainda, fazer uma fusão 
de Sua caixa com grande banco de fomento, as coisas fi
cam ipso facto mais fâceis, mais claras. 

C<:lmO~ê:que põem expansão no meio de pagamento'? 
Primeiro há variação estacionai do meio de pagamento 
que não representa uma expansão anual. Isto é muito 
importante. Se os próprios bancos vém, e pedem crédito 
para uma expansão do crédito, do crédito estacionai, do 
créditO agrícola, eiltã.o aquelas flutuações, em certas 
áreas, e do circulante como um todo, estacionalmente, 
há aquela recomposição, como mesmo num país onde 
f!ãO há inflação, a expansão monetária começa no plano 
escritura1 e logo a seguir vem a solicitação do papel
moeda para manter a composição desejada do meio cir
culante, e vem por aquele processo a que já me referi. 

Para uma expansão permanente, no meio circulante 
ou nosso. Ele não dâ ordens sobre o valor total do meio 
de pagamento. Mas ele pode atuar sobre a base, e como 
os meios de pagamentos e os créditos criados pelo siste
ma têm que manter, ou mantém, ineXoravelmente, não 
apenas por regulamento, Uma certa proporção para bai
xo, ele atua sobre a base para obter os efeitos sobre o to
tal de meioS de pagamento e os créditos, e pode atuar de 
várias formas. Nos Estados Unidos, tendo em vista que 
existe em circulação uma quantidade muito grande de 
t_ítulos públicos, por várias razões históriCas que n-a'da 
têm que ver, necessariamente, com a função do Banco 
Central, e há uma grande aceitação, uma grande tiqui· 
dez, e os bancos mantém voluntariamente, se ele manti· 
ver grandes aplicações, já que tem sobra de recursos e re
forço de capital, em títulos públicos, é um processo cô
modo. Aumentar os meios de pagamento é comprar títu
los públicos. Na medida que ele compra, direta ou indi
retamente, os bancos recebem o pagamento do Banco 
Central e aumentam o seu encaixe sob forma de depósito 
junto ao Banco_ Central, e aumenta a base monetária. A 
forma mais corriqueira, nos Estados Unidos, é esta. Já 
preexiste uma enorme quantidade de títulos públicos em 
função de duas guerras mundiais de financiamento em 
alguns programas públicos, de financiamento numa cerM 
ta fase de aumento de reservas internacionais, isso já foi 
invertido, e financiamento indireto de déficits públicos, 
que nos Estados Unidos tem-se feito de uma forma mui
to elegante, eles colocam junto ao mercado, e o Governo 
tem mercado para seus títulos. Depois o Federal Reserve 
compra os títulos no mercado numa operação puramen
te monetária. Fechado o circuito, eliminado os lança
mentos intermediais, foi uma compra de titulo do Go-
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verno pelo Banco Central, o Banco Central fez expansão 
monetâria para financiar o Tesciuro, e o resultado firial é 
o mesmo que o Tesouro tivesse sacado da reserva. En
tão, fica muito inais elegarite, mas também coisas erra
das têm sido feitaS nos Estados Unidos, num sistema ex
tremamente elegante. Quer dizer, o sistema em si nãÕ ob
via a má política, os erros que têm sido inuito criticados 
nos Estados Unidos. Mas, no seu aspecto legitimo, que é 
o mais importante, ele expande os meios de pagamento 
com operações de O\'er night, comprando. Compra, entra 
no mercado, através dos próprios bancos, compra títulos 
e credita o sistema fmanceir.o_ em conta-corrente. Au
menta o encaixe da sistema financeiro em conta~ 

corrente, e o aumento em caixa lhe permite expandir o 
crédito. O sistema financeir-o" cria meios de pagamento 
toda a vez que ele tem aumento do encaixe. Encaixe quer 
dizer o exigível do Banco Central. Uma parte de papel
moeda mas, principalmente, o depósito no Banco Cen
tral, o mecanismo que comanda. Assim que se faz, quan
do se quer reduzir- nos Estados Unidos- sai venden
do títulos. Ele tem que melhorar um pouco a taxa; para 
poder vender, vende às pessoas que compram e pagam 
contra os seus depósitos nos bancos, e esse crédito vem 
para o Banco Central que, na compensação, debita aos 
bancos por esses cheques, e reduz o encaixe dos bancos, 
reduz a base monetária e a capacidade do sistema de cré
dito. E o sistema se adapi"a porque se ele mantém uma 
certa proporção do encaixe, não _apenas por ser obriga
tório, legalmente, mas porque a segurariça e os hâbítos, 
naquele estãgio de desenvolvimento do País, assim o re
comendam. Então, é assim, talvez, que o sistema mais 
moderno opera, mas convém fazer a advertência _que se 
contém nesse trabalho, isto é muito importante para o 
caso de banco misto, o problema não está nem no tax 
book americano,_ porque eles nem pensam nesta infor
nação. Mas, nós, temos que pensar por conta própria, 

O banco misto tem um complícador enorme, além de 
outros inconvenientes, ele faz modificações na base, às 
vezes, sem perceber, ou por outras razões que não a ad
ministração da base monetária,- com O Coritrole mOne
tário. Então, se o Banco do Brasil e o Banco Central es
tão fundidos como se fossem uma coiSa só; a base mone
tária, sobre a qU:al o sistema multiplica, que são os depó
sitos, ela aumenta quando o Banco do Brasil compra ex~ 
cedentes agrícolas. Um Banco Agrícola, de grande en~ 
vergadura que seja, recebe poupança, de um certo lado, 
faz programa de expansão, isso não aumenta a base mo
netária, nem aumenta os meios de pagamento. Pode con~ 
tribuir para a movimentação. Agora, se ele tem acesso ir
restrito, se houve uma fusão financeira desse grande ban
co agrícola com o Banco Central pode receber depósitos 
do sistema financeiro qUe --é-a-Oase monetária, os seus 
próprios depósitos públicos. Como há alguns anos muito 
claramente mostrou, em trabalho brilhante, o Pastare, se 
o próprio público tem depósitos à vista no Baitc_o do 
Brastl, que está misturado_ ao Banco Central, até esses 
depósitos à vista do público podem ser considerados 
base monetária, efiissão PTimãiiã, por extensão, por que 
se tirarmos a análise fica incompleta. E o Pastore tem 
carradas de razão, porque já vinha fazendo isso por con:. 
ta própria. Apenas, acho que o que se fez foi adaptar a 
estatística, então, não adotar o critério ariuiricano de 
base monetária ao brasileiro que mais reflete a nossa 
confusão institucional, mas pefo menos auxilia o analista 
económico a saber a quantaS anda. Mas não basta isso. 
É preferível racionalizar a estrutura, e não ter que inven
tar um critério de base monetáda que só exista no Brasil, 
porque não é, apenas, uma questão de convivência es
tatística, mas de _capacidade operacional. Então, o que 
acontece é que toda vez que o Banco Ceiltral, que é uma 
entidade pura, e como tem o privilégio da emissão mone
tária, e deve ter, emissão monetária quer dizer papel
moeda e criar crédito, criar encaixe ou forma de depósitO 
à vista aos bancos do Banco Central, toda a relação que 

ele tem com o sitema e com o resto da economia, se tiver 
direto: aqui n_ão deve ter, ele tem com o sitema, e o siste
ma é que tem com o resto da economia, mas, toda are
laçãO_q_Ue-de_tem, cria base monetária ou extingue, quer 
dizer, expande ou contrai o meio de pagamento. Então, 

-ele deve uma cautela de não ser misto, porque_ isto multi
plica, enormemente, a variedade da base monetária, ele 
tem que imprimir aquelas variações na base monetária, 
que levam a variações do meio de pagamento do crédito, 
de acordo com a politica global estabelecida pelo Conse
lho Monetário e que sejam desejáveis pelo País, do ponto 
de vista do crescimento anual e variações. Fazer o me
lhor possfvel. E nada mak 

Agora, na medida em que ele é banco misto, ou se mis
tura com outro banco oficial, e começa a pagar e receber 
com os bancos e com o resto da economia, quantias vul

- tosas, por out_ras razões que não as ditadas pelo controle 
monetário, ele cria, para o controle monetãrio, proble
mas enornieS que tem, imediatamente, de corripenSar. 

Então, o problema de o Banco Central comprar exce
dentes agrícolas, através do Banco do Brasil, ele compra, 
e então a expansão monetária é indesejável. Bom, mas eu 
posso fazer o open market. Então, ele entra no open mar
ket para fazer o ofsett para anular, mas afeta a taxa de 
juros. Se ele é desejável, que não fosse banco misto, e que 
não tivesse que manipular tanto open market para anular 
coisas que ele não devia estar fazendo. f: claro que se faz 
uma coisa erra-da, sempre há uma forma de anulá-la, mas 
é uma complicação altamente indesejável, porque o con~ 
trole monetário já é difícil. Agora, dificultá-lo múltiPlas 
vezes,_é __ aJgo que desenvolvemos, muitas vezes, numa 
proporção que não conheço em nenhum outro país, e 
que fica até difícil ao observador estrangeiro entender 
porque não está no tax book, esse tipo de problema não 
existe, não devia existir. A tendência histórica desde a 
criação, de lá para cá foi de aumentar isto. 

Mesmo assím, pode haver polít.ica monetária, o gOver
no não está imp~din~o que fazer a política monetária, 
mas, realmente, isto dificulta, enorme e desnecessária e 
irracionalmente a condição da política monetária. 

Isto sobre a questão de estrutura de Banco Central, es
trUtura racional, defesa, e a questão da variabilidade da 
base monetária das emissões, quer dizer, a complicar um 
processo que por si já é difícil, há conseqUências extre
mamente importantes, e af entramos na fase dos subsí
dios, os subsídios indiretos, a sua não inclusão no orça
~ento, e o seu não cálculo na variação do sistema públi
-co. Quinhentos e setenta e um bilhões de cruzeiros em
pr_estados a I% ao ano, sem correção monetária, sem 
data de vencimento, sem custo de captação de uma con
ta, permite ao Banco do Brasil guardar 28, 29% para si e 
emprestar 30%, a taxa mais baixa do mercado e, com is
so,_ se_consegue financiar dois seguimentos- o próprio 
Banco do Brasil, que recebe a 1% sem prazo de pagamen
to, sem custo de captação e empresta a 30%, e 30% sobre 
570 bilhões é uma cifra astronômica. E na medida que 
emprestando a 30 é uma taxa muito abaixo da inflação e 
à taxa do mercado, ele está subsidiando as ati v idades de 
um modo geral. 

Então, são dois subsídios indiretos de valores não ne
gligenciáveis que saem por esta forma. As cifras não são 
modestas, apenas uma hipótese acadêmica, porque, evi
dentemente, na prática jamais se fará isso que seria inde
sejável, inclusive. Mas, apenas como hipótese acadêmi
ca, se o Banco do Brasil, nesta conta, em vez de 1%, pa
gasse 10% ao a·no, sem correçào, o seu lucro será zero, 
uma hipótese Simplista. 

-.Por ~í se pode ter uma idéia de que o assunto, de novo, 
assum1u proporçóes em que há uma tendência e, agora, 
então, não se fala mais em racionalização. Mas, eviden
temente, essa situação praticamente existia em 1964, e 
houve soluções razoáveis que não deixaram o Banco do 
Brasil mal, não tem nada que criar problema de espécie 
alguma, jamais será criado. 
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Agora, é preciso que a situação em si, que tem cOnser
to, conserto, digo, classificação adequada de contar, por
que esses 571 bilhões de cruzeiros estão aplicados em em
pré.:.rimos de interesse nacional, não vai se liquidar isso, 
mas o que é preciso é que se crie, passe por um fundo es
pecial e,. depois, as relações, do ponto de vista técnico, 
começam da estaca zero. Mas quando o problema técni
co é colocado erradamente no sentido de devolver 571, 
então já não se pode conversar mais nada, quando, evi
dentemente, devolução já não estâ em causa, mas sim a 
classificação certa, o preço a pagar de juros, mas isso é 
condição governamental. Mas, o importante ê que seco
nheça o problema, que se equacione, que se quantifique, 
para que se dê uma solução, que tem que ser razoável e 
que, inclusive, resguarde o Banco do Brasil, o que é fácil, 
esta situação existia em !964, e a ela foi dada solução. 

O que é lamentável é que 16 anos depois, a situação 
exista, de novo e, vamos dizer, coin- um desequilíbrio 
maior. 

Sr. Presidente, não sei se deveria ficar ã disposição 
para alguma pergunta, talvez, para ver aqueles pontos 
que interessem mais, porque é matéria muito estensa e 
me estendi de propósito, num assunto menos debatido 
de público, para ganharmos tempo. 

Sobre o Banco Central, há conseqUências da ma apli
cação dos instrumentos, que ficam gastos, cegos, porque, 
no depósito compulsório, viram empréstimo federal de 
factos, não de jure, e custo zero. Não digo que o Gover
no, numa emergência, precise baixar um empréstimo 
C6itipulsório a custo zero, talvez, mas ê preciso que se 
saiba que houve o empréstimo compulsório, só isto. Não 
entr() no mérito da decisão. O que assinalo é a importân
cia de dar nome aos bois, que se saiba que não houve um 
empréstimo compulsório, que não era posSível reduzir 
certos gastos públicos no período desejado. 

Então, há o compulsório, há uma decisão, se anuncia, 
o que, ·realmente, me parece pouco construtivo, dá a im
pressão que está havendo uma política monetária quan
do é uma política fiscal, não permite análise crítica, e os 
próprios responsáveis pela condução dos assuntos, no 
Co"ngresso e no próprio Executivo, realmente, não ficam' 
com o conhecimento do que está acontecendo. A decisão 
é política, isto é outra históda, e hã forma de tomá~las. 

Pede-se atenção, aqui, para o aspecto instítucional e a 
falta de clareza, e a distorção de instrumento e quando se 
tem que distorcê-lo não se dizer que o está fazendo, por
que, atê admito, pode não ser um modelo muito bonito, 
elegante, que não se mexe, intocável, não há nada intocá
vel, mas quando for tocado é preciso se dizer que o estâ 
fazendo. 

Então, a flexibilidade é necessária para se mudar o que 
for necessãrio, e se improvisar, mas é preciso, ao fazê-lo, 
dar a classificação certa para que se saiba o que está sen
do feito. isto é essencial. 

A utilização do depósito compulsório do Banco do 
Brasil, aplicando diretamente, às vezes, e tentando corri~ 
girou contrabalançar o desequilíbrio na área de finança 
pública, pode ter conseqüências muito sérias, que é pre
ciso apontar e, na pior das hipóteses, se forem inevitá
veis, é preciso que haja consciência de que elas estão 
ocorrendo. Aqui, de novo, não entro no mérito da deci
são- p-olítica, aponto o fato de que a decisão fica- e não 
se faz propositalmente, a maioria dos que tomarri a deci~ 
são não percebe- mascarada de uma forma inteiramen~ 
te diferente, que torna difícil a avaliação do qU:e está 
acontecendo, como, por exemplo, num país que não hâ o 
Federal Reserve não tem Bancos públicos do tipo do 
Banco do Brasil, os problemas são menores do que no 
Brasil. 

A mistura, aqui, leva a certos prOólemaS. Por exem
plo, suponhamos num dado: o Governo inicia a sua ad
ministração, e já tem um déficit projetado para aquele 
ano que ele pode cortar, dentro de um certo limite, mas 
não pode cortar mais. E, depois dos cortes, verifica que 
ainda é indesejável, inevitável e indesejável. Não, justifi-
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co usar por 6 meses, um ano, instrumentos monetanos 
para compensar. Muito bem, ele utiliza o compulsório 
-e já tem acontecido- a folhas tantas ele acha que tem 
que expandir crédito para um determinado setor, ao in
vés de liberar o compulsório, uma certa parcela, ou dar 
uma faixa de redesconto agrícola, ou redesconto de co
mercialização para os banCos, qu-e já estão no sacrificio 
do compulsório aumentado. Não, ele dá ao Banco do 
Brasil, e este expande. 

Então, o sacrificío dos bancos, do sistema financeiro, 
continua, porque estão com os seus depósitos congela
dos, sem nenhuma razão. O BanCco do Brasil ganha no 
conjunto do sistema, e isso não é feito de propósito, ab
solutamente, isso acontece, e o pior ê. que -não é feito de 
propósito, pior no sentido do ponto de vista operativo, 
porque não há consciência disso; porque as decis_ões são 
tomadas, de um lado, pelos acontecimentos, mas aconte
ce, no fim de um certo período, o Banco do Brasil, que 
era 50% do sis_tema, está 65, recebendo dinheiro a 1%, 
pura fazer coisas úteis, necessárias ao País, e os bancos 
estão com depósitos congelados, não recebendo um tos
tão junto às autorida_d_e_s, em holocausto à polítíca mone
tária, que é necessária. 

Então, o fato de termos um sistema misto recomenda 
um pouco de cautela para ver o que acontece quando os 
vários instrumentos são adotados assim, de forma inter
mitente, e sob a pressão dos acontecimen_tos, ê preciso 
lembrar, alertar para isso. Este é Um "exemplo de como 
pode haver uma compressão do setor privado bancário 
não programada, porque até poderia se admitir, -em-tese,
que o Governo estivesse programando a maior partici-
pação, mas o faça conscientemente, e não precisa aconte
cer sem que ele saiba. 

Há aspectos mais sériõs, quando os recursos, por 
exemplo, são levantados junto ao mercado de __ capitaiS 
para setores públicos. Do ponto de vista da expansão do 
meio de pagamentos, está perfeito, porque tomar dirihei
ro de poupança, na econ_QJllÍa, não produz expansão mo
netária, um sctor deixa _de gastar para que o outro possa 
gastar mais. Mas, às vezes, a compre,.<;são setorial do cré
dito, _acompanhando um programa que permita ao Go
verno gastar mais, de forma não inflacionária, tomando 
empréstimos, ela é perfeita e irilplacavelmente consisten
te com a compressão das _empresas privadas, já não só do 
setor privado. O setor_ privado contrai, mas as empresas 
privadas, na medida que possa· atingir, f:ior"-eXeiiJ.plo, a 
pequena e média empresa, pode resultar, vamos dizer, 
numa distribuição do sacriffcio do combate à inflação, 
indesejável, e até não programada, e não desejável. Na 
medida em que ela gere reclamações tem um outro in
conveniente, pode levar o Governo a se sensibilizar e 
afrouxar o controle mo_netário global que não devia ser 
afrouxado. Isto, ainda, como exemplo dos inconvenien~ 
tes que o sistema misto de ter_dois bancos centrais mistuM 
rados com funções de fomento traz, quer dizer, aumen
tando aquelas complicações que são naturais num país· 
sobre o que está acontecendo, e a capacidade de ava
liação sobre os efeitos da sua política. 

Ainda com relação à estrutura do Banco Central, este 
tem sido criticado, com razão, porque ele se entusiasmou 
com alguns aspectos de fomento, e isto aumentou as difiM 
culdades que acabo de salientar. O Banco Central, como 
sabemos, e não é preciso uma análise especial porque 
este fato é conhecido, incluiu funções de supervisão no 
mercado de capitais, que justificou-se uma fase inicíã.J, 
mas logo após se verificou_ a conveniência de ter um ór
gão especializado, que é o CVM, para supervisionar o 
mercado de capitais não ligado ao sistema de crédito, o 
que, realmente, tem inclusive a vantagem de descompli
car a operacionalidade do Banco Cen_tral para que ele 
possa melhor, ainda, se concentrar nas suas funções ex
clusivas. J:: curioso que, às vezes, um observador de fora, 
que não conhece em detalhe o nosso sistema, vê com cla
reza as coisas. Isto, às vezes, até melindra algumas pes
soas, mas é curioso. Em 1930/31 esteve aqui o Diretor 
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do Banco da Inglaterra, numa, missão inglesa, e 
questionou~se. já que ele estava aqui, sobre como devia 
ser feito o_Banco Central do BrasiL Então, Sir Otto Nie
mayer, Oiretor do Banco da Inglaterra, Chefe da Mis~ 
sào, em primeiro lugar não conhecia nada de Brasil, pra
ticamente; em segundo, a própria teoria econômicã de-
1931 na Inglaterra era muito atrasada ainda, Sir Otto 
Niemayer devia ser ao estilo do sêculo passado ainda. 
Mas, não obstante tudo isto, ele, com uma semana no 
Brasil, disse: Banco Central - Banco do Brasil, banco 
rlllsio não funciona. J)isse isto Sir Otto Niemayer, que 
não entendia de Brasil, em 1931. 

Por outro lado, o Bail.co do Brasil, com uma extensão 
de agências e funcionários e uma série de seryiços Uteis 
que presta à economia, seria absurdo optar pela alterna
tiva de extinguir todos os serviços do Banco do Brasil in
compatíveis com a função do Banco Central. Conclusão: 
não pode ser misto, não pode acabar com o que tem de 
bom no Banco do Brasil, terceira alternativa que é a úrii
ca: Banco Central puro, fora do Banco do BrasiL De lá 
para cá, mais ficou evidente a importância do Banco do 
Brasil, através do serviço que presta. Mas há inconveniê
nica técnica operacional de misturar, tem fundamento 
ideológico e político nenhum é pura técnica. 

Do ponto de vista dos bancos privados, até onde pude 
verificar, estou de pleno acordo com esta técnica. Ao 
Banco Central não compete, e nem cabe competir, com 
os bancos privados na disputa de conta-corrente de 
clientes. O Banco do Brasil ainda o faz. Absolutamente, 
Ele vê, como autoridade máxima, o prestamista da últi
ma instância. 1:. assim que os bancos do sistemã flnãncei
ro vêem o Banco Central. _t: um ser diferente. Sui generis. 
Não é um igual. 

A tese de que deve haver um banco_ oficial - isto é 
uma outra coisa- competindo com os bancos particula
res é uma outra coisa estranha. Pode se até discUtir: Mas~ 
nada tem que ver com a técnica de Banco_ CentraL Deve 
ser discutida à parte, até que ponto o Governo, um País 
da estrutura do Brasil deve ter bancos oficiais suprindo 
as deficiências da rede privada e até competindo, em cer
tas áreas. Mas, nada tem a ver com a questão da discus
são do Banco Central que, a mim, me parece a tes-e da es
pecialização do Banco Central, cada vez mais, a expe
riência mundial e a brasileira, especialmente o nosso 
conta, a vantagem de ser uma instituição especializada. 

Como ficaram as coisas, então, depois disto? Na atual 
administração do Banco Central, que tem se mostrado 
sensibilizada para este problema, aproveitou-se uma re
formulação do sistema de pagamento em open market, 
para dar um- avanço no sentido de trazer o encaixe dos 
bancos comerciais para o Banco Central. Então fez de 
forma, a meu ver, eficaz quanto ao objetivo do Banco 
CentraL E à moda brasileira, que é fazer não dizendo 
"que está fazendo, ou para não melindrar os que são con
tra, enfim, uma vez que a convicção é a de que a direção 
é certa, então, andamos na direção. E, realmente, o pas
so foi muito importante porque aproveitando a cirscuns
tância de que o depósito compulsório dos bancos comer
ciais é, hoje, enorme, depois de aumentos sucessíveis •. es
tes anos todos, hoje equivale à circula_ção em_ papel
moeda, compulsório em moeda. O depósito voluntário, 
para a compensação de cheque do Banco Central do 
Brasil, perdeu a expressão, com a medida adotada pelo 
Banco Central que tornou utilizável, em parte, o com
pulsório. Isto já tinha começado há uns 3_ o_u 4 a_oos. 
Mas, agora a mudança foi importante. Tornando utilizá
vel, dentro de 70%, porque ele é devido numa média dos 
saldos diários nas ,últimas quatro semanas, periliitíndo 
que o Banco saque o compulsÚio, que foi criado conge
lado, como uma coisa inútil que não s~Tve como encaixe, 
só quando há queda total do depósito do banco- é que 
podia sacar, numa emergência. Agora, virou parcial
mente encaixe utilizável, tornando dispensável o encaixe 
normal, menos necessário. E na situação, de fato, em que 
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o enCaixe ê bflitalmente elevado a compulsório, permitir 
30% a uma movimentação, com certa flexibilidade, per
mitiu aos bancos reduzir o dito encaixe voluntário no 
Banco do Brasil. Além disso, ao fazê-Lo, foi muito hábil, 
a meu ver, a administração, com a justiftcação de que o 
c:on:ipulsóriO agora ê mais utilizável, seguindo o sistema 
americano, que ncis_EstadO'S Unidos da América existe 
há muito tempo, no bom sentido, o Brasil é um dos pou
cos países em que o compulsório fica congdado como se 
fosse, praticamente, esterelizado. Co:m a justiftcaçào de 
que o compulsório ãgora é parcíalmente utilizável, para 
problemas de liquidez do dia a dia, criou-se urna cáilta 
que se chama emita de reserva bancária. CriouMse, final
mente, a conta de movimento fivre dos bancos do Banco 
Central e, concomitantemente, com o Sistema -de liqui
dação para as operações de open com o título do Tesou
ro, que são as opcn market, over night. també:m com a fi
nalidade de evitar o cheque sem fundo etc. Mas, o mais 
impoftante do que a questão do cheque sem fundo e open 
market, a meu ver - estou encarando sob o ponto de 
vista do Banco Central- foi que a propósito de melho
rar a qualidade das operações de open market, e dar mais 
flexibilidade ao encaixe, que é um sistema universal, real
mente, quase se completou a reforma do Banco Central, 
que é deixar com o Banco Central a função de_criar en
caixes para os bancos, e só com o Banco Central. 
Trouxe-se a base monetária para o exigível do Banco 
Central. E o ql!e sobrou do Banco do Brasil, em pro
p_orção pequena, o saldo médio agora, este ano baixou 
bastante, passou de uma média de 15 bilhõe.<> para 3, 5, 4 
bilhões, para 180 bilhOiS -de compulsórlo. Então, fez-se 
fmalmente a transferência sem dizer que está fazendo. O 
Banco do Brasil está de pleno acordo a esta altura dos 
acontecimentos. 
. Acho- i~portante, depois, -formalizar isso, porque se . 
não for reconhecido, amanhã se inverte, não é ficar deM 
pendendo da habilidade, _e capacidade de uma adminis
tração, não é preciso muita habilidade para fazer isso, es
tá sendo reconhecido porque devia, porque isso é impor
tante, mais do que o open em si. Então, finalmente, o en
caixe, já a base monetária veio para o Banco Central, 
mas é preciso sancioná-lo e tornar irreversível. E_ creio_ 
que não vai preocupar o Banco do Brasil, são 3 a 5 bi
lhões de cruzeiros, para quem jã deve na conta de movi
mento 571 bilhões_c Então, agora, é uma questão de for
malizar e tornar irreversível, porque senão vem outra ad
ministração, vêm outras soluções. E essa foi uma solução 
que ajudou, no bom sentido da reforma institucional. 

Agora, resta outra, a de separar os dois irmãos siameM 
ses, quer dizer, os 571 bilhões qUe estão unindo as duas 
enttdades. Não obrigando o Banco do Brasil a devolver 
571 bilhões, porque estão aplicados em empréstimos à 
produção. De modo que esses 571 bilhões passam a ser 
Ciãssificados como fundos especiais, vão para o conselho 
Monetário para apoio. E, daí por diante, então são 3 
contas. A conta de movimento volta a ser o que era, por
que 6 Banco do Brasil vai ter que continuar como ·agente 
do Banco Central, em algumas coisas, mas volta a sua 
origem cOntratual, se liquida toda semana e vai a zero. E, 
a terceira conta, quer dizer, a conta de depósito, cOmo 
qualquer outro banco, o Banco do Brasil tem que ter 
conta no Banco Central, como os bancos oficiais. Mas 
iss-o-não lhe dá Poder monetário especial. A coisa é sim
ples, extremamente simples e _de_scomplicada, desde que 
se identifique qual é o complicador e que se tenha dispo
sição de fazê-lo, e não representa, absQlutamente, nem 
ameaça para o Banco do Brasil e nem contração de cré
dito, absolutamente. t apenas uma classificação de con
ta, mas isto na verdade, não dá idéia da importância es
trutural que is_sõ representa em termos de funcionamento 
adeqUado. 

Então, acho que depois de 16_ anos de se andar, em 
parte, para trás nessa estrutura, se andou para a frente 
na qualidade de certos serviços, em muita coisa se pro-
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grediu. Mas, na estrutura, se andou para trás, se compli
cou, se dificultou a poHtica monetária, e agOra é hora de 
coroar, sem atritos sem Problemas para a produção, sem 
desperdício para o Banco do Brasil, que é uma hipótese 
inaceitável. No fundo, é _o mesmo -mecailismo 164, apli
car a mesma terapêutica, e- é-mOmento de fazê.. lo, porque 
uma solução administrativa, dada com justificaÇãO de 
outra maneira, pode ser invertida. -

Na questão dos subsídios, queria faier u·ma obser
vação, em complemento ao que disse, nesta minha expo
sição que também me preocupo com os aspectos institu
cionais. Não entro no mériio se se deve dar de subsídio, 
esta é uma decisão polftiCã CiUi!-riial cãbe ao téCnico. Nilo 
acredito que se possa acãbar com o pagamento de subsí
dios no País, país ilenhum :icabou com eles~ O problema -
é racionalizá-los e pôr as etiquetas de dar o subsidio sem 
dizer que está dando, quer dizer, o processo administra
tivo de não classificar o subsídio. O pior é a habilidade 
de dar subsídio sem dizer que está dando, quer dizer, o 
proces-so administrativo de não classificar o subsidio. 
Isso é incO:tiVeníetlte, Porque nãO ·aá noção à entidade 
subsidiada que ela o é, ela é e tem que saber que é, e o 
quorum do subsídio tem que ser estabelecido, porque se
não é capaz de se convencer de que é altamente produti
va, altamente rentável, e se entusiasmar, fazer gastos, o 
que não vem ao caso. Tem certas--atlvidades em que o 
subsídio se_justifica muito bem, como o caso do Banco 
do Brasil em que há uma série- de serviços importantes, 
de interesse nacional, e que dão prejuízo, mas que têin 
que ser subsídios. Agora, o subsídio indiscriminado não 
quantifiCado, não é conveniente porque, realmente, aca
ba sendo esquecido, esquece-se que aquela atividade é 
subsidiados, é preciso se colocar uma tabuleta. E é aí que 
se pode julgar a eficácia, estabelecer prazos de lundOna
mento, de vigência do subsídio. O problema é que toda 
vez que se enfrenta essa questão vai-se sempre à solução 
extrema, é preciso acabar com o subsídio, então é um 
problema que não tem andamento a solução, porque não 
é exequível acabar com o su_bsidio, é preCiso racionalizar, 
sobretudo, do ponto de vista de racionalidade adminis
trativa, pôr a etiqueta da-at1Viaade subsidiada. O que já é 
um processo de racionalizar, um processo de dosar, e de 
estimular a eventual cessação do subsídio, porque a enti
dade subsidiada ficará sempre preocupada com _o fato de 
que é subsidiada e desejando, tendo como objetivo, pas-_ 
sara uma atividade não subsidiada. -Quando ela recebe o
curso normal, que está dando lucro, a tendência normal -
é, nas suas adminiStrações futuras, perder o sentido. 

Finalmente, com relação ao sisterilâ: b:inCário, ao siste
ma financeiro brasíleiró, quanto a- essas reformas, foi 
dito muitas vezes- e teriho que dizer alguma coisa por
que participei da equipe de estudos, não sou responsável 
pelas duas coisas, mas não pósso fugir à responsabilida
de do que esteja na regulamentação, porque aprovei 
como membro do Conselho da SUMOC - fafo_u-se 
muito que essas reformas de 1964, 1965, 1966 refletiram 
demais uma necessidade, em esforço-de transplantar coi
sas dos Estados Unidos para cá, soluções fora da realida
de nacional, etc. 

Sobre isto, queria fazer duas ou três observaÇões. Em 
primeiro lugar, nos Estados Unidos a experiência de 
uma instituição financeira é enoriiiC e preciosa. Inclusive 
a experiência dos erros cometidos ê preciosíSSinúi. E é de 
interesse nosso saber que erros foram cometidos nos Es
tados Unidos, e em nutro lugar, para evitar a sua repe
tição aqui. E o qUe é tnste, e se- constata com fr.eqüência 
aqui, é que erros cometidos aqui não o teriam sido, se se 
conhecesse melhor os que foram cometidos nos Estados 
Unidos ou na Europa, mas principalmente nos EStããos 
Unidos onde há maior grau de sofisticação de mercado, 
inclusive sofistícãção da fraude, talvez-o pais que tenha a 
maior solisticação de fraUde, refletindo maior organi~ 
zação geral e, talvez, pelo seu espírito extrovertido, pelo 
mêtodo, uma maior quantidade de relatórios, investi=-
gações, confissões, etc. dispáníveis. Não hâ óutro país 

em que, se tenha tanta investigação, demonstração e 
ãiiálise de coisas erradas. De modo que isto ê extrema
mente importante para se acompanhar. 

Outra observação, talvez o mal maior do que copiar, 
simplesmente, é adaptar de forma infeliz. Porque acho 
que em alguns setores, mais prejufzo se deu ao País adap
tando mal, do que simplesmente copiando. Embora seja 
difícil dizer o que teria acontecido se não fosse isso. Mas 
estou convicto, se se traz o transplante de certas so
luções, por exemplo, dos Estados Unidos, a dificuldade é 
o grau de sofisticação da regulamentação pela experiên
cia desenvolvida e, às vezes, de certas influências potíti-

- cas, inteiramente diferentes do contexto brasileiro. E é 
preciso cuidado porque, às vezes, reflete não no progres
so técnico, mas até um passo atrás, em função do sistema 
meio federativo que há nos estados Unidos, mas talvez 
uma excessiva independência dos Estados quanto à legis
lação, que complica o processo dos Estados Unidos, e 
leva a certas soluções_que não são, absolutamente, apli
cável ao Brasil, e não devem. E eles mesmos criticam sem 
-que tivessem te~po para conversar, os técnicos america
nos criticam isso. São arranjos, são arremedos. Mas há 
uma série de coisas que a dificuldade de aplicar ao Brasil 
não é falta de qualidade na solução, é excesso de sofisti

_cação, o ambiente não ê suficientemente sofisticado ·para 
compreender, quer dizer, figura assim como um ideal 
tentatiyas de adaptação ao Brasil, e da so!ução brasilei
-ra, criaram, a meu ver, resultados piores do que aqueles 
que teriam tentados transplantar. Primeiro, não houve, 
realmente, um exame, em profundidade, dos sistemas 
americano e europeu daquilo que pudesse trazer~ nos ex
periência. Geralmente, essas consultas são feitã-s -de for
ma incompleta. Para criticar o extremo, vamos dizer, ci
tar um exemplo extremo, em muitos casos, certas regras 
oPeracionais~ certos instrumentos. são trazidos para o 
Brasil, deixando lá certas regras de prudência, as limi
tações, os connitos de interesse. Então, quando nos di
zem que tal e tal sistema, ou instrumento financeiro, está 
funcionando no Brasil no modelo americano, ê preciso 
dar um desconto, porque geralmente não é o modelo 
americano, é uma adaptação nacional que, às vezes, vai 
no sentido oposto do instrumento americano. Por exem
plo, uma daS dificuldades de adaptar o sistema america
no operacional, é que aqui temos maior grau de risco, 
pela imperfeição do sistema, pela falta de plena infor

-riz?-âo, u~a sêrie de coisas que tornam o negócio mais 
arriscado 4o que num sistema mais aperfeiçoado, em 
vários cãsos. 

Então, devc!ríamos sei mais prUdentes. Mas, em mui
tôs cas'os, a ãêfápatação brasileira foi feita com maior 
grau de, risco do que o sistema americano, quando deve
ria ser o oposto, com mais dose de artificias. E não é de 
estranh-ar que o processo tenha sido toi-tuoso, ComO é o 
caso do open market que, nos seus resultados, gerais é 

__ Um progresso, uma sofistificação do mercadõ mOnetário 
brasileiro, mas na fonna de implem-entação, todos sa
bem, há uma série de inconvenientes, hoje muito deles 
corrigidos, o sistema está bem melhor, mas os inconve
nientes que ocorreram poderiam ter sido evitados, não 
era uma necessidade de adaptação no Brasil, este é o as
pecto Tanlentável. 

O caso" de recompra existe nos Estados Unidos, sur
gem, de vez em quando, estatísticas, cláusulas de recom
pra de letras do Tesouro nos Estados Unidos, que são de 
três bilhões de dólares de saldo diário, o que parece im

-pressionar inUiiO;tniS ê 3% da circula-ção das letras. No 
Brasil, 80%, 90% das letras já são emitidas com_cláusulas 
de recompra. Quer dizer, nos Estados Unidos, 97% do 
risco, da variação-da taxa dejuio, são distribuído por to
das as empresas, em 3%, apoiado pelo Banco Central que 
assume 90% do risco, e as gra-ndes empresas não têm ris
co. Erúão, não é o Sistema americano. Foi tentado, foi 
julgado a clásula de recompra necessária para criar mer-

- cada para o sistema, mas criou-se um risco muito grande 
pãia o interme.diário; -daí aS dificuldades financei~as, e 
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lucros às vezes grandes, depois dificuldades tremendas, e 
o Banco Central sempre tendo que salvar o sistema, por~ 
que ele é necessário à continuação da política monetária. 

Então, a sobrevivência qUe faço neste sentido, seria 
menos mal se com piássemos pura e simplesmente alguns 
mecanismos, traduzíSsemos aqueles complexos regula
mentos, do que se fizéssemos adaptações apressadas, que 
não são para dar o mesmo grau de risco no Brasil, como 
nos Estados Unidos, mas um grau de risco maior. 

Finalmente, ainda, uma observaç1!:o com essa questão 
que diz respeito a auto-regulação, e o livre acesso ao 
mercado. Quando ao problema da regulação oficial e da 
ãuto-regulação, parece-me que tem havido uma certa 
confusão conceitUi:i.l. Tenho visto alguns trabalhos aca

-dêmicos, de pessoas tiue-fizeram Curso nos Estados Uni
dos, e ficaram em conta to com o sistema finariceiro ame
ricano e com algumas teses que Já se discute no meio acaM 
dêmíco: E urria delas é muito fascinante, que é o livre 
acesso ao mercado, o free entering in the market. Nin
guém pode ser contra, em princípio, à liberdade, e à con
corrência. Mas acontece que~ no Brasil, hístoricamente, 
todas as vezes, praticamente, em que houve uma abertu
ra de entrada no mercado, uma concessão de cartas pa
tentes com autorização muito liberal o resultado fái alta
mente negativo, e_ os que viveram aquela experiência, 
quase que todos praticamente, são contra a abertura. 
Aos novos, inclusive1 que vêm com estudos acadêmicos 
mais avançados, mas não têm experiência a tentação é 
muito grande de defender, e a discussão está nesse nível, 
e ê para os extremos. Não acredito em nenhuma abertu
ra de novas cartas patentes. Por outro lado, há inconve
nientes de dar privilégios aos que já estão no mercado, e 
isto não aumenta a concorrência. Há os prós e contra. 
Mas, quando se confronta a experiência americana com 
a nossa - porque a experiência americana é sempre tra
zida à baila- verificar-se que esistem nos Estados Uni
dos um sistema, extremamente mais eficiente de regu
lação. Primeiro, a regulação oficial, que se faz até com 
exageros, porque existem três entidades federais, pelo 
menos que fazem, o Federal Reserve, o Control Creden
cy, e o Fedefal lnsurance Deposit Corporations, existe a 
n1vel estadual, cada Estado tem a sua inspetoria ban
cária. E tem uma entidade que é CVM de lá, com expe
riência enorme, sobretudo, tem já funcionando um siste
m;:t de __ auto-regulação, que é a National Associeted Secu
rity, que já se organizou até como um órgãO -semi
público de controle a nível das próprias entidades. É 
uma potência extfe-mal"!lente Õr8anizada, tendo dele-
gação de poderes. - · · 

b prOblerrià que se coioca, a meu ver, para sintetiZar, é 
qui o livre acesso ·na inercado, sem uma melhoria da re
gulação oficial e_ sem uma auto-regulação institucionali
sada, não é auto-vigilân,cia voluntária, é o tipo de ise que 
trouxemos do-s_ E-stados Unidos, de Uma poderosa enti
âade, Com computadores, corn controles, com auditores 
iridependentes, com status profissional q-ue não se sabe 
mais se é funcionáríõ público ou do setor privado, só tem 
o nome de setor privado, mas, na verdade, é uma entida
de-semi-pública, e assim mesmo há uma série de deficiên
cias, ainda. Então, a livre entrada no mercado dÕ Brasil, 
ccimo tese acadêniicã, -mUito bonita, rião pode, realme"n
te, senão causar intranqüilidad"e àqueles que estão no 
mercado, e que jâ viram várias coisas que não deram cer
to por deficiên-C-ia da regi.ilação oficial. Própria entídade 
pública, corihecendo as limitações e o tamanho de sua 
equipe, é natural que sempre veja com preocupação o 
problema, porque a idéia de que as próprias entidades 
podem se regular não é aceita em nenhum lugar do mun
dO; elas se regulam di:lltrO de utita estrutura legal, dele
gada e vigiadª -pela estrutura de cima, e dentro de um sis
tema de_eficiência muito controlado. Ainda é uma regu
laÇãO oficial ·nesse sentido, mas é oficial. Fazer assim 
aberturas na concessão de cartas patentes, com largueza, 
é, reã1rriente, uma temeridade. Está af a explicação, a 
meu ver, entre a diferença de opinião. Vê-se de um lado, 
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argumentos muitos bons a favor da concessão da cana 
patente, tira privilégios, aumenta concorrência, e mais 
racional. Do outro lado, vêm os veteranos e dizem: em 
todas as vezes que abrimos vejam no que deu, e se leva 
quinze anos para consertar. Foram as fiilanceiras,jã de
pois de 1964 foram as sociedades de crédito mobiliãrio. 
E o trabalho que dá para consertar! Então, não há razão 
alguma para se pensar que vai ser diferente se se abrir de 
novo. Melhorou muito em inspecção Geral tem auto
regulação, não tem mas há um risco enorme de que tudo 
aconteça de novo. O problema das pessoas que entram, 
não por questão de ética, mas de capacidade, competên
cia, e mesmo as que foram bem sucedidas e fizeram for
tuna em certos setores, isso não prova necessariamente 
que serão bem sucedidas numa função finan_çeit-il. No 
caso das sociedades de c.rédito imobiliário aconteceu àe 
co_rre_tores se tornarem ba_nqueiros, engenheiros são pro
prietários de empresa de corrupção, porque interessava o 
negócio, e tentaram administrãr. O fato é que, ma maio
ria dos casos, não deu _certo. A função bancária é muito 
especializada, e se não se organiza em um sistema de 
auto-regulação coordenad_o ___ CQDl__Q_ governo, na libe-
ração, há uma dose de risco. A resposta a este antagonis
mo, a solução para os que não se entendem ~e eu parti
cipei de uma dessas reuniões - e há bQns argumentos 
dos dois lados é que desde que se tenha noção de que a 
fiscalização melhorou e há, preferentemente, sistema de 
auto-regulação contábiL Ainda assim corre-se o risco de, 
ainda, haver coisa errada. 

Nos Estados Unidos- isso precisa levar em conside
ração- 500 cOrretoiã-s; por ano, quebram. No Brasil te
mos os sistemas, ainda, que se uma corretora tiver difi
culdades, o Presidente da República precisa ser ouvido 
pessoalmente. Ai é preciso, realmente, ao transplantar 
certas soluções ver em que condições os Estados Unidos 
permite que centenas de agentes financeiros fechem as 
portas, anualmente. Isso não provoca nenhum descrédi
to no SiStemã. De modo que em matéria de auto
regulação era esta observação que ia fazer. 

Deixo o documento em que dou detalhes e dados es
tatísticos, numa análise da evolução do sistema, com a 
observação que insiro aqui, na política do governo quan
do as entidades estatais na ãrea governamental. Na ãrea 
estadual tiveram um desenvolvimento não previsto na 
reforma de 1964. Hoje, temos, realmente, a nível estata
dual, conglomerados financeii'os com corretoras, distri~ 
buidoras. Realmente, issõ -não estava no figurino, nunca 
se pôs em dúvida que os Estados tivessem seus instru
mentos, admitiu-se que tenha o seu banco de desenvolvi
mento, tenha o seu banco comercial com uma rede limi
tada. Temos casos, por exemplo o do Rio de Janeiro, que 
apesar da fusão continuamos tendo um Banco de desen
volvimento e um de investimento privãdo de controle es
tatal, que é uma figura que-rião existe na regulamen
tação. A regulamentação prevê que a expressão "banco 
de desenvolvimento" é privativa dos bancos de controle 
estatal, e que a expressão banco de investimentos é priva
tiva das entidades_s_ob controle privado. Portanto, o 
Banco de Investimento do Rio_ de Janeiro, que era oCO
PEC, hoje é o BERJ, não tem classificação legal. A justi
ficação é de que era de interesse do Estado. A rede oficial 
pode fazer algumas operações que o banco de desenvol
vimento não pode. Todas as outras se adaptaram através 
dos anos, como a fusão" do banco comercial que era mui
to mais difícil porque havia coincidência de agência, e·o 
banco de investimento não tem este problema. 

Temos ainda o sistema financeiro oficial estadual que 
melhorou em muito a qualidade de administração, em lO 
anos melhorou grandemente o número de pessoas com 
nível superior, capacidade de fazer análise. b um pro
gresso enorme, reconhecido, inclusive pelas entidades in
ternacionais. Em qualquer Unidade da Federação, se 
conversam com pessoas ·que têm curso superior, que co
nhecem os problemas. O progresso -é enor-me. A tese do 
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ponto de vista de estrutura que se tinha pensado, houve 
exagero na conglomeração, mas o saldo líquido foi alta
mente positivo. Bem, acho que já falei demais. 

O SR~ PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Não, fa
lou o suficiente, com grande agrado e proveito para to-
dOs nós. - -

O ilustre conferencista se coloca à disposição de todos 
para qualquer esclarecimento. -

O SR. ROBERTO SATURNINO- Acho que a ex
posição do Dr. Casemiro foi, realmente, interessante, 
muito boa, especificamente nessa parte da necessidade 
de se diliniÍ' e se separa-r as funções do Banco Central dos 
do Banco do Brasil. Acho que vainos todos ler o texto 
que ele trouxe e, depois, -se rleà:Ssário, pedir sua v1nda 

--em· ou-tra õp-o-rtunidade. · -

O SR. CASEM IRO RIBEIRO- Ê uma grande satis-
fação, úco- à disposiçãO. -

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- É de vital 
importância a análise que o nosso convidado de hoje traz 
ao problema que nos preocupa. t, realmente, a sua pre
sença aqui, em outra oportunidade, seria de maior alcan-
ce. 

Com :i palavra, o nobre Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins) ~Sr. Presiden_te, estou 
_ de pleno aCordo com o sCnador Roberto Saturnino. 

Acho que mais vale meditarmos sobre o que disse o Dr. 
Casemiro Ribeiro, mesmo porque ele trouxe uma grande 
experiência no campo dos detalhes. Fez uma autocrítica 
muito honesta e de elevado alcance para os objetivos 
desta Comissão. Acredito, realmente, que podemos dige
rir um pouco mais essa massa de informações que ele nos 
trouxe e, depois, trocar algumas idétas. 

Houve porém, uma pergunta do nobre- Senador Ro
berto Saturnino, feita _durante a exposição, e tenho a im
pressão de que valeria a pena ser respondida, talvez, de 
outra vez que o Dr. Casemiro vies·se aqui. O Senador Sa
turnino perguntou como é que se tOma decisão para ele
var os encaixes bancários. Tenho a impressão que o Se
nador SaturninO quiS referir::se mais à sistemática de 
análise para tomada de decisão, e a responsabilidade 
desta decisão do que propensamente ao instrumento em 
si que serra:-atfavé.!) da maneira de_ fazer. Acho muito in
teressante a pergunta do Senador porque, aqui, em Outra 
ocasião foi dito que a política monetária do País é_muito 
casufstica, que a legislação é muito frouxa e como temos 
o objetivo de dar alguma sugestão no Campo da reformu
lação das estruturas, e até das instituições legais, o Dr. 
José Lui? Bulhões Pedreira sugeria uma legislação muito 
mais casuística para evitar excessõ do uso da imaginação 
ou da autoridade dessas pessoas que tomam as decisões. 
Mas, como o problema é complexo, deixo a indagação e 
_quando da segunda vez, se puder, comentarei isso. 

O SR. CASEMIRO RIBEIRO- Fiquei com a im
pressão de que o Senador Saturnino estiva inaís pteocu
pado com o tipo de instrumento. Quanto à questão da 
decisão, apenas, parcialmente, respondi ao falar do orça
mento monetário. A decisão é_ tomada no Conselho Mo
netário ao aprovar o orçamento monetário que é, basica
mente, o objetivo de expansão monetária desejável e glo
baf ESte ano achamos que é desejável expandir certo 
percentual desse pagamentO~-e estahelecer metas triiUes
trais, para que a expansão máxima não se faça no pri
meiro trimestre, depois do fato consumado. Então é a 
técnica de implementação. Mas, a decisão, de caráter 
macroeconômico, antes de mais nada, talvez seja um 
erro na medida em que_ as decisões micro começam a in
fluir, pois é um incoVeniente,justamente, misturar multa 
coisa. t uma decisão global, e é uma decisão tentativa. 
Evidentemente, a pessoa que estã no topo da adminis
tração não gosta de dizer isso, que pode se pessimamente 
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interpretado, de dizer a verdade técnica, que não há pre
cisão, qtie não existe a precisão desejável na progra
mação de" uma expansão monetária porque é impossível 
prever. quanto à Situaçào, o resultado final de milhões de 
decisões na economia. Agora, sendo impossível, não po-

~ demos virar as costas ao problema e dizer- Seja o que 
Deus quiser, Precisa ter uma decisão e ela é tentativa. 

O grande erro, a grande armadilha em que caíram 
muitos administradores, porque não puderam dizer de 
público o que pensavam sobre a sua projeção, é de que a 
sua projeção foi -CObrada. t uma opção arbitrária, pois 
foi cobrada implacavelmente, e eles mesmo de_ram a im
pressão que tinham precisão. O próprio americano, que 
trabalha numa base de uma inflação _de 10%, estabelece 
taxas de expansão dos meios de pagamento, taxas 5%, 
8%, e não é possível dizer: o desejável este ano é45%. Ele 
tem que fazer um julgamento a grosso modo da cifra glo
bal da economia, e acompanhar a implementação, e com 
as informações qUe vêm da realidade, pelos banqueiros e 
pelas empresas, saber até que ponto essa decisão é exe
quível, é a desejável. Então, dentro da_faixa ele vai con
duzindo a expansão de acordo com o seu sentimento pes
soal. Se há uma euforia enorme, ninguém está reclaman
do, ele diz que está soltando dinheiro demais. Se começa 
algum indicador de processo recessivo ele tem que ime~ 

- diatamente examinar a fundo, e expandir um pouco 
mais, porque, então, realmente não vai atingir o objetivo 
e vai deflacionar_a economia. É um processo, não é ca~ 
sufstico. 

O SR. RELATOR (José Lins) - t um problema, 
também, que tem relacionamento com a questão da in
dependênCia do Banco Central, do grau de liberdade que 
ele precisa ter para gerir esse tipo de política. Muito obri
gado pela informação. 

O SR. CASEM IRO RIBEIRO- No dia-a~dia, apal
pando a realidade é que se sabe se a programação é ex
cessiva, deficiente. Não há outro jeito. E a decisão é es- _ 
quemática para representar uma realidade complexa, e é 
isso que muitas pessoas reclamam. Acho que há um ex
cesso de simptismo numa coisa complexa. Agora, que o 
-global tem que ter um controle quantitativo, não há dú
vida, a experiência mQstra que quando se descuida disto, 
acontecem coisas indesejáveis para a economia. Daí a 
necessidade, realmente, do acompanhamento da melho
ria dos instrumentos de captação de informação e da 
consulta a pessoas que vivem o problema em vários sela
res, em vários segmentos da economia. Daí a importân
cia que os empresários digam, exatamente, o que estão 
sentindo, não choram por antecipação, porque isso deso
rienta, porque muitas vezes há o medo do que venha a 
acontecer, diz~se que hã recessão, que há desemprego, 
que tudo vai fechar, aquela angústia que é natural, mas 
isto comunica à autoridade e ela solta, no momento que 
não deve soltar, o meio de pagamento, o que prejudica o 
programa. Há dificuldades enonnes, inclusive, de inter
pretar essas informações que vêm de toda a economia, 
que vêm dos políticos que têm sensibilidade pelo que es
teja aconteCendo, para ver exatamente o que se deve fa
zer no dia-a-dia de uma projeção muito arbitrária. 

O SR. PRESIDENTE- Então, ficanios asSim, desde 
já convocamos o Dr. Casimiro Ribeiro para nos honrar 

_novamente com a sua presença na Confissão~ em que, 
_realmente, o seu longo e substancioso depoimento, de
pois de estudado e examinado por todos nós, será o nú
cleo da matéria dos nossos debates. 

O SR. CASEMIRO RIBEIRO - Aceito a discussão 
com grande honra. t uma satisfação muito grande de 
aqui estar presente. Estarei, sempre, à disposição dos 
Srs., para aqui comparecer, com muito prazer. 

O SR. ROBERTO SATURNINO --Sr. Presidente, 
hã dois assuntos urgentes que deveriam ser objeto de de--
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liberação: um é a questão do prazo, país~ fui ínforrrlãdo 
pelo Secretãrío, está prestes a se esgotar. Assim, seria o 
caso de pedirmos a prorrogação de 1:!0-dias. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Tancre_do Neves)_. Ontem eu 
acertava isso com o Relator. Examínainos -ã sitUaÇãO--e---
chegamos à conclusão de que a prorrogação era inevífá--

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 
para conStar, eU, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 

·da Comissão, lavrei a presenta Ata que,Jída e aprovada, 
é assinada pelo Senhor Presidente e lrá à publicaÇão, de
vidamente autorizada, com o apanhamento taquigráfico 
da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA 9'REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE !NQUERITO. CRIA
DA A TRAVES DA RESOLUÇÃO N• 52, DE 1980. 
.. DESTINADA A INVESTIGAR O FUNCIONA
MENTO DO MERCADO FINANCEIRO DO 
PAIS ... PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR GEN!VAL OE ALMEIDA SAN
TOS, QUE Sê PUBLICA COM A DEVIDA A U
TORIZAÇÃO ~DO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. 

vel. 

1:: verdade que essa prorrogação qão vai ser seccionada 
pelo recesso, mas nos termos regimentais interrompe-se 
o prazo da prorrogação, que passa a ser recontado de
pois do recesso. O Sr. Secretãrio táin-a:dí as providências 
para requerermos a prorrogação por 120 dias. 

OSR. ROBERTO SATURNINO- Outro assuntO é 
o seguinte: Pedimos uma série de informações ao Minis
tério da Fazenda, por escrito, e não sei se seria o caso, 
mas é uma idéia de que o Presidente instasse -com o Mi
nistro para que essas respostas nos chegassem antes do 
dia 5, para que utilizássemos, inclusive, o recesso parla
mentar para estudar bastante o volume de informações 
que é muito grande. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- A ponde
ração de V. Ex~ é de toda providência. Vamos, realmen
te, interceder junto a S, Ex', o Ministro da Fazenda, en
carecendo a urgência dessas informações. 

Não havendo mais nenhum assunto, dou por encerra
dos os trabalhos de hoje, agradecendo a alta distinção 
que nos deu o Dr. Casemirõ Ribeiro, com -o seu impor
tante depoimento~ 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 8 minutos.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI':RITO 
(Resolução n' 52(80) 

9' Reunião, realizada em 18 de novembro de 1980 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoitO de 
novembro do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala 
Ruy Barbosa, reúne-se a Co-missão Parlamentar de In
quérito, críada pela Resolução nl' 52, de 1980, destinada 
a investigar o funcioriarriellfo do Mercado Financeiro do 
País, presentes os Senhores Senadores Tancredo Neves, 
Almir Pinto, José Lins, Bernardino Viana, José Richa, 
Roberto Saturnino e Leite Chaves. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Jutahy Magalhães, 
Jorge Kalume, João Lúcio, Pedro Simon, Cunha Lima, 
Jaison Barreto e Afforisá Carri.afgo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Tancredo Ne
ves, Presidente, dispensa a leitura da Ata da reunião an
terior. Colocada em discussão e votação é a mesma apro
vada. 

Em seguida a palavra é concedida ao Professor Geni
val de Almeida Santos, da Universídade Federal do Rio 
de Janeiro, que de início sente-se-envaidecido em poder 
comparecer na Comissão, para transmitir do seu ponto 
de vista de observação da matéria, -de Olixidesvalori
zação do cruzeiro, realizada em 1979._ Preocupação do 
expositor é procurar definir, qual era o panorama econô
mico e financell:o.do País naquele momento. Chegando a 
conclusão que, em fins de novembro e começo de de
zembro, a inflação já estava na ordem de 70% e uma cor-
reção cambial de 56, 57%+- --· 

Após a exposição do Professor Genival de Almeida 
Santos, usaram da palavra os Senhores Senadores Ro
berto Saturnino, Bernardino Viana, ·Leite Chaves, José 
Lins e Tancredp Neves, que fizeram perguntas e todas 
respondidas pelo depoente. 

(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQVI
GRÃFICO DA REFERIDA REUNIÃO.) 

O SR. PRESIDeNTE (Tancredo Neves)- Havendo 
número regimental, declaro abertos os nossos trabalhos. 

Hoje, vamos ter a satisfação de ouvir o Professor Ge
nival de Al~eida Santos, nome que dispensa apresen
tação e qualquer adjetivaçào, pois que a sua participação 
no contexto dos problemas económicos e financeiros do 
PaÍs, neste último decênio, tem sido as mais notáveis. 

Dou a palavra a S. Ex• para exposição com que nos 
deverá brindar. 

O SR. GEN!VAL DE ALMEIDA SANTOS- Exm' 
Sr. Senador Tancredo Neves, Presidente da Comissão, 
Srs. Senadores, sinto-me ex_tremamente envaidecido em 

- poder comparecer aqui para transmitir aos Srs. a minha 
ótica, como vejo as coisas do meu ponto de vista de ob
servação em matéria de maxidesvalorização do cruzeiro 
realizada no ano passado. 

Fiz umas notas a respeito do assunto e juntei alguns 
quadros estatísticos sobre balança i:kj)agamen-tO, comér
ciõ exterior, repetindo alguns números, que me parecem, 
explicam um pouco os problemas daquela época. 

A minha preocupação nessa exposição é primeiro pro
curar definir ou recordar, em poucas palavras, qual era o 
panorama econômico e finãnceiro do PaíS naquele mo
mento; em que circunStâncias a medida foi adotada. E, 
depois, atendendo ao roteiro que me foi mandado, vou 
tentar, em poucas palavras, fazer a apreciação de como 
vi as efeitos positivos ou negativos dessa niedída sobre 
importações e exportações, sobre o balanço de serviços e 
balanço de capitais e, no fim, algumas recomendações 
minhas. 

Na época em que ocorreu essa medida, em dezembro 
do ano passado, tínhamos uma política comercial que se 
aplicava especificamente a esse problema. É a política 
que foi adotada em fins de janeiro, do ano passado. Essa 
política previa uma aceleração das minidesvalorízações 
que desse uma sobrevalorização de, pelo menos, 6% ao 
ano e, ao mesmo tempo, uma redução gradual do subsí
dio fiscal às exportações e uma eliminação gradual do 

- depósito prévio, Realmente se previu o esquema de eli
minação gradual do depósito prévio, que seria 70% das 
importações, eliminação graqual do crédito-prêmio do 
ICI e, para compensar isso, uma desvalorização gradual, 
embora um pouco acelerada. __ 

Esse esquema deveria ser realizado mais ou !lll;llQS em 
4 anos~ Essa era a política comercial da época em que a 
providência foi tomada. 

Quaf era a situação do País, em matéria de inflação e 
de desvalorização cambial naquele mOmento? 

OS índices de que nós dispomos - tomei o índice de 
preçO--por ·atacado, tanto por oferta global como de dis
ponibílidade interna e confrontei com a desvalorização 

·já praticada no ano passado. Cheguei à seguinte conclu
São: em fins de novembro e começo de dezembro do ano 

- passado, nós já estávamos com uma inflação da ordem 
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de 70% - isso é um dado fundamental - e uma cor
ré"cãó cambial de 56, 37%. Então, a meu ver, a diferença 
entre a inflaçãO brasileira e a inflação média dos Estados 
Unidos, Europa e Japão, que são as regiões com as quais 
temos comércio, a diferença entre as duas inflações esta
va mais ou menos coberta pel_a taxa de câmbio. Então, a 
desvalorização já praticada me parecia dentro desse cri
tério, provavelmente com 2 ou 3 pontos de variação que 
poderiam ser corrigido. Quando se chegou em 9,10 de 
dezembro, feita a correção, a correção cambial passou 
para 103% ao ano e fechamos o ano com a inflação de 
80%. Então ganhamos 10 pontos de inflação em de
zembro e 30% de aumento de correção cambial. Então 
teríamos, de fato, uma correção cambial muito maior do 
que a taxa de inflação do ano. 

Como é sabido, os efeitos favorãveis dos reajustamen
tos sucessivos da taxa de câmbio, os efeitos favoráveis, 
até então, vinham sendo ampliados pelos subsídios fis
cais e subsídios de crédito então vigentes. Efiminaram-se 
os subsídios. Então a polítíca cOmercial de janeiro de 79 
foi eliminada. E ficou a impressão de que realmente a 
taxa de inflação foi decidida pela dimensão dos subsídios 
que deveriam ser eliminados. 

_Em matéria de balariço de transações correntes, que é 
um dado fundamental para essa análise, verificamos que, 
ao chegarmps ao fim do ano de 79, a situação se agrava
ra bastante. O défícít comercial do País triplicou em 79, 
Ao se aproximar o mês de dezembro, já se sentia que 
realmente deveríamos ter um déficit de exportação sobre 
importações quãse -.:r vezes maíõr do que no ano anterior 
coUro agravamento do processo na balança comercial. O 
que resultou disso foi que, de fato, nas transações cor
rentes, tivemos um déficit de to bilhões contra 5 bilhões 
do ano anterior. 

O endividamento externo do Pafs, também aumentou 
em co_nseqüéncia desse fato. Nós pulamos de 46 para 49, 
quase 50 bilhões de dólares. Esse é o quadro do ponto de 
vista da balança de pagamentos no fim do ano passado. 

Outros aspectos da política econômica: a pariir de 
agosto, com a mudança do Ministro do Planejamento, 
houve uma mudança de ênfase na politica econômica; 
mudança de prioridade, pelo menos foi que se apercebeu 
pelas publicações feitas. Ficou-se com a impressão de 
que realmente pôs~se um pouco mais de lado a priorida
de do combate à lnflação e se deu mais ênfase à elevação 
da taxa de desenvolvimento econômico, procedendo-se, 
apenas, ao controle simultâneo das taxas de juros inter
nos. 

A observação que nos cabe fazer, aqui, é que a intensi
ficação do esforço_ do desenvolvimento econômico exige 
maiores importações. Para que isso seja viável, num qua
dro de endividamento externo jã muito grande, a saída 
será realmente tentar aumentar as exportações. Tenho a 
impressão que se acreditou, na ocasião, que essas metas 
de exportação poderiam ser mais facilmente alcançadas, 
em· curto prazo, se se pagasse_um preço alto para elimi
nar as barreiras tarifárias e não tarifárias que os pa1ses 
desenvolvidos incluem em nossas exportações, em repre
sália aos subsídios fiscais e ao depósito prévio que temos 
no BrasiL Realmente parecia muito claro que se é preciso 
se crescer a uma taxa maior, isso vai pressionar mais as 
importações, vai pressionar mais o endividamento exter
no, então é preciso exportar mais. Para exportar mais, é 
preciso desvalorizar mais. Parece-me que essa foi a me
cânica do pensamento e que levou a essa solução. 

Há alguns fatores que estão além da política cambial e 
monetária e que afetaram as exportações brasileiras des
de àquela época, afetam hoje e afetarâ num futuro maís 

-próximo. Acho que nas circunstâncias em que o mundo e 
o Brasil vêm apresentando nos últimos tempos, uma ex
pansão substancial das nossas exportações depende, sem 
dúvida, da taxa de câmbio mas, também, de muitas ou
tras coisas. Preliminarmente, temos que considerar o 
efeito -perverso da elevada e contínua inflação interna, 
que determina um processo de corrosão contínuo da ca-
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pacidade de competição dos produtos brasileiros. Então, 
não basta modificar a taxa de câmbio, é preciso modifi
car uma porção de coisas. O primeiro lato é a inflação. 

A segunda observação que faço, é que não basta tentar 
eliminar as_barreiras que outros países tenham colocado 
em represália contra nós. Aqueles países que têm uma 
tendência, rios últimos tempos, de impor, de alguma for
ma, barreiras a essas impOrtãÇõ-es. Não s6 barreiras tari- -
fárias, que são muito -dificeis por causa do GATT, mas 
barreiras não tarifárias de toda a ordem, até mesmo a 
que nós chamamos de. "cortina de papel", as dificulda
des no cais do porto. t uma multiforme ação de retarda
mento ás importações que são práticas freqüentes nos 
países mais adiantados. De maneira que o incentivo às 
exportações brasileiras, via taxa de câmbio, a meu modo 
de ver, é um dado mas não um dado fundamental e ex
clusivo para um processo dessa natureza, que é um pro
cesso de longo prazo e não de curto prazo. 

No que respeita ao fluxo volumoso e contínuo dos em
préstimos externos e de capital estrangeiro de risco, que 
me parece ter sido também uma preocupação daquela 
medida, creio que é sabido que uma grande desvalori
zação, como foi pi-atfcada, pode ser um estímulo eficien: -
te, desde que outras condições se realizem. E há con
dições tremendamente adversas, no caso do Brasil, são 
condições internas e externas. Procurei listar aqui as con
dições desfavoráveis porque são elas que nós temos que 
examinar. 

Dentre as condições internas desfavoráveis, há um au
mento substancial do fluxo de empréstimos externos de 
capitais estrangeirOS, eu menciono a intensidade do pro
cesso inflacionário ao longo do tempo e, depois, a desva
lorização. Quanto mais alta e prolongada a inflação, me
nor é a possibilidade de crescente ingresso de recursos 
externos, especialmente, capital de risco. Nenhum gran
de investidor do mundo deseja ir para países com alta 
taxa de inflação, pelos efeitos perniciosos que ela causa _a 

todo o sistema econômico e social... 

Esse é um dado adverso que infelizmente piorou no 
Brasil, depois da máxi. De agosto do ano passado para 
câ, os índices de inflação são cada vez mais perversos, a 
inflação não diminuiu, pelo contrário, aumentou, sobre
tudo este ano. 

Outro item ~que acho adverso é o nível de endivida
mento externo, e a dímensão do problema da impor
tação do combustível. São dois dados fundamentais na 
análise de todos os países do mundo moderno. Como es
tá o endividamento externo, como está a conta-petróleo, 
que é uma conta estratégica, que vai determinar a capaci
dade de pagamento de dívida externa e de pagamento de 
outras importações. 

Esses dois itens me parecem que colab_oram, desde 
meados do ano passado, para diminuir o conceito do 
Brasil no mercado financeir-o internacional. As noções 
de Country risk, noção de dsco do País, dei 'B_rasil, é um 
conceito que se vem depreciando, em funçãO desses dois 
itens pelo menos: nível de endividamento externo e di
mensão da conta-petróleo. Sabemos que a conta
petróleo não pode ser eliminada bruscamente. Endivida
mento externo, os Srs. sabem que chegou a 50 bilhões de 
dólares em dezembro do ano passado, embora haja alguK 
mas atenuantes, que a gente deve reconhecer- acho que 
são atenuantes da dimensão da_ dívida externa brasileira 
a dimensão continental do país, o esforço de desenvolvi
mento ec~nómico jâ realizado nos últimos trinta anos, 
que revela sem dúvida uma capacidade nacional de fazer 
coisas importantes, decisivas sobre o futuro desenvolvi
mento do país. As amplas possibilidades do Brasil, vistas 
assim, a longo prazo, ninguém tem dúvida disso-no mun
do. Também é bem aceita como nota positiva a boa ad
ministração da dívida externa brasileira; é sem dúvida 
um dos países que melhor administra a sua dívida exter
na, é o único país que conhece e divulga o número total 
da sua dívida, tanto da sua dívida pública e como da sua 
dívida privada. Isso causa boa impressão. 

E também no caso, o nível das reservas cambiais do 
país, no fim-do ano passado, era um dado positivO. 

Mas os dois dados tremendamente negativos eram a 
intensidade do processo inflacionârio e o nível do endivi
damento e a dimensão do problema petróleo. Acho até 
que, a partir da desvalorização, o serviço da dívida se 
tornou mais pesado, quer dizer, o esforço do cumpri
mento dos cotripromissos se tornou mUito mais pesado 
por-causa da elevação substancial dos preços do pe
tróleo. A rigor, se o preço _do petróleo tivesse subido 30% 
e não 80 e tantos por cento, estaríamos numa situação 
muito mais fácil hoje, em vez de pagar dez ou onze biK 
lhões de petróleo seriam somente cinco os outros Cinco 
dariam para pagar a conta de juros no exterior. Mas a-si
tuação realmente seria diferente. 

Mru; o fato é que se tornou grave por causa dessa 
contá-petróleo. O Brasil é, de longe, entre os países em 
desenvolvimento, o maior importador de petróleo; o seK 
gundo maior importador é a Coréia do Sul, com a meta
de do nosso ónus. Nós gastamos mais ou merios oitocen
tos milhões de_dólares por mês e a Coréia está em torno 
de400/410 milhões atê o ano passado. Mas o petróleojã 
representa hoje 37% das-nOsSas importãções:-~ re8.fmen
te um dado fundamental. Acho que aí está um dado que 
configura a extrema vulnerabilidade da economia brasi
leira. E a tendência dos preços do petróleo é-de alta até 
acabar o ·petróleo. Não há esperança de que haja sequer 
períodos de Cstabilidade. A tendêilcia é de crescimento, 
espera-se pelo -menos 15% ao ano. 
_ Quanto ao balanço de pagamento, o prenúncio de ne
cessidades Crescentes de grande vulto, em prazos relati
vamente curtos, isso estimula investimentos diretos e tor
na mais difícil os empréstimos, indispensáveis, em con-
dições favoráveis de spread e de prazo. Condições favo
ráveis externas realmente havia algumas, sem sombra de 
dúvida, havia uma boa liquidez nos mercados financei-

- _ ros, internacionais, o mercado eurodólar continuava ten
do quinhentos, seiscentos bilhões de dólares para serem 
emprestados no mundo inteiro, baixo nível de atividade 
econômica nos países líderes nos Estados Unidos, na 
Alemanha, na França, na Europa. Situação reCesSiva 
nesses países, de maneira que havia, em princípio, um ex
cedente de recursos eventualmente disponíveis para se 
oferecer dez, doze, quinze bilhões de dólares a um país 
como o Brasil. 

O problema é saber se _as outras condiç~es que são in
dispensável~ taplbém ~tariam reunidas para transferir 
para este pais este fluxo de recursos de que ele precisa, 
sobretudo a partir do ano que vem. 

Agora, Srs. Senadores, entro no segundo ponto que é 
a avaliação da necessidade da maxidesvalorização, como 
corretivo da política cambial, de acordo com o roteiro 
que me foi entregue. 

A minha impressão", baseada no meu entendimento 
dos dados de que disponho, é que a maxidesvalorização 
de trinta por cento em relação ao dólar, realizada em de
zembro de 1979, não era a solução mais indicada na con
junta interna e externa existente naquela época, esta a 
minha opinião. Do meu ponto de observação, não teria 
feito, escolheria outro caminho. Não só po"r causã. das 
condições prevalecentes da economia brasileira da épo
ca, como em face das previsões que se faziam para o ano 
de 1980 e 1981, que eram todas previsões de dificuldades 
econômicas crescentes no mundo inteiro.- Então seria 
difícil que uma maxidesvalorização produzisse os efeitos 
benéficos de expansão, de exportação e de captação de 
capitais estrangeiros como se penSava. Ei'a de Se -prever a 
ausência de efeitos positivos sobre a exportação de pro
dutos básicos. 

O próprio Governo previu isso, porque, no ato da des
valorização, foi criado um imposto de 30% sobre os pro
dutos básicos de: exportação. E compreendo que isso te
nha sid_o feito porque as desvalorizações tendem a depri
mir os preços dos produtos básicos nos mercados inter
nacionais. Realmente, criando-se imposto de 30% se dei-
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xou os produtos básicos fora de qualquer benefício. Dir
se-ã que, pfovayelrriehte, como 30% de máxi eram um 
pouquinho mais alto do que o imposto de exportação de 
30%, pofque o "impoSto de exportação incide sobre o 
preço em referência, então é sempre mais baixa que o 
preço de mercado, haveria provavelmente uma sobra de 
vantagens. Mas a dúvida é que nós sabemos que, para 
exportar, para produzir mesmo produtos_ primários, há 
que transportâ-los, muitos deles há que ser plantados, há 
que-se usar produtos petroquímicos. Produtos importa
dos que vão ser atingidos com a elevação de custos, de
correntes da eliminação de serviços sobretudo transpor
tes internacionais e pagamentoS da dívida externa, juros. 
A minha impressão é que os efeitos foram essencialmen· 
te neg:a_tivos, sob a forma de elevação plena de custos, 
seja de transportes internacionais, seja na remessa de ju
ros para o exterior. 

No que respeita ao item transportes, iss-o significa ele· 
vaçãode custo de fretes e incide sobre os produtos de im
portação e exportação, porque a nossa marinha mercan
te não tem condições de transportar a totalidade das nos
sas exportações, nem das nossas importações. Então, há 
ai um efeito do custo fundamental que se transmite a 
toda economia, a todo o sistema nacional. 

Na conta de capitais, nós temos que confrontar dois 
-itens: o montante de amortizações, de um lado, e a entra

da de capital de outro. Parece-me que, do ponto de vista 
da entrada de capitais, essa perspectiva dos autores da 
medida, essa qesvalorização seria, a princípio, favorável, 
ao depósito prévio e da incidência da maxidesvalori
zação do cruzeiro. Realmente é muito duvidoso que a 
nfáxi estimulasse a exportação de produtos básicos. 

Quando se examina os produtos manufaturados a 
conclusão é a mesma. Os produtos manufaturados, em 
princípio, seriam beneficiados pela maxi, e 70% dos pro
dutos industrializados, de importação, não tinham o de
pósitO ·prévio, então a maxi incidiu violentamente sobre 
a maioria das importações. E sabido que, na elaboração 
de muitos -produtos industriais exportados, usamos 
matéria-prima importada, o combustfvel importado, en
tão o efeito custo da maxi é um efeito que neutraliZaria, 
facílmente, no meu modo de ver, as vantagens da maxi. 
Então a conclusão que se tira é que, do ponto de vista de 
produtos básicos sobre produtos industriais de expor
tação, não se deveria esperar efeitos positivos líquidos 
estimulantes decorrentes da maxi. 

Os efeitos sObre as importações são todos praticamen
te negativos. Só 30% das importações de manufaturados 
é que estavam sujeitos ao depósito prévio. Esses foram 
compensados, quem importava deixou de pagar o depó
~ito prévio e passou a pagar a maxi. Mais de 70% dos 
produtos não tinham depósito prévio. E tá estava o pe
tróleo, e muitru; matérias-primas, de maneira que sobre 
eles incidiu plenamente a elevação de preços decorrente 
da maxi. Os efeitos sobre as contas de serviços e contas 
de capital, acho que também é um capítulo importante, a 
minha opinião é que quanto a porque quem trouxe dóla
res para o Brasil precisava somar maior número de cru
zeiros. Então, comprava muito mais, con1 menos dóla
res. Picava mais barato, se pudesse investir em dólares 
naquele momento. 

Mas, tem um lado negativo. Primeiro, a decisão de in
vestir, a decisão de emprestar não ~eper:tde só da taxa de 
câmbio. Ela é um dos componentes num conjunto de 
condições que vão convencer o investidor ou empresta
dOr a Colo"Car os seus recursos no País. Porque são real
mente investimenros ou empréstimos de longo prazo. 
Então são condições de funcionamento do resto da eco
nomia. Condições econômiCas Sociais e p·oJíticas que vão 
determinar uma decisão de efeito a longo prazo. 

Eor outro lado, o efeito sobre a amortização das dívi
das, é um efeito puramente negativo. Todo endividamen
to externo do País recebeu a carga dos 30%. E se conside
ra que um endividamento grande com amortizações da 
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ordem de 7 bilhões de dólares; uma dívida externa, sem 
dúvida nenhuma, quase toda_ela constituída para a consR 
trução de objetivos de alta prioridade econômicoRsocial, 
mas uma dívida _externa que é repartida entre dívida 
pública e privada. De mod-o que as empresas do GoverR 
no têm mais ou menos uns 20 bilhões de dólares, as em
presas privadas têm uns 10 bilhões de dólares. São 30 bi
lhões de_ dólares, em saldo exiStente, que recebeu uma 
sobrecarga de 30% da correção em dólares. Fica dentro 
do sistema adotado, eu considero praticamente impossí
vel qualquer empresa pública ou privada, que tenha dívi
da externa, se ajustar rapidamente, reajustar seus preços 
rapidamente, para- que, quando venCer a primeirã pres
tação futura, e geralmente vence três, quatro ou seis me
ses depois, ela tenha uma receita adicional capaz de su
prir os recursos em cruzeiros indispensáveis. 

Então, me parece que a medida ãgravou o endivida
mento das empresas públicas e privadas. Incapazes de 
atender imediatamente os compromissos que estavam 
programados para os seis meses seguintes, só têm dois 
caminhos: ou tomar_, novos emprésüinos externos parã. 
saldar as dívidas anteriores, ou pressionar o sisteni:i fi
nanceiro nacional em busca de mais cruzeiros para liqui
dar imediatamente. Isso foi feito. 

De maneira que eu acho que o resultado tíquido é o 
maior endividamento no sistema empresarial brasileiro 
público e privado. Acho que houve- como a inflação 
não diminuiu, ela aumentou- houve um efeito psicoló
gico perverso_ que está causando grandes danos a esse 
item do balanço de pagamentos. b que todos que tinham 
empréstirii.ós externos, todos que fizeram suas- indústrias 
com empréstimos externos ou todas as empresas públi
cas que fizeram seus programas na base de empréstimo 
externos, elas tiveram uma experiência sofrida e doloro
sa. E verificam com qualquer diretor~finãriceiro que a in
flação mais vi-olenta e os preços controlados, vai aumen
tar dificuldade de pagar os compromissos que se vence
rão nos meses seguintes oU nOs anoS seguintes, e, por ou
tro lado, cria-se um medo de urna nova maxi. O resulta
do realmente é que, no sisferiia econômico brasileiro, es
ses empresários que estavam nesse aperto sempre busca
ram recursos externos que pudessem ser liquidados até 
31 de dezembro de 1980. Ninguém queria pãSsar o próxi
mo 31 de dez.em bro com uma dívida externa grande, com 
o receio de que uma nova maxi os pegue outra vez, como 
os pegou de surpresa no fim do ano passado. Esse é um 
mecanismo que intimida,· que-intimida, que impossibilita 
a tomada de novos recursos externos. 

O efeito sobre mercado de cfuubio, como ê permitido, 
seria, em poucas palavras o seguinte: o mercado passou a 
trabalhar com valores muito maiores em cruzeiros. To
dos os valores em cruzeiros foram reajustados, quer os 
das exportações quer os das importações e o das tran
sações financeiras. Parece-me que, do ponto de vista do 
sistema bancário, ocorieu·o -seguinte: o sistema bancário 
confrontado com a necessidade de lado do ponto de vista 
das exportações de continuar financiando os seus clien
tes, seus exportadores, e não tendo recursos de caixa su
ficiente para isSo, o sistema bancário foi levadO ·a· usar 
mais intensamente a sua linha de crédito no exterior, 
quer dizer, o seu pré-financiamentO de exportações no 
exterior, que ê um pré-finánciamento relativamente ba
rato, abundante, mas é um incremento de uso de recur
sos externos uma vez que os recursos internos se torna
ram escassos para necessidades habituais dos bancos. 

Então, as exportações continuaram tendo financia
mento do sistema bancário, mas já agOr~ usã.ndo ritais fí.: 
nanciamentos externos para isso, financiamento de curto 
prazo. 

Do ponto de vista das importações, me parece que 
uma boa parte dos importadores ficou exposta mais in
tensamente a um duplo financiamento: financiamento 
externo para alongar o mais que poSsível os compromís
sos lâ fora, pagar uma prestação maiS cômoda, e ao ales
mo tempo, financiamento interno no dia do vencimento 

DIÃJÜúDO COKGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dos títulos. Porque o fato dominante foi a escassez de 
cruzeiros na caixa dessas empresas. Então, realmente, aí 
há um encarecimento que eu não posso medir, mas ao 
que sei, pela minha experiência vivida no setor, pelo con~ 
tato que eu tenho com os homens que estão com a res~ 
ponsabilidade de liquidar os compromissos das empre
sas, realmente, examinando os balanços de muitas em
presas no Brasil, é possível verificar como esses balanços 
pioraram como aumentou o endividamento. E, à medida 
que aumenta o endividamento, diminuiu a possibilidade 
de capitalização das empresas, que, no meu modo de_ver, 
é um -caminho mais saudável. Então, muitas empresas in
dustriais tiveram que realmente se dedicar, aumentar 
mais o seu endividamento do que melhorar a sua Capita
lização. 

Quanto à eliminaÇão do subsídio à exportação, simpli
ficação do sistemã, as minhas observações são as seguin
tes: a maxi foi parte de um conjunto de medidas fiscais e 
monetárias. Realmente, essa eliffiinação dO créditõ
prêmio do IPI à exportação, que era uma média mais ou 
merlos de 28% _e a eliminação do deP6sito prévio, sem 
dúvida, são medidas simplificadoras. Esse é realmente 
um objetivo saudável. Acho que quanto mais se simplifi
carem as coisas: melhor, sobretudo num País continental 
como o Brasil, porque nós temos que realmente permitir 
qué a pOpulação, que os indivíduos, em cada setor, te
nham um mais amplo possível horizonte de decisões au
tónomas. 

O que cabe verificar- e esse é o meu ponto é a opor
tunidade da troca do crédito-prêmio e dos depósitos de 
uffia só vez por uma maxidesvalorização. Realmente era 
oportuno e a medida mais conveniente. Esse eu_acho que 
ê o ponto que lem de ser examinado. E quais as alternati
vas existentes de solução? A minha impressão é que real
mente foi inoportuno pelas razões, pelo quadro econô~ 
mico que está sendo pintado. Eu acho que as medidas to
madas tiveram o propósito de simplificação, simplifica
ram mas também atenderam a interesses específicos do 
Tesouro, saiu o depósito prévio mas entrou o lrripostõ de 
Exportação, o Tesouro não perdeu nada e resolveu o 
·problema das conversas que sempre se tinham com os 
países mais industrializados, a respeito dessas barreiras 
não tarifárias que nós tínhamos aqui. 

Finalmente, eu diria o seguinte, sintetizando o meu 
pensamento: como considerações finais e sugestões: eu 
acho que a maxidesvalorizaçào teve, como era de se es
perar um forte impacto inflacionário em tima economia 
jã submetida a grandes pressões inflacionárias. Segundo, 
a inflação infelizmente não foi reduzido, a partir daquele 
ano, pelo contrário, elevou-se ao longo dos meses se
guintes a patamares até então desconhecidos no País. 
Quase um ano depois daquele ato, verificamos que a di
ferença entre a taxa de inflação e a taxa de câmbio é 
máior do (jue a que exístia na época da maxi. Nós esta
mos hoje com a inflação de 100% e com uma correção 
cambial que vai à 50%. Naquela ocasião, nós tínhamos 
inflação de 70% e coin uma correção cambial de 57%. 
Então, estávamos muito mais próximos. Então, para 

-perguntar: e, agora, o que nós-vamos faZer? Uma nova 
maxi? 

Quanto à eliminação dos subsídios às exportações e 
dos depósitos prévtos à importação, considerando os 
problemas maiores da economia do País e do mundo na
quela época, me parece que teria sido preferível os esque
mas de reduções graduais de janeiro daquele ano. Esta 
sería-a ·miriha preferência. Todo sistema nacional, que é 

---um-Sisü:ina que está enrolado numa porção de medidas 
-irfíficíaTS, acho que- tem que ser reajustado gradualmen-
te. Nós não podemos dar um choque fatal neste País. En
tão a minha predileção é pÍ!Ias medidas do gradualismo: 
qUe fOssenl durante 3 ou 4 anos levando as coisas a uma 
situação da riíãior normalidade. Tei-ceiro o esquema das -
minidesvalorizações, no meu modo de ver, deveria conti
riuar dentro das características origirlais. Eu acho que é 
um esquema suficientemente flexível, pelo que atende 
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muito bem à economia brasileira. Nós podemos desvalo
rizar um pouco mais ou um pouco menos, mudar acele~ 
ração, o ritmo, de acordo com as conveniências de cada 
época, sem choques traumáticos violentos sobre a econo
mia nacional. 

Finalmente, eu diria que, como a taxa de câmbio, 
sobretudo, a prazos médio e longo, é efeito e não causa, 
a taxa de câmbio é um preço como outro preço qualquer, 
então, ela atende basicamente na economia do mercado 
e regula a oferta e procura de moedas estrangeiraS vis-à
vis a moeda nacional. Então ela ê efeito, não é causa, 
sobretudo, a longo prazo. 

Acho que há que cuidar~se, firmemente- este é um 
ponto fundamental - da redução gradual da inflação e 
da manutenção de uma taxa real de crescimento do pro
duto nacional entre 4 e 5% ao ano, durante 2 a 3 anos. 

É claro que, -enquanto a inflação for alta, não há como 
ter taxa de câmbio baixa. Ela vai se refletir violentamen
te no mercado cambial, e vai aumentar a tendência à im
portação do País e vai criar as maiores dificuldades às 
exportações. 

Por outro lado, a taxa de crescimento do produto na~ 
dona] entre 4 e 5%- e eu diria mais para 4 do que para 
5 no ano seguinte - acho que permitiria promover o 
alto número de novos empregos de que a Nação precisa, 
porque se manteria uma taxa de crescimento ainda mui
to mais acima da taxa líquida de natalidade do País. E 4 
ou 5% de crescimento é uma taxa excepcionalmente bri
lhante no mundo de hoje, e será brilhante nos próximos 
4 ou 5 anos, pelas condições em que o mundo está viven
do._ Então nos permitiria prover a quantidade de empre
gos novos de que nós precisamos, que a Nação exige e, 
ao mesmo tempo, não criaria pressões exageradas s-obre 
o nível geral de empregos, inflação, sobre o montante da 
divida externa. 

Aí está, Sr. Senador Tancredo Neves, em poucas pala
vras, as observações que me permito fazer sobre o 
problema que V. Ex~as me trouxeram, para debate. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) ---Agradeço 
a V. S' pela sua brilhante exposição que revela realmente 
a sua competência no domínio da matéria no seu longo 
trato com o assunto, mas sobretudo a clareza' didática 
com respeitQ _?_quf!:les problemas_complexos que foram 
colocados à nossà consideração. 

DQu a palavra aos Srs. Senadores que queiram fazer 
perguntas ao nosso Conferencista. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Com a pa
lavra o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Dr. Genival, a 
sua observação, a sua opinião sobre os efeitos da maxi 
são coincidentes com a nossa. E creio que hoje diante 
dos fatos, diante da realidade ninguém discordará da 
constatação de_ que foi uma medida, eu não diria nem ne
gativa, eu diria desastrosa, porque é como se tivesse 
dado toda uma volta na máquina da economia para nos 
jogar numa situação equivalente, análoga a do fim do 
ano passado, mas dentro de um quadro agravado. Por 
quê? Porque o deficit comercial se agravou, o deficit de 
transações correntes se agravou, o hiato entre a inflação 
e a correção cambial se agravou, quer dizer, tudo se 
agravou e a inflação disparou. Então aquela medida que 
rompeu uma política que gerou uma desconfiança, incluR 
sive, como o Sr. apontou muito bem, que foi uma medi
da de choque aparentemente tomada assim no desespe
ro, na medida em que se v:erificava que se esgotavam os 
efeitos dos subsídios acumulados, e, f!.a medida em que 
-se desejava estimular o ingresso de capitais externos sob 
diversas fo~rmas, produziu esse resultado que não é possí
vel, diante da constatação, deixar de considerar esses re
sultados como sendo desastrosos. 
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Agora, como disse, o quadro ê análogo e agravado pe
los resultados improfícuos na medida. Então, eu pergun
to ao Sr. agora, quais são as suas previsões para, em ter
mos de protecionismo, de conjuntura internacional, de 
tendência a protecionismo, de tendência à liquidez, de 
tendência dos juros ili.ternacionais'? Serâ que, por esse 
lado também, o quadro internacional não estará hoje 
mais grave do que estava em fins de 79? As perspectiVas, 
tirando a análise do_ quadro exclusivamente brasileiro e 
observando o que se passa no mundo, a situação externa 
também não é pior? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Acho 
que exatamente esse é um ponto importante. E quando 
examino esses problemas, sinto o agravamento dQs nosR 
sos problemas. Eu sempre observo que o trágico para 
nós, é que o risco-mundo_ piorou muito, a partir de janei
ro deste ano. Os fatos polfticos, os fatos económicos 
criaram situações muito mais graves. Eu me recordo dos 
debates e das conversas que tive ainda este_ ano, quando 
compareci, como convidado, à reunião do Fundo MoneR 
tário Internacional deste ano, em que pude coligir, incluR 
sive, uma documentação que foi trazida de vários país-es 
para a Secretaria. Seiil sombra de dúvida, por exemplo, o 
deficit conjunto dos países em desenvolvimento econôR 
mico é muito maior este ano e vai ser muito maior no_ 
próximo ano do que era no ano passado. Então o probleR 
ma do financiamento desse deficit é realmente um 
problema com o qual a humanidade jamais lidou. Está
se pensando em 80, 100, !20 bilhões de dólares por ano. 

Agora acrescenteRse ao fato de todos os países subde
senvolvidos que são a maioria e que não têm petróleo; 
entraram numa pane total. Eles tiveram agravados seu 
problema de inflação eles tiveram torpedeados seu esR 
forço de desenvolvimento económico e declarados inca~ 
pazes de liquidar dívidas assumidas, e precisando fazer 
mais para não parar. Esta é a situação dos países em de
senvolvimento económico que não têm petróleo- isso a 
maioria desses países. Acrescente-se a isso a situaÇão dos 
países desenvolvidos que não têm petróleo. Isso envolve 
quase toda a Europa, co"m exceção da Inglaterra. Mas na 
Europa quase todos os países estão com esse problema. 
VejaRse que a Alemanha que tinha uma tradição, uma 
performance admirável de saldos positivos de transações 
correntes, balanças de pagamentos, está entrando neste 
ano, num deficit da ordem de 12 a 15 bilhões de dólares 
de transações correntes. 

Então o montante de recursos necessários a finanCiar 
esses deficits para que não haja uma queda violenta no 
nível geral de atividades do mundo, esse montante é real
mente muito maior do que foi no passado. A ímpressão 
de que tenho das conversas com muitos banqueiros, que 
são profissionais como_~u_no meu nível, é qUe o sistema 
bancárío privado mundial que de 73 até-79, praticamente 
sozinho financiou esses deficits, esse sistema financeiro 
está se declarando incapaz de assegurar o financiamento 
total daqui para a frente por causa do vulto imenso dos 
recursos necessários, cOnsiderando-se ademais os prejuí
zos que vários grandes bancos tiveram no Oriente Médio 
e na América Central. Então realmente me parece que as 
condições de financiamento se tornaram muito mais difí
ceis. 

E outro ponto que tem sido assinalado é que sendo 
isso difícil, e modificações se devem fazer nos dois gran
des organismos internacionais voltados para esse proble
ma que é o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Am
bos voltados para esses problemas, ambos voltados para 
definir os problemas transitórios de Balança de Paga
mento que é o Fundo Monetário e outro voltado para o 
problema do financiamento do desc::nvolvimento econô
mico. Os papéis -que examinei, as pessoas que ouvi, os 
discursos que ouvi, todos revelam a preocupação e, ao 
mesmo tempo, a incapacidade dos organismos de aten
der às necessidades emergentes do tamanho que estão aí. 
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Agora, realmente, para que se possa imaginar uma in
tervenção desses organismos de maneira a suprir, a com
plementar os recursos do sistema bancário privado é pre
ciso que haja uma modificação substancial da disponibi
lidade de recursos desses organismos e por outro lado, 
também, uma modificação profunda de filosofia. A mo
dificação de filosofia não me parece difiCil. 

O discurso do Sr. MacNamara no meu modo de ver, 
foi muito saudável. Ele acha que realmente o banco tem 
que aplicar recursos para modificar a estrutura energéií
ca do mundo. O problema do balanço de pagamentos 
agora, nos países que não têm petró1eo- e aí está oBra
sil- não é rriais um problema conjuntural, é um proble
ma- estrutural. 1: um problema, a longo prazo, e aí é pre
ciso um investimento maciço, para que esses países, num 
prazo relativamente curto, num prazo médio, nessa dé
cada, ~ses pafses se liberem desse problema. O Fundo 
Monetário então terra que ir ao mercadO para obter maiS 
recursos e não está fácil porque uma das esperanças é 
que os árabes dessem uma contribuição substancial para 
o Fundo de aplicação, mas os árabes tiveram uma evi
dência política. Eles pretendiam o reconhecimento da 
Qreganização pela Libertação dos Palestinos, da OLP. 

Isso foi recusado na reunião da diretoria do Fundo e, 
conseqüentemente, está havendo a bourse. 

A minha conclusão é a seguinte: a paisagem piorou 
muito, está muito mais negra, os financiamentos exter
nos não vão ser tão fáceis sobretudo, provavelmente nós 
teríamos que mudar um pouco a filosofia da dívida ex
terna. A tradição de financiamentos internacionais divi
de muito bem em dois problemas: um problema é finan
ciar prOjetos de desenvolvimento econômico; ninguém 
está discutindo o montante de recursos, nem o prazo que 
é necessário para: construir Ttatpu, todo mundo sabe que 
uma Itaipu não se faz em 5 anos, nem em 8 anos, mas se 
discute muito e muito um prazo de 8 anos para financiar 
deficit transitório para balanço de pagamentos. A traR 
dição mundial é que os financiamentos para deficit de 
balanço de pagamentos são de prazos mais curtos e nós 
temos insistido num prazo de 8 anos. 

Reconheço que os prazos de 8 anos têm a vantagem de 
permitir um perfil melhor da dívida, evita concentrações, 
mas acontece que tomar dinheiro emprestado não é uma 
coisa que se resolva por um ato unilateral de quem quer 
tomar dinheiro emprestado, é preciso atender às circuns
tâncias_e aos interesses do emprestador. 

A minha resposta é essa: ficou muito" rii<iiS--difícil, ex
tremamente difícil, pelas razões que foram expostas. A 
inflação se agravou, o problema do petróleo continua 
grave, então é :Priciso que haja demonstrações da políti
ca económica de uma certa austeridade que convença es
ses grupos financeiros que téin aqui 40 a 50 bilhões de 
dólares e_ que realmente seria factível em 4 ou 5 anos 
amenizarmos essa situação. 

Essa é a minha opinião. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pela• decla
rações que temos lido nos jornais e noticiário de Impren
sa, de um modo geral, a gente depreende que os nossos 
credores, os banqueiros do sistema privado que têm fi
nancia.do a dívida brasileira, desejariam estão, de uma 
certa forma, estão forçando ou usando o seu poder de 
barganha, para que o Brasil recorra ao Fundo Mone
tário não como fonte de financiamento propriamente di
ta, de vez que os recursos disponíveis pelo Fundo não se
riam suficientes, mas antes para obter, atravéS âe uma 
ingerência do Fundo Monetário na economia brasileira, 
uma espécie de aval do Fundo e uma garantia de que o 
Brasil reduziria as suas pretensões, a sua atividade eco
nôica e, por conseguinte, aumentaria a sua probabilida
de de solver a sua dívida, o que reduziria a sua demanda 
de financiamentos no merCado internacional. Qual é a 
sua visão sobre isso? Isso evidentemente nos preocupa de 
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vez que isso é a ameaça de recessão e com toda_a__sua se
qUela desastrosa. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião 
sobre isso. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Va
mos ver se eu consigo dar um resumo do que eu tenho 
ouvido dos banqueiros e do Fundo. 

Os banqueiros dizem o seguinte: .. Nós não temos dúR 
vidas quanto ao futuro brilhante desse País. Esse PaíS é o 
que tem melhores alternativas de prosperidade, de um 
futuro brilhante, a longo prazo; a dúvida que se levanta é 
sobre como esse País vai viver os próximos dois, três, 
quatro anos." É a dúvida. A longo prazo, não há nenhu
ma dúvida. Segundo, os banqueiros dizem que eles estão 
com investimentos, aplicações enormes de investimentos 
neste País e, também, em outros países, e que eles tam
bém têm regras bancárias de boa conduta. Uma das re
gras fundamentais é que as aplicações, os investimentos 
feitos a um cliente não excedem os seus capitais de reser
va mínima, ou que não sejam uma percentagem exagera
da dos capitais de reserva mínima. E é só em países como 
o Brasil e ao México, alguns bancos já estão realmente 
com um índic_e_ bastante elevado. Então há posição se
guinte, pela tradição de negócios com o Brasil, para con
fiança no futuro do Brasil, haveria uma tendência de 
manter o nível de aplicação de dispêndio e, eventualmen
te, elevá-las de mais - digamos - lO%, sem que isso 
descarte do exame periódico dos projetas de desenvolvi
mento econômico de primeira prioridade e de primeira 
qualidade que, infelizmente esse País tem e tem muitos. 
Na área de energia elétríca, na área dos transportes, na 
área das telecomunicações. Entãô essa posição é manter 
a posição atual e crescer talvez mais 10% porque eles vão 
ser obrigados a fazer isso em vários países - dizem os 
banqueiros. 

Quando alguns deles recomendam o Fundo Mone
tário, a minha impressão, o que tenho ouvido é o seguin
te: realmente o Fundo Monetário assumiu uma parte do 
ônus- quer dizer- se o Fundo Monetário aumentan
do os seus recursos dispusesse a dar um stand by credit de 
4, 5 ou até 7 bilhões, isso significa uma reserva que pode
ria ser usada naqueles momentos, naqueles meses em que 
o nosso deficit fossem maior. Nós sabemos que impor
tações- e exportaÇões não são casadas; há meses que se 
importa ma:is, meses que se importa menos e tem mo
mentos críticos, momentos em que há vencimentos volu
mosos da dívida do País, então, o que realmente o País 
dispõe nesses momentos? De um stand by credit se dispu
sesse de reseryas cambiais vultosas, o que não existe 
mais, todo mundo sabe que nós chegamos a limite ne
nhum de reserva, o ano passado tínhamos 9,7 bilhões 
mas baixamos para 7 bilhões e dentro da regra de que es
sas reservas deveriam representar pelo menos três meses 
de importações, esse seria o minimum minimorum para 
manter em bom estado a estabilidade do País. Então, a 
intervenção do Fundo tinha essa virtude, uma reserva de 
valor que podia ser usada automaticamente num mês, 
numa quinzena ou num dia de dificuldade, primeiro. -Se-
gundo, é que realmente, mesmo que o Fundo Monetário 
diga: tudo o que os Srs. estão fazendo, em matéria eco
nômica, é o que eu recomendaria, o Fundo não está inte
ressado em promover o desemprego e a depressão em ne
nhum país do mundo, porque hoje nem os Estados Uni
dos aceitam isso". Todos se lembram que, quando o Presi
dente Nixon teve difiCuldades com o dólar, desvalorizou 
o dólar 10% rompeu todas as regras do Fundo, deu um 
terremoto dentro do Fundo que mudou até o Diretor 
Executivo. 

Então ninguém mais aceita política que determina o 
aumento de desemprego. Mesmo que o Fundo aprovas
se, sancionasse, aceitasse todas as políticas que estão sen
do praticadas, de qualquer maneira o Fundo teria a fa
culdade de ficar observando, para ver se realmente as 
políticas estavam sendo aplicadas, se estavam persistin
do naquele rumo que havia sido combinado, que é uma 
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coisa que o banqueiro privado pode' fazer e faz, inas não
tem a força de compulsão; porque o Fundo Monetário 
pode dizer: está muito b.em, os Srs. disseram que iam 
proceder dessa fonna, nós já liberamos um bilhão Ou 
dois, os Srs. têril uma Hnh:ã: de crédito de 7 bilhões e a ni~ 
velação está suspensa até que os Srs. façam a retificaçào 
de rumos. Os Srs. estão fazendo coisa díferente. 

Então, realmente, esse poilto me parece que é um pon~ 
to importante da comunidade financeira internacional. 
A comunidade quer ter certeza de que vai continuar apli
cando, mas o Brasil tem que adotar uma certa medida -de 
austeridade para, como diria há pouco, diminuir, passar 
a andar um pouco mais devagar, a fim de que pudesse 
voltar a correr no futuro. 

Então, acho que esse ponto é: de fundamental interesse 
dos banqueiros quanto à intervenção do Fundo. Não 
tenho receio de que venham receitas recessivas que cau~ 
sam desemprego; ac:ho que isso não tem mais ambiente 
no mundo e, nessa óltima reunião do Fundo Monetário 
Internacional, todos os discursos dos países subdesen~ 
volvidos foram no sentido de martelar para a liberali
zação das regras do Fundo. Tenho a impressão de que hã 
um processo político em marcha, iàe5lstíve1,-que levará 
à libertação, mas o Fundo ficaÍ'á sempre- com esse poder 
e pode fazê...lo porque tem suas equipes de economistas, 
de engenheiros._ Essa assessoria, que tem certo poder de 
compulsão, que alguns banqueiros estão querendo talvez 
não confia na aplicação rig-orosa das políticas Co-nl.bina
das. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Dr. Genival, aí 
entramos no ponto, efetlvamente mais importante e mais 
delicado de toda essa questão, que ê o que-setenl discuti~ 
do _muito, e que se convencionõu Chanlar de -modelO_ do 
desenvolvimento, isto é, o ·padrãO de desenvOlvimento, o 
padrão de crescimento da economia brasileira. 

O Sr. disse que o esforço de desenvolvimento leva ne
cessariamente ao crescimento das impoftações. S um fa~ 
to. Agora, o que nos tem parecido é que esse coeficiente 
que correlaciona o esforçO de desenvolvimento ao_ au
mento de importações é ·-exageradamente altO, assim 
como é exageradamente alta a média de relação capital
produto do País, isto é, dentro de uma visão que propug
na por uma mudança de modelo, se o perfiu da nossa 
produção, do nosso produlQ bruto, da oferta enfim, in~ 
terna fosse_ de tal forma que o peso relativo das ati vida~ 
des menos importadoras fosse maior, se na composição 
dos nossos produtos pesassem mais os alimentos, os teci~ 
dos, os calçados, os móveiS, a cOnstrução ciVil, etc., etc. 
enfim, um conjunto de bens de consumo mais popular e 
que não pressionaria tanto as importaÇões e que, por ou~ 
tro lado, ·não pesasse tanto a indústría-atito'niobilística, a 
petroquímica que exercem fOrtes pressões; esta coi-re~ 
lação, este _coeficiente, seria mais baixo; então, num cs~ 
forço de desenvolvimento, mudando o padrão de Crescf
mento, não redundaria numa pressão tão forte sobre a 
balança de pagamentos. 

O que nos preocupa ê que reduzir a atividaóe ecoriô
mica para ultrapassar não só Õ problema da inflaÇão 
como o balanço de pagamento, mas sem mudar este mo~ 
delo, não vai reSolver o problema. Em priffieiro lugar, re
solve conjunturalmente, mas vai tornar a aparecer adian~ 
te. Em segundo lugar, a penalização sobre a população 
vai ser maior, porque, como dissf:,_o modelo tarUbém 
tem uma taxa se relação capital(mão-de-obra muito alta. 
Então, a meu ver; é um julgamento difícil de a gente 
comprovar. Por exemplo, como o Sr. citou, uma taxa de 
crescim"ento.de 4 a_5% mais para 4 do que para 5, acho 
que isso vai criar problema muito grave, porque este País 
tem um dinamismo intríns-éco-iía sua economia, muito 
grande. A população economícarriente ativa cresce nuina 
taxa muito elevada, a 3% ou mais, a fronteira agrícola 
também cresce,_ então, na minha sensibilidade, qualquer 
coisa abaixo de 6% já coni.eça a ficar perigosa, e abaixo 
de 5% começa a ficar muito perigosa. Corre~se o risco de 

uma crise sOcial, porque nós já estamos com um quadro 
social muito grave; é precíSo -verificar isso; iríamos apli
car esse remédio, esse freio,jã partindo de um quadro so
cial muito grave, com subemprego, com desemprego, 
com- contrastes sociais muito grande, com tensões, com 
descontentamento; aplicar o freio para reduzir o cresci
mento mais para 4 ~o que para 5%, é um negócio perigo
so à beça. A menos que se tomassem medidas para, des
de logo, ir produzindo, medidas de distribuição de ren· 
das, medidas de, enfim, redesenho da demanda interna, a 
partir da redistribuição, para minorar e, ao mesmo tem
po, garantir que, a longo prazo, seria uma solução e não 
apenas um paliativo. 

_Essa me parece a questão fundamental e gostaria de 
ouvi~ a sua ápinião'- s-obre esse prob-lenia. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Acho 
que modificações têm que ser feitas, mas a minha- im· 
pressão" é de que há muita coisa que pode ser feita neste 
País_ com recursos naturais. Realmente, acho que tem 
que ser feito um esforço nacional, neste sentido, há Úma 
porção de pequenos investimentos que melhorariam 
muito a fluidez dos produtos do mercado, que melhora-

- - riam muito a comercialização e que não dependem de 
importação, mas de medidas administrativas, quer dizer, 
é um mundo de coisas a fazer, acho que, de fato, é preci
so dar uma ênfase enorme nesse sentido. 

Quando estou preocupado com 4, 5%, é claro que es~ 
tou preocupado com aqueles grandes investimentos de 
impãCtos imenSos, as grandes prioridades qUe, infeliz
mente, não podem ser feitas ao mesmo tempo; temos que 
ter um ritmo mais lento para certos investimentos; talvez 
tivessemos que ter um critério seletivo mais rigoroso das 
prioridades. Acho que é possível crescer a 4% e viver 

_:-muito melhor do que crescendo a 6%, depende da distri~ 
buição de renda, depende do Problema alimentar das ci~ 
dades, quer dizer, os problemas-estruturais. Acho que se_ 
resolvermos fazer um esforço sério na agricUltura, por~ 
que um dos dramas do Brasil é que nós fizemos, em 20 
anos, uma- mudança de localização da população d~ 
campo para cidade que, nos países mais adiantados, le
vou mais de 50 e. em alguns países, levou quase ~m sécu~ 
lo. Então, temos, em poucos anos, a população ·quase 
maioria na cidade, isso tem problemas imensos ae ordem 
económica; sOcial e política. É difícil, r'ealmente, criar 
um número de empregos suficientes na região de São 
Paulo ou do Rio de Janeiro, se essas cidades crescem 
300, 400~ 500 mil pessoas novas por ano. Realminte acho 
que o problema da taxa decorre do sistema de distri
buição de renda e da infra-estrutura das contas básicas 
do País. Se realmente, for feito um esfOrço fundamental 

- na ·agricultura, se houver um suprimento dos produtos 
básicos da mesa de cada um de nós, então, é possível 
crescer a 4, 5% durante dois ou três anos sem que isso 
signifique fome ou desemprego. 

O problema é da ênfase, não é da escolha dos setores, 
__ o problema, no meu modo de ver, é da escolha rigorosa 
-das prioridades. 

Se y. Ex• me perguntar quais seriam as prioridades, a 
agricultura, estã cara, há muitos anos. Eu me lembro, hã 

- 30, 40 anos - era ainda, naquele tempo, um jovem eco
n-omista - quando se discutia se o Brasil seria um pais 
industrial ou agrícola, ganhou a prioridade industrial; 
acho que ganhou bem porque, com isso, temos uma in~ 
dústria, hoje que nos permite até crescer, diminuindo o 
coeficiente de importações. Jã se produz 80% dos equipa~ 
mentos, em média. Mas acontec.e_ o seguinte: sendo um 
país fuUilO g·rande, ele vai ter que ter uma grande indús
tria e uma grailde agricultura. Chegou a hora em que, 
sem uma agricultura grande, as cidades vão morrer e 
com elas, morre a indústria. De fOrma, que a agrié:ultur~ 
·é uma prioridade inescusãvel. 

fora _disso, d~i_ria, hones.tam~nte: concentração total, 
J?rimeira prioridade: energia, que é o calcanhar de aqui~ 
lesr Nós temos que encontrar, dentro de 5 ou lO anos, a 
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nOsSa substituição da importação de petróleo e acho que 
o Brasil é um dos poucos países que tem o maior número 
de alternativas. Essa prioridade deveria sacrificar todas 
as demais; não adianta investir muito em siderúrgicas, 
não adianta investir muito em portos, não adianta fazer 
uma porção de inVestimentos, se o país tiver que parar, 
um dia, por falta de petróleo. Então, esta é a prioridade 
absoluta -Um. 

Segunda prioridade, esta de poder econômico. Real
mente tem-se que reduzir a inflação, nenhum país do 
mundo, com a nossa dimensão, conseguiu se desenvolver 
com inflação prolongada de 100% ao ano. Mais um ou 
dois anos de 100%, não tenho dúvida, vai parar o desen~ 
volvimenlo económico. 

O Senador sabe muito bem que todos os projetas que 
são bãsicos_ para, a geração de renda e de emprego, são 
projetas de longo prazo de maturação. Como é possível 
construir _uma ltaipu, ou construir uma usina siderúrgica 
que leva 8 ou 9 anos.,. 

O SR. BERNARDINO VIANA • Ou Canijás; 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Ou 
Carajás, com uma inflação de 100% ao ano. Quem é que 
vai ter orçamento para isso? Nem o poder público, nem 
o setor privado. Então, me parece que a inflação é um 
«;lado mortal. Temos que evitar todos os atas administra~ 
tivos d~ po~er económico que ger~m mais inflação, por
que esse é o caminho da parada, esse é o caminho da re~ 
cessão. O caminho de recessão inviabiliza a formaÇão de 
poupan~a. porque a -poupança monetária vai se transfor
mar em consumo para comer, para sobreviver e não vai 
haver poupança para investir, a longo prazo, porque nin
guém vai ter condição. Lembro~m-i de uma ocasião em 
que Uma usiii-a hidrelétrica, que foi construída no Estado 
do Rio; em Rezende - recordo~me porque estava no 
BNDE, foi feito um orçamento inicial de 19 bilhões de 
ciuitiiros e, no terceiro ano, já estava em 100 bilhões. 
Essa usiila levou dez anos para ser construída, quando 
deveria ter sido construída em cinco ano·s. Realmente 
não há desenvolvimento eeonômico com inflação alta. 
Quer dizer, inflação é um câncer: Ou reduzimos a in~ 
ilação para 40% - não acredito que isso possa Ser feito 
em menos de três ou quatro anos, porque o choque para 
o País seria pior, o custo social seria tremendo, não o su~ 
portaríamos._ Todos os Ministros de FazCnda_ que 
ameaçaram recessão, tratamento de choque e até com 
desaquecimento não se aguentaram. 

Temos até que arranj<i.r novo vocábulo, por iSso, prefi
ro dizer em manter o crescimento de 4% ou 5% ao ano. 
Como conseguir isso? Temos de reduzir a iriflação. O 
meu espírito eStá clarO: -é a -agrícultura - o problema é 
alimentar. Se nós todos pudéssemos saciar a- fome, se 
aguentaria uma taxa de 4% ao ano tranqUilamente. f: im
possível aguentar uina taxa de4%, se houver fome e de~ 
semprego. Mas, eu acho que é possível, é um problema 
de direcionar os investimentos, urri problema de orien
tação da política. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)
Gostaria de fazer uma pergunta. Que subsídios há hoje à 
exportaç_ão? Isenções ainda existem, financiamentos aju~ 
ros baixos também existem. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Mui
to grande. Esse é o ponto crucial do Brasil: juros baixos. 
Talvez seja o ponto de_ discussão mais controvertido. 
Quando a gente examina. do ponto de vista micro· 
económico no caso de uma empresa a posição é uma, 
quando se examina, do ponto de vista da macroecono· 
mia, é outra, antagônica. Aí estão os juroS para financiar 
a exportação, uma parte, porque são recursos públicos e 
eles não atingem a totalidade das necessidades, mas eles 
são suplemeiltados pelos recursos dos bancos. O Brasil é 
o País que, no momento, tem juros mais baixos para a 
exportação corrente: !2% ao ano. Hoje as linhas de crê-
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dito do Goverrto são da ordem de 21%,22%,23% ao_ano. 
E, todas as Unhas que vem do Banco Central, tanto o 
Banco do Brasil como os bancos privados, são usadas. 
Trata-se de um repasse. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- 23% para ore· 
passe dos bancos privados? 

O SR. GENIV AL DE ALMEIDA SANTOS - Para 
os bancos privados repassarem aos clientes a essa taxa. O 
Banco privado ganha parece-me que 2%, na forma B.nlí
ga era 8%, mas o banco privado ganhava 4%. Esses 23% 
não são suficientes, então os bancos suplementam. o fi
nanciamento de exportação, no Brasil, tem uma taxa que 
varia de 0,5 a I ;s% ao mês. O cacau, o café, uma ·pOrção 
de produtos têm 0,5%. É uma taxa de juros que não exiS
te em nenhum mercado financeiro do muil:cto: Honesta
mente, eu não entendo porque financiar exportação de 
café, ou cacau a 6% ao ano, se fosse manufaturado eu 
ainda aceitaria, mas acho que financiar café e cacau é u·m. 
absurdo. 

O SR. ROB_ERTO SATU_RNINO- 6% ao _ano? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Ao 
ano. Mas, geralmente, é de 0,5% ao mês a 0,8% e há uma 
disputa imensa. Poderia se dizer: Bom, os b<lricos esfãO 
tendo prejuízo. Estão tendo prejuízo na compra. Se não 
houvesse a venda do dólar, teriam prejuízo tOtal. Efes 
vão buscar na exportação, cobrir o prejuízo da compra. 
A competição é grande, a começar com o B_anco do Bra~ 
sil, que jã entra no mercado pagando a taxa de venda e 
com taxas baixas. Mas, veja é de _O,S a 0,8% ao mês a ta
xa. Com uma inflação de 100%, quem tem dinheiro a 
23%_ ou a 15% por que trabalhar muito? Por que promo
ver eficiência na sua empresa? Para pagar Imposto de 
Renda'? Então, aí não precisa fazer força, pode estabili
zar o balanço, o Imposto de Renda e aí vai ter lucro no 
subsídio. 

O SR. BERNARDINO VIANA (Inaudivel) 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS'-" O 
subsídio fiscal no modo de ver, na extensão que se prati
ca, com juros baixos é um aliciente violento da inflação. 
Não hâ exemplo histórico em país algum do mundo de 
inflação alta e juros bilixOs~ Porqw!jlli'os baixos é dinhei
ro que todo mundo quer. Acaba terminando logo-e·s·ó os 
felizardos é que conseguem.-Quem tem diilheiro abaixo 
custo não vái aUmentar à elíCiêflda da sua empresa, ele 
vai aumentar os seus estoques e rie8ociâ-los depois. Ele 
vai ganhar na manipulação desses recursos baratos,- se 
puder, aplica no mercado financeiro. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Ou inversão no 
·mercado imobiliário. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- En
tão, é possível ver, se analisarmos os balanços das em
presas, resultados curiosos;_ lucro operacional, às vezes 
com 100 milhões; lucro não operacional, 200 milhões ou 
150 milhões. Então, além de ser uma distribuição perver
sa d~ renda, acho que é uma modalidade enganosa de 
promover a exportaçãQ. No mundo inteiro há juros mais 
baixos, de 8 e 12%, para financiar exportações deOCm de 
capital, que são financiamentos, a lóngo prazo, mas para 
exportações de liquidação pronta de 6 meses ou 90 dias, 
que é o comum do comércio internãcional, não há isso. 
Então, taxa de juros baixo é um ponto grave hoje na eco
nomia nacional. 

O SR. BERNARDINO VIANA- E, quando se tem 
outra variação no próprio mercado ... 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- O 
mercado financeirO fCompartimentado. 
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O SR. BERNARDINO VIANA - As promissórias, 
por exemplo. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Isso 
dificulta no Brasil. Como o mercado é comPartimentado 
não hâ fluidez dos recursos. Às vezes, os recursos são 
muito baratos num segmento e muito caros em outro. 
Esse é um ponto· fundamentaL Hã subsídios. Mas, acho 
que esses subsídios deveriam ser paulatinamente elimina
dos, para que os e111presârios se rreocupassem com a sua 
eficiência e com a "sua competitividade. o cÕinércio intef'
flicional de exportação paáice-:nle que é de--tim-vãlõr 
imenso, não apenas porque nos dá recursos para adqui
rirmos lá fora o que não temos, nci Br~sil, mas porque as 
-~X:portações significam negócioS em mérJ::ados interna-
cionais. 

Os mercados externos são exlgentes._As empresas que 
realmente estão_ com_petindo têm que sere_ficientes_: Os 
compradc_:>res ·de fora exigem: pontualidad~ _e qualidade. 
São negócios feitos a IO_ou 20 mil quilómetros de distân

, cia, muitas vezes feitos por telex: quero comprar tantas 
sacas de café do tipo tal. E, ele vai confiar que vão man-
dar aquilo. Quer dizer, existe uma confiança imensa. A 
empresa, que não cumpre seus compromissos, desapare
ce. Então, a mercado internacional de eXportação 
parece-me muito bom para o País, porque nos ajuda a 
.ser inais _eficientes, e temos que aumentar a pwdutivida~ 
de. 

Essa era a quarta prioridade que tinha me esquecido. 
ChegUei nelãS: é concentrar eneigia, reduZir a inflação, 
esforço de_ aumentar eficiência do sistema, melh__orar a 
produtividade das empresas. Isso ê que é permanente. 
Não vamos poder pet'ITlanentemente aumentar_ a expor
tação na base de subsídio, porque com os subsídios, os 
outros vão ·praticar também. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- E, vão reagir. 

O sR. GENIVAL TOURINHO ~l_-~ão r_e_aitr. En
tão, o caminho é sermos mais eficientes. Ninguém vai ser 
mais eficiente, recebendo um subsídio de juros que existe 
aqUI 'no Brasil. não hâ porque trabalhar mais. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- O crédito fiscal 
':lão existe mais_? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Não. 
Existe o estímulo creditício. 

O SR. ROBERTO SATURNINO ~Seria pedir de
mais que V. S• fizesse um pequeno trabalho para nós 

.s_obre isso, inClusive fazendo uma avaliação do montante 
de subsídios que vai para essas openiÇàes'? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS -De 
juros para exportação? Isso é o qu_e restou. Poderei fazê
lo, tenho até interesse profissionãl e cientifico. E- uin 
tema interessante. 

O SR. ROBERTO-SATURNINO- Fora desse tema, 
gostaria de saber a sua opinião sobre o fenómeno· da 
conglomeração do sistema bancário, que também foi ob
jeto--e-resultado de umã~política, aÇão deliberada. ESta
mos pr-eocupados em fazer uma avaliação sobre isso e a 
sua opinião é importante. 

0 SR. GENIVAL DE.ALMEIDA SANTOS -
Nobre Senador, V. Ex• sabe que dedico parte de minha 
vida a problemas do desenvolvimento económico. 

O .SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)
Isto é verdade ... 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- E isto 
nie deu, realmente, uma satisfação profissional imensa. 
Acho que na vida económica do mundo moderno hã ai-
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gumas fatalidades inevitáveis. A empresa grande é uma 
das fatalidades, os mercados estão crescendo e isto acon
tece no Brasil. Eu lembro-me do Brasil de 40 anos passa
·a:oS, qiie -POSSUía uma economia pririlâria, colonial. O 
_que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu: no campo 
da indu_stria!ização houve as grandes indústrias - a ín-

_ _dústria automobilfsticã só pode ser grande, Lembro-me 
que, ainda, em 1965, quando alguém entrava num banco 
e trazia uma promi.Ss6ria de 10 milhões de cruzeiros -
os bancos eram todos médios - aquilo era motivo de 
Consulta da diretoria inteirá. Mas, hoje, quando chega a 
VolksWigeri, nuni banco, pode ficar certo que é promis
sória de I 00 milhões para cima. 

Então, uma vez que a Nação decidiu implantar uma 
iridústria vigorosa-, é preciso ter ·um sistema financeiro ri
goroso. E, ar, começa a coisã. Aí, um país do tamanho 
do Brasil, em que os bancos trabalham no País inteiro, a 
tendência é que se forinassem bancos maiores. E parece 
uiTla fatalidade do -sistema. Os americanos tentaram evi
tar isto, proibindo os bancos de trabalharem fora dos 
seus respectivos Estados. E, às vezes, proíbe ter mais de 
Uma agênciã num Estado. Eu conheço bancos -o Ban
co de Chigã.go, Por exemplo, que tem 20 a 30 bilhões de 
ativo e só pode ter uma casa - é um edificio imenso, 
cresceu muito e teve qUe fazei' um edifício colado e abrir 
passagem para que, legalmente, fosse um edifício ou 
agência única. Eles eStão mudando o sistema pouco a 
pouco- vão e vem o~_ subterfúgios, arranjos. Acho que 
um banco grande é _uma fatalidade no Brasil como uma 
empresa grande. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - É de 
bancos de investimentos que-S. S' qUer falar ... 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Dos 
conglomerados. O banco grande faz mais facilmente um 
banco de investimento do que um banco pequeno ou de 
algum Í!iolado, porque o banco de investimento- a não 
ser que se fizessem só bancos regionais mas, na verdade, 

-quando se pensa num banco grande é em um banco que 
tem muitas agências, que tem 300, 400, 600, 800 agências 
- essas agências são do banco comercial, mas elas tra
balham para o banco de investimento. Então, ela vende 
papéis- no País inteiro e aplica recursos no País inteiro. 
Então, realmente, se barateia a manutenção dos bancos 
de iD.vestimentoS. Se os bancos de -iflvestimentos "tivessem 
_íle_.abrir agências em todos os Estados, o seu curso ope
racional s~ri~ muito mais alto. Então, o que está aconte
cendo ê que o banco comercial, hoje, ê um gigante que 
alimenta vários filhotes. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- E ga
nha pouco. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- E ga
nha pouco. O filhote, talvez, tenha rentabilidade muito 
melhor porque tem um custo operacional muito peque
no. h muito comum um banco de investimento, ·com 
duas ou três centenas de empregados, às vezes u_ma cen
tena de empregados, com uma rentabilidade brilhante e 
um banco com 20 mil empregados com uma rentabilida
de muito pior - mas, é que ele estâ carregando o banco 
de investimento e ele é obrigado a ter um dispositivo 
ímenso de gente. De forma que, quando se começa a exa
ffiinar o probleffia de custo oPeracional, hã a tendência 

- de que os custos sejam mais baixos nos conglomerados, 
"Por esta razão acirria, ele dilui, por opção de empresa, em 
uma rede de agência que ,num país como o Brasil há de 
ser muito grande para que seja mais eficierite. E, permite, 
também, a melhor captação de recursos. 

O Brasil é um PaíS curioso. Mesmo as regiões mais de
Senvolvidas sãO tíPicaS. Por exemplo: Rio e São Paulo. 
São regiõeS muitõ lig.ildãs por aviões, rodovias, ferrovias, 
e telefonias. Mas, é incrível, porque tem dias que pare
cem doiS mercados separados por milhares de quilôme-
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tros de distância. Tem diils q-ue as taxas em São Paulo 
são uma e são outras no Rio- nos mesmos bancos, com 
os mesmos diretores, mas são peculiaridades da -praça~: 
pressão da indústria, de um lado e, inais pressão dos ser~ 
viços. 

Então, num País como este, às vezes, quando o Banco 
Central impõe uma tabela de juros dosando os investi
mentos, o que impede os bancos de investimentos que 
querem ser corretos de trabalhar, o que aéontece? Geral
mente, eles param no Rio e em São Paulo e continuam 
operando no interior porque, às vezeS-, o homem do inte
rior quer ter mais tranqifilidadi::, não vai disputar muito. 
Então, acontecem que só-pagam 54%. e dé Váí fiCa~r éom 
54%, rião vai esJ)ecUlai, (jtiandO õ hOmem dil:Q.ui dii que 
não, com a inflação de 100 não Vai empregar o seu di
nheiro por mti:llos 90 ou 80. Então, h"â fiaiS vania&em da 
dímensãõ. Posso dizer, até, que numa ocasião- isto é 
off the record - alguém da mínha familia me convidar 
para montar um banco de investimento, alguém disse: 
nessa não entro púrqu-e ele vai dar muito ti-ãbalhO. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ)
Sr. Presidente, agradeço_ a contribuição do Dr. Geníval 
de Almeida Santos_ e. de minha parte, não tenho mais 
nada a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. - -

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR)- Professor 
Genivaldo, estamos plenamente satisfeitos com sua ex
posição sintética, muitOOrllhante, sobre um assunto_ as
saz difícil, sobretudo para as pessoas que, como eu, que 
sou de outro se to r, não creio _que estamos familiarizados 
com isto~ 

Então, V. Ex• disse que a maxidesvalorizaÇão foi" um 
mal, ao passo que a minidesvalorizaçào é' um bem, eiri si 
mesma e é uma medida que deve ser mantida - sob as 
circunstâncias que determiriam coino mantê-la ãtéj)ãra 
uma contenção dos surtos inflaciOnários. perguntO-a V. 
S• se,_com a_minicorreção, o País foi obrigadO a tomar 
aquela providência da máxi, então,- resulta que a mini 
não está retratando a realidade, elã eitá aquém da reali
dade- está aquém, os seus núni.efõs; os seus percentuais 
estão abaixo, de tal sorte que, de tempo em tempo, ine
xoravelmente, terã que Vir ·uma· ritaior? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Sr. 
Senador. eu estou escolhendo dos males o menor - pri
meiro. Segundo, parece-me que o SiStema econômico 
brasileiro, nos últimos anos - e isto é uma história de
muitos anos - tentou-se criar artifícios para facilitar o 
esc-oam-ento dos nossos produtos no exterior. E, aí, 
criou-se uma batáia de incentivos fiscais, creditfciOS, de 
toda a ordem que, na verdade, funcionaram como suple
mento à taxa de câmbio. Mas, esse Síste.ffia artificial não 
pôde ser mantido por longa data, porque nós estamos 
num mundo cada vez menor, num mundo de relaciona
mento_- ninguém mais é-indeiJendente -rio mundo; e nó_s_ 
estamos crescentemente interdependente uns dos outros, 
também, querem sobreviver. Então, os outros países di
zem: "Bom, se vocês vãO_ tis ar essas armaS, nós vaffios 
usar as mesmas armas contra vocês". E este tipo de argu
mento acabou, no mundo, com a guerra das taxas de 
câmbio. Houve uma época, depois da Segunda Guerra 
Mundial, que havia uma guerra de desvalorizações cam
biais. Mas, chegou-se à conclusão de que não- adiantava 
mais desvalorizar porque todo o nlundo, também, desva
lorizava. Então, se agravava o problema _e não se resolvia 
o problema da exportação- todo mundo quer vender e 
ninguém quer comprar - queih ê que vai comPrar? 

O SR LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Quer di· 
zer, então, que a minidesvialorizaÇão seinpre eStá-abaiXo 
da própria realidade, ela não está acima? 

O lÃ RIO ~DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;ão, II)_ 

O SR. GENIVALDE ALMEIDA SANTOS -_Não. 
A filosofia da míni é que a taxa de câmbio deveria se_r 
uma taxa que correspondesse à nossa inflação, em 
princíPio:-

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Hã 
uma diferenç-a entre inflação interna e externa. 

O SR GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Tec· 
nicamente, a taxa de câmbio deve refletir a inflação bra
sileira. Mas, como. também, há inflação, lá fora, e como 
a taxa de_ câmbio se aplica às exportações mas, tainbérn, 
às importações e se-aplica aos pagamentos financeiros no 
exterior, então, se desconta a inflação externa e se dã 
uma taxa disto. Até ài~ acho que está tudo bem, porque a 
mini é um processo de aproximações sucessivas, ê um 
mal menor, são choques pequenos e há diferença entre 
um chocjtie elêtdcO pequenino e um Choque elétrico de 
220 mil volts ou de 220 volts- um mata na hora e o ou
tro não, dizem, até que é bom para a saúde. Então, à 
m(ni, vai um reãjust<iinento paulatino- permite que as 
empresas se reajustem e reajustem os seus preços. Quem 
tem uma modificação de 2% ou 3% no seu pagamento no 
fim do mês, pode se arranjar muito mais rãcilmente de
quem vai ter um·auerrinto de 30%. Então, a mâxi, parece-
me o seguinte: ela foi feita - tudo indica - para elimi
nar artifícios que foram criados ao longo do tempo. A 

-- !ninha posição é a seguinte: já havia uma política- comer
dai, adotada em janeiro do ano passado, que previa a 
eliminação gradativa dos artifícios- é um processo gra
dualista. Então, a minha posição é a seguinte~_eu chego, 
hoje, à conclusão, pelo que havia e pelo que aconteceu, 
depois_. que melhor te~a sido ter continuidade com o 
prOcesso gradualista. Nós teríamos, hoje, menos subsí
dios, teríariíos _a taxa ln ais reajustada, mas nunca terra
mos tido o choque d_Õs 30% e que se revelou muito per

-virsa do ponto de vista do estímulo inflacionârio. E de-
pois de todo o sofrimento que o sistema absorveu este 
ano, chegamos, ~m_ R: I'! o depoiS, cóm uma posição cam
bial mais difícil do que na época da máxi. 

O SR. LEITE CHAVES- Há outro pais que usa um 
processo como a nosso~ quer dizer, com uma desvalori
Zação constante? A minidesvalorização é_uma constante? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS-~ 
uma constantel Há até experiências mais ConCretas. O 
Chile, por exemplo, chega até a divulgar a escala das 
inínls· durante seis- illeSes seguidos, A Argentina também 
usa: um processo de mínis. Os países industriais não têm 
-essa- tradição, porque os pafses industriaiS têm Uma tra~ 
diçào de estabilidade. Então, a deSvalorização da moeda 
num país europeu, nos Estados Unidos, causa é um 
prOblema psicológico seriíssimo para a população. Um 
governo que desvaloriza lO, 15%, a sua moed'a. não ga~ 
nha eleição. Se tivei eleição três, quatro meses depois, ele 
perde, porque se considera uma desmoralização--para o 
país no exterior~ Os- europeus só permitem a rlíãx.i, e lá 
mãxi é 10%, -é 5%, ·em -condições permanentemente críti-
cas. 

O que tem acontecido ê ciue o mundo mudou tanto, 
que, -hóje, há fenômenos cu!iosos. A Alemanha tem sido 
obrigada, muitas veZes, a revalorizar a sua moeda para 

_ =- _a_!_enper aos ~stados Un_idos, Quer dizer, o mundo _es_t_ã 
tão díferen.te, as interdependências são de tal maneira, 
q-úe, às veZes, Para ass_egura~ a situação de um pafs, 
como os Estados Unidos, é conveniente até revalorizar 
5%, 6% ou por 7%, no intereSse do equilíbrio global do 
mundo. 

O SR. LEITE CHAVES- Nós, em _relação a sua pri
meira assertiva, temos, pelo menos, uma exceção, que é o 
caso do Japão. Antes mesmo o Presid~te americano 
óírler êxigir que o ien fosse valorizado e o &over~~ japo
nês resistir seriamente, porque para ele, certamente, 
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como um país exportador, conviria mais uma mfnidesva .. 
lo~i~açã?. 

O SR GENIV AL DE ALMEIDA SANTOS_- Mas, 
veja! O Japão vende, nos Estados Unidos, 17 a 19 bi
lhões de dólares por ano. h um mercado tão importante 
que_merece _certas conceSsões. Quer dizer, quando a in~ 
dústria de automóvel americana entra em crise, coino es
tá em crise agora, e se vê a avalanche de carros japoneses 
entrando nos Estados Unidos. Então, usa-se uma técnica 
nova, não se aplicam restrições quantitativas contra o 
Japão, não se aplicam taxas. Simplesmente o governo de 
Washington diz aos japoneses: vocês vão reduzir volun
tariamente essas exportações para os Estados Unidos em 
1 O%; e ele reduzem, 

O SR. LEITE CHAVES- O _Sr. teria condições, de 
memória, de dizer, mais ou menos, qual é o vulto da dívi
da externa privada e qual o da pública, aqui no Brasil? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Eu 
distribuí um documentário, mas tenho de memóriã. Em 
t;iez:embro, _ num:1 dívida __ de 49 bilhões e pouco, o setor 
público teria uns vinte bilhões, 

O SR. BERNARDINO VIANA- O Sr. estã falando 
em dívida interna? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Ex
terna! 

Tem um quadro aqui, que tem esse dado. 
Dívida pública e privada. Em 1979, V. Ex• vê aí. Divi

da pública, 34; dívida privada, 15. 

O SR. ROBERTOSATURNINO- 15.8, quer dizer, 
quase 16. 

O SR GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- 34 de 
um lado e 16 do outro. 

O SR. LEITE CHAVES-_ Há cerca de quatro ou cin
c-o meses, eu fazia um pronunciamento aqui, no Senado, 
mostrando que o pagamento dessa dívida é muito gran
de, só o pagamento de serviços é elevadíssimo para o 
País. E nós então diziam os, em um pronunciamento no 
Senado, que uma firma privada, quando é_ muito hOnes
ta, muito corl-Cta, muito segura e tem dificuldades finan
ceiras, ela tem, internamente, o remédio da concordata; e 
em outros países também. Quer dizer, a concordata é um 
remédio assegura~o às firmas honestas, que, embora te
nha~ uma situação ecÕnômica boa, estejam em situação 
financeira difícil. Até certo ponto, o princípio mói'al se 
aplica às nações - estamos em mundo constituído de 
países de negociantes, depois que o liberalismo acabou. 
Inclusive, na época, mostramos a conveniência do Go
verno se preparar para enfrentar uma situação dessa: es
tabelecer o rescalonamento dessa dívida e exigir a mora
tória internacionaL ~sso não é a primeira vez que oc.orTe. 
Se essa situação for muito difícil de dois a três anos, 
como o Sr. mesmo admite e nós também admitimos., 
dentro desse período, n6s saindo para o álcool como 
combustível alternativo, nós teríamos uma situação me
lhor. Então trinta bilhões de dólares que deixássemos de 
mandar, nestes_três anos, resolveríamos o nosso proble
ma interno de combustlvel e o Pais sairia mUito bem. 

Não vejo maiores males, a não ser uma preocupação 
exagerada de banqueiros. Não há banqueiro no mundo 
que tenha falido porque um cliente pediu uma mora
tória. Hoje, para minha surpresa, vejo no jornal O Esta
do de S. Paulo um artigo muito bem colocado, como é de 
comum, do Carlos Chagas, exatamente nestes termos. 
Quais seriam aS conseqüências negativas, qual esse re
ceio do Governo, por- que razão, qual o mal? Se nós esta
mos na situação de exaustão, quais seriam as conseqüên
cias negativas de uma moratória? 
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O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Acho 
que a moratória só cabe quando o pais não pode mesmo 
pagar, não tem meios para pagar. Acho que essa si-
tuação não se configuroU p3ra o Brasil... -

O SR. BERNARDINO VIANA- E colocaria em si
tuação difícil os banqueiros ínternaciO-nais. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Se os 
banqueirOs admitissem Que o_ Brasil, que é o maior País 
em desenvolvimento econômiCo do mundo e com maio
res perspectivas, declarasse uma moratória, eles iriam, 
ipso jacto, admitir Que todos os países do Terceirb Mun
do declarariam moratória, p-OrqUe eleS-estão numa si
tuação piOi' do que a nossa. Todos os países subdesen
volvidos, por exemplo, que não têm petróleo, estão 
numa situação dramática. Possibilidade de crescimento: 
zero; possibilidade de importãr petróleo~ zero. Têm qUe 
viver da caridade internacional. 

O SR. LElTE CHAVES - Mas a nossa razão não se· 
ria exatamente não poder, mas qUe, digamos, teríamos 
condições de nos tornarmQS---ªY.!o~suficientes em cõin~ 
bustíveis alternativos e, na medida que cada país seja ca~ 
paz de se libertar disso, ele estará constituindo um be~ 
neficio para o resto do mundo. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Aso
lução diferente seria a seguinte: aCho que o Brasil não 
tem dificuldade em levantar os recursos de que ele preci~ 
sa para amortizar sua dívida, neste ano e no_ ano que 
vem, porque a dívida é colocada no tempo. Este ano, por 
exemplo, as amortizações atingem a treze vírgula pouco 
por cento, e no ano que vem, 14%. Então, não é muito. 
Agravou o problema dos juros, porque os juros são ne
gociáveis em mercado lívrc:;, os problemas políticos e eco· 
nômicos se refletem nesses mercados e o juro oscila, 
como oscilou neste semestre: saiu de 12% para 20. Então, 
agrava o pagamento dos juros naquele período. Mas ve~ 
ja, acho que o Brasil não tem dificuldade de dizer: vamos 
ter-12ou 13 biihões de amortização de juros. Para que 
existem bancos? Para financiar clientes. Qual ê a mecâni
ca de um banco? O cliente vem, paga o empréstimo, 
conta-se o juro, no fim do período ele paga o juro, devol
ve o empréstimo e faz Outro. Os ôancos trabalham_ na 
base da conta-corrente. Isso _é válido para um cliente, 
para uma indústria e um banqueiro, como é válido no 
âmbito intemãciOnid. 

Mas, para isso é que existem os bancos. Então, na es~ 
ela mundial é a mesma coisa: o banco nos faz o emprésti~ 
mo e desde que a gente vã lã e pagUe os juros, pague a 
amortização, ele toma, imediatamente, novos emprésti~ 
mos, porque esse é o negócio do banqueiro. O banqueiro 
não gosta realmente quando o prestatário chega lá e diz: 
olha, eu não tenho dinheiro para pagar os juros-. Mas, 
me parece que o que se tem pensado que seria o -caminho 
moralmente melhor é realmente o Brasil tomar novos re
cursos para liquidar as dívidas antigas. O problema do 
petróleo é diferente. O problema do petróleo é de investi
mento. Então, temos que carrear nossos recurs-os infer
nos e buscar no Banco Mundial os créditos de oito anos, 
de dez anos, de quinze anos oU de vinte anos para desen
volver projetos que são rentãveii Porque, a curto prazo, 
realmente, a grande indagação que está aí no ar, no mun~ 
do inteiro, é dizer: bom, tem que ser feito um esforço 
para obrigar os árabes a sentar conosco e passar também 
a fina-nciar a venda de petróleo, porque o petróleo cons
titui o problema dramático do mundo nos pafses subde
senvolvidos. Os árabes já têm- um- fundo de desenvolvi
mento, eles já ajudam bastante com alguns bilhões de 
dólares. No ano passado, foi 4,5 bilhões de dólares; é 
uma espécie de fundo de doação que eles fazem para as 
nações mais pobres do mundo. Então, realmente, o que 
se coloca para um país como o nosso, que importa lO a 
11 bilhões de dólares, é o seguinte: por que não procurar 

OL~RIO-DOCONGRESSO NACIONAL: (Seçãoll) 

obter o financiamento desta impOrtação q_ue-·se tornou 
tão gravosa para o País? Só ela toma 50% ou 60%, ou 
-55% do total das importações; é um caso novo. Tenho a 
impressão de que existe solução sem necessidade de de
clarar moratória, não se precisa chegar lá. 

O SR. LEITE CHAVES~ Eu, honestame~te, não en
tendi o seu argumento. O Sr. veja o seguinte: hoje, o ser

--viço da dívida ultrapassa 50% das nossas exportações. 
Essas exportações não são elásticas, pelo contrário, eStá 
havendo uma dificuldade maior. O Sr. diz que a solução 
será renegociando a dívida. Para pagar quando, como? 
Se nós não tivefmos condições de nos tornarmos auto
suficientes na produção interna de combustíveis·, onde é 
que nós vamos busc::r esses recursos? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Sena
dor, (juer V. Ex~ faça moratória, quer V. Ex• negocíe pe
las vfas normais, o resultado final vai ser o aumento do 
endividamento no exterior este ano. Como se faria UEI).a 
moratória? Nós não vamos pagar, mas nós não vamos 
s~r disp~sados da dívida, ela vai ser refeita, ilós vamos 
pagar os juros de tudo isto ... 

O SR_ LEITE CHAVES - Ex;ato! 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- . ._ En
tão é a mesma coisa. 

O SR. LEITE .CHAVES- É um período_decarência, 
ao invés da carência ser conseguida no início, do finari
ciamento, se faz no -curso do financiameOto, se estabele
ceu uma carência para esse negócio ... 

~O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS'- Mas 
veja, o Brasil é um dos rãrOS pãízis do mundo que está 
tomando dinheiro para capital de giro a prazo de oito 
anos, com carência de 30 mes~. Isso J!ão existe, e é UJD. 
dos pontos de resistência do sistema financeiro interna
cional, que diz com muita propriedade, de acordo. com a 
tradição que recursos para desequilíbrio transitório para 
bãüin-ços· de- pagamentos recurs-o-para-capítai -de-g:fro, 
têm prazos de 4 anos, 5 anos, com carência de I ano, de 6 
meses, ou de 2 anos. Então, esta carência nós jã temoS e 
as carências para os projetas de desenvolvimento econó
mico são excelentes. Nós fi~emos empréstimos r:ecente
mente, para alguns projetas, com carência: de cinco anOs, 
4 anos, 6 anos. 

_ O SR. LEITE CHAVES- Mas Dr. Genival, no que 
pese a tranqüilidade com que o Senhor dá esse pronun~ 
ciamento, nós estamos vendo uma série de contradições. 
O Senhor recentemente mesmo assegurou que hã uma 
grande preocupação dos banqueiros internacionais, em 
relação ao Brasil, porque, de uma certa forma, os nossos 
débitos já ultrapassaram acentuadamente aqueles limites 
mais ou menos de capitais e reservas líquidas, quer dizer, 
aqueles percentuais que eles estabelecem para emprestar 
a um país, e que não podem ser ultrapassados. 

O SR. GENIYAL DE ALMEIDA SANTOS- Sen~a

dor, neste negócio tem duas partes como em todo o ne
gócio. Temos nós e têm os emprestadores. Do ponto de 
vista do banqueiro emprestador, o negóCiõ dele, a res
ponsabilidade de um diretor - e lá todos os diretores 
são profisSiOnais - é dizer aos seus acionbtas~ nós -em
prestamos, tem tanto de amortização e tanto de juros. 
Ele nos pagou amortização e juros e nós emprestamos 
mais para· ele. Essa é uína posiÇão. 

A outra posição é chegar e dizer: não vou pagar amor
tização, vou suspender por três anos, só fico pagando ju
ros. Isso tem um efeito negativo no balanço desses ban
cos muito grandes. Então, é uma sOlução que eu acho 
que não nos convém, porque é uma solução que não con
vém ao outro parceiro, que é uma parte importante e isto 
vai causar um dano gravíssimo à credibilidade do País 
no exterior; e como nosso. País é Uf!! continente em de-
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senvolvimento económico, é um continente que vai pre~ 
cisar Continuar freqüentando os mercados internacionais 
para terminar Itaipu, para fàzer Carajás, para fazer uma 
porção de coisas nas próxlrilaS décadas, então, é um pais 

, que se beneficia de uma boa posição de crédito, ainda 
mais o bom pagador paga juros mais baixos, o mau pa
-gador paga juros mais caros. 

O SR. LEITE CHAVES- Então, nesta situação está 
o Brasil, que está pagando os maiores juros do mundo, 
pa~ando um .spread muito_elevado. 

O SR. GENIVAL DE; ALME.IDA SANTOl)- Jâé 
fruto da _perda de conceito no~ mer,cados fi~anceiros. 

O SR. LEITE_ CHAVES- Dr. G~ní-\ial, quais são os 
percentuais que os bancos consideram como válidos 
para emprestar ao país? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- I;Iá. 
uma regra quase que universal de que um banco não 
deve emprestar a nenhum cliente um montante superior 
a lO% do seu capital e reserva. Essa é a regra de divisão 
de riscos ... 

O SR. LEITE CHAVES- M3.s Capitais e re5ei-VaS de 
um paíS? 

O SR. GENI.VAL DE ÀLMEIDA SANTOS- De 
um país não, no caso_de um país, o quesevaliaéo que se 
chama capactdade de pagamento ... 

O SR~ LEITE CHAVES - Não é um percentual 
Sobre o produto interno bruto? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Não, 
não é isSo. Realm._e.nte, quando se examina um país como 
CfBrasil, por exemplo, é claro, vê-se o balanço de paga
mento, Vê a-conta petróleo, vê a conta de capitais e é 
realmente um país que chegou a um momento de vida 
per capit!! (Sic), Então) emprestar mais lO bilhões, mais 
20 bilhões, é preciso examinar com maior cuidado, 

O SR. BERNARDINO VIANA ~Só uma pafavra, 
um pequeno aparte .. 

O SR. LElTE CHAVES---: Embora eu tenha interesse 
em ouvir V. Ex•, mas eu estava com duas ou três pergun
tas ... 

O SR. BERNARDINO VIANA - A propósito do 
Que V, Ex~ está dizendo, o Brasil economizou, este ano, 

-18% do consumo de gasolina, 3% do consumo de óleo 
bruto. Ele aumentou as suas exportações em 5 bilhões de 
dólares num ano, o que é a coisa mais difícil para um 
país., mas importou, de petróleo, mais 5 bilhões e seiscen
tos milhões de dólares. Esta notícia traz hoje na Veja. 

O SR. LEITE CHAVES - Não, a nossa preocupação 
não é estã. 

Dr.- G6nival, outra pergunta ao Se"riho!: logo-depois 
que o Presidente Reagan se elegeu, nós recebemos dois 
emissários aqui, forãm dois instrumentos mais de pres
são contra um país subdesenvolvido. Um, policial, um 
general da CIA, que veio dar instruções de repressão fi
nanceira e outfo que esteve com o Presidente da Re
pública, aliás ili:tpressionante__foi o alarde com que jor~ 
nais divulgaram a notícia, de tal sorte, que o Presidente 
estava numa situação de subalternidade. Na realidade 
quando o Presidente do Chase Manhattan Bank Corp. 
pediu orientação. Agora, vejaril os Srs. o seguinte, há a 
preocupação de que o Brasil não capitula, se entrar no 
Fundo. O Sr. hoje disse que nenhum país admite entrar 
no Fundo Monetârio Internacional, se esta entrada vier 
a cauSar recessão. Agora, a nossa preocupação era o que 
estava diZendo: ou mOr-atória internacional ou o Fundo. 
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A nossa saída seria o ãlcool, os combustíveis alternati
vos,"realmente, constituem a nova faixa de Um- futuro 
promissor para o país; mesmo no setor dã- cana, temos 
aqui uma experiência que vem de muitos anos, quase que 
do descobrimento. Nós dominamos a sua tecnulõgia
muito bem. Então, se nós-entrai-mos no Fundo, uma das 
primeiras conseqüências serâ que qualquer grande proje
to feito aqui no setor público por exemplo, hidrelétrica, 
em álcool, terá que haver -urii."a concoáência internacio
nal para aquisição de maquinaria. Então, o próprio par
que industrial nascente, para este setor seria totalmente 
preterido. Esse seria um dos receios. E tanto é verdade, 
que, na época de Juscelino, foi um dos homens que ficou 
conhecido no mundo pela resistência que opôs' ao-FunOO
Monetário Internacion-al. "Enquanto a Argentina se sub
meteu a ele. Resultado: aqui nós fizemoS-uma indústria, 
o Brasil ficou diferente a partir daquele instante, Jusceli
no estabeleceu uma indústria no País. Este movimento 
de 64 apenas deu um certo encaminhamento, com privi
légios exagerados em determinados setores e a Argentina 
chegou a uma capitulação maior. Então, o tempo mos
trou que Juscelino esteve certo, tivesse ele capitulado 
para valorizar uma moeda, seria apenas um fornecedor 
de matéria-prima internacional. 

Então, o nosso receio é esse, se nãO ã.dotarmbs uma 
moratória, nós vamor cair no Fundo Monetário Interna
cional, embora venha Rockfeller e diga ao Brasil e ao 
Presidente Figueiredo Que nãci é, pelo contrário, o que 
ele, realmente, está querendo é um aval do Fundo Mone
tário Internacional, porque não acredita na capacidade 
de pagamento do Brasil. 

O SR. GENJVAL DE ALMEIDA SANTOS- Sena
dor, a minha experiência é ã. seguinte: esse pais -eStá pre
cisando, como se diz nos Estados Unidos, de um bom 
Iobby no exterior. Esse é um dos países mais fáceis de se 
apresentar, porque é um pafs que tem investido, esse é 
um pafs-continente. O que está faltando, no meu modo 
de ver ... 

O SR. LEITE CHAVES- ~governo que está faltan
do. 

O SR. GEN!VAL DE A-LMEIDA SANTOS- Deixe 
eu terminar o meu pensamento; o que está faltando é tal
vez, neste momento, uma apresentaç~o mais profunda, 
mais extensa, da problemática brasileira e da nossa capa
cidade de resolver os problemas. Porque um país que fez 
o que fizemos, em 30 anos, tem uma enorme capãcidade, 
uma grande credibilidade. 

Recordo-me de conversas com banqueiros internacio
nais- sou obrigado a viajar, porque sou profissional, 
converso com essa gente - da angústia de muitos ddes 
em receber informações conc-retas e fidedignas do Brasil, 
porque são homens que trabalham com projeções a pra
z-o mais longo, são homens qüe, em jU.fth6, deste ano, já 
estavam aprovando os orçamentos do ano seguinte. En
tão, parece-me que, se formos capazes de conversar 
mais, de mostrar nos-sa-capacidade de realização, o que 
não é difícil de mostrar, e de mostrar as potencialidades, 
de termos urn programa coerente para enfrentar esses 
dois, três ou quatro anos difíceis qUe temos pela frente, a 
minha impressão é que nãó hã verá difiCUldade para este 
País. 

Não nos darão dinheiro para fazer coisas que não são 
prioritáriaS;-m.-as os projetas priorlt~riÕs, os problemas 
de balanço de pagamentos, acho que serão resolvidos. 

Eu não sou pessimista, acho apenas o seguinte: não te
mos o que esconder, então poderrios chegar em qualquer 
capital financeira do mundo: Londres,_ Nova Iorque, 
apresentar os problemas do Pals e apresentar as nossas 
alternativas, e o resto é capacidade c paciência para ne
gociar. 

Eu nunca me queixo dos outros porque defendem os 
interesses deles, queixo~me dos-nossos que não defendem 
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nOssos interesses. Que eles defendam os seus interesses, 
eu acho normal, agora, temos que mandar gente qualifi
cada, preparada, para apresentar nossos -problemas e de: 
senhar um programa que seja factivel. Eu não sou pessi
mista, acho que é só problema de apresentação adequa
da. 

O SR. LEITE CHAVES- Dr. Genival, o setor priva
do deve mais ou menos 15 bilhões de dólares no exterior; 
esse setor é composto de firmas de capital nacional e de 
capital estrangeiro. V. S' é capaz de fazer, mesmo por al
to, uma divisão, ou seja, dizer qual a parcela do setor pri
vado nacional e qual a parcela privada externa? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Esse e 
um assunto que ninguémjainais esclareceu no Brasil. Eu 
imagínava que devia haver 10 bilhões, mas, em Nova 
Iorque, eu houvi, no dia 3 de outubro, uma palestra do 
nosso Ministro da Fazenda com os banqueiros de lá, e S. 
Ex• ~firmava que o montante era por volta dos 12 a 15 
bilhões de dólares para o setor subsidiado pelo capital 
estrangeiro. Mas eu nunca vi um levantamento desses 
dadciS. 

O SR. LEITE CHAVES- Muitas firmas estrangei
ras, que aqui estão, foram bem recebidas e muitas reali
zaram uma boa meta, em tecnologia, etc. Mas essas fir
mas, muitas delas, já mandaram para fora 3, 4, 10 ou 50 
vezes, algumas delas, o capital investido aqui. Então, 
não seria justo que o pals, que tem exigido tanto sacrifí
cios do povo, estabeleça um· padrão para que as firmas 
que devem no exterior convertessem em capital, num 
prazo "x'.,- eSSes débitos que têm para com -suãs matri
zes'? 

O SR. GENlVAL DE ALMEIDA SANTOS- Sena
dor, acho que, neste terreno, a imposição é negativa. 
Ninguém, no exterior, se sente obrigado a entrar em ne: 
nhum país em condições desta natureza. Acho que temos 
que escolher Yma alternativa, temos que medir a vanta~ 
gem líquida final, se esta _vantagem é um incremento no 
produto nacional, um aumento de emprego, um aumen
to de exportação, nós temos que pagar um preço por is
so. Pessoalmente eu lhe digo: eu preferia que fosse inves
timento direto a empréstimo, porque o empréstimo gera 
um pagamento contratual, que é o juro e que tem que ser 
pago quer o país esteja em prosperidade ou em depres~ 
s-ã-o, ao pa-sso que o lucro só existe se houver prosperida
de. E havendo prosperidade está tudo bem. Mas é uma 
realidade a situação mundial, nós criamos esta situação 
que af estã e acho que qualquer imposição afastaria esses 
investidores do Brasil. 

. Veja até que a experiência do mundo soviético hoje, é 
bastante instrutiva: todo sistema soviético está se abrin~ 
do, a Hungria, Roménia, Iuguslávia estão admitindo a 
chamadajoint venture; é claro quejoint venture de parti
cipação de propriedade, divide-se o lucro. Mesmo na 
Rússia, já há empreendimento com capital estrangeiro, 
dividindo-se o lucro, mas o negócio é programado ini
cialmente ... 

O SR. LEITE CHAVES- A própria União Soviética 
fez com a FIAT aquele grande contrato, a FIAT apenas 
produz, a venda é exclusiva dela, tanto é que houve um 
problema: eles exportaram para o Oriente Médio carro 
pela metade do preço dos preços praticados pela Itália. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Mas 
me parece que aí. de qualquer forma, nós temos que ter 
tHn_;:J. série de compromissos com os outros. Tenho im
pressão que dever-se-iam admitir todos os estimulantes 
possfveis,para que essa componente se transformas$e em 
capital de giro e que houvesse mais investimento de capi
tal do que endividamento. Então é preciso criar todo um 
ambiente para isso. Agora, o que já foi feito, feito está, 

porque mudar a regra do jogo, agora iria criar umtl difi
culd-ade. 

O SR. LEITE CHAVES- Mas a mudança da regra 
do jogo não seria graciosa ou intencionul, determinada 
por resistência, é uma mudança em ruz1io de uma força 
maior; no caso do petról_eo é por força maior. t:ntüo \! 
uma determinante para isso. Se o Brasil estú todo se sa
crificando por que essas firmas também não podem se 
sacrificar? Isso não é nem sacrifício, se o Puís tem e:;sas 
possibilidades, cada um que converta em capital ~sses 
empréstimos, ela também estará aumentando o seu po
tencial com a segurança de poder reenviú.-[os ao exterior, 
tempo depois, os seus lucros sem aumentar taxas ou 
qualquer coisa. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Sena· 
dor, para encerrar a_minha resposta, quero dizer, em 
princlpio acho que se deva criar todo o ambiente neces
sário a convencer essa gente a converter esses emprésti
mos em capital; segundo, acho que essa componente de 
nossa dívida externa é bem anotada nos mercados tinan
ceiros. Quando hoje se diz que o Brasil deve 50_ bilhões 
de dólares, todo mundo sabe que os 50 bilhões nào são 
exigíveis; todo mundo sabe que daí deve~se deduzir I O ou 
12 ou 15 bilhões, isso se sabe em Nova Iorque, cm Lon
dres, Paris ou Frankfurt, realmente é uma componente 
da dívida, mas todo mundo sabe que esse componente 
não_ê_ exigívd, porque essas subsidiárias no Brasil estão 
ligadas ao destino do País. Então, se houver uma dilicul
dade,_eles vão_encontrar uma maneira de nUa fazer as re
messas. 

O SR. LEITE CHAVES- Mas não há nenhum em
préstimo desses que não exista o aval do Tesouro Nacio
nal, através do Banco do Brasil. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Não é 
verdade, Senador. Os empréstimos das empresas priva
das nacionais ou internacionais são feitos sob duas mo
dali-dades~ -ou- é·em.p-réstimo-ieito--atravês dê -L(rii--báOCõ 
que funcione no Brasil, geralmente se faz nu forma de 
Resolução n"' 63, ou é empréstimo direto à empresa, nu 
forma da Lei n9 4. l 3 l. Geralmente as empresas eslran
geiras e as boas empresas brasileiras públicas c privadus 
tomam empréstimos dire.tos.sem o aval do Tesouro. O 
aval do Tesouro tem sido exigido para os 11n<mciamentos 
dos empreendimentos públicos, de um modo geral, e até 
aí já está mudando um pouco, eu já vi empré&timos à 
ELETROBRÁS e à PETROSRÃS, dircto, sem o aval do 
Tesouro Nacional; já vi vários, são empresas que já estão 
freqüent::1ndo os mercados internacionais há longo tem
po, já tem cr-edibilidade,_ de forma que já não mais se lhe 
exige a garantia do Tesouro Nacional. 

O SR. LEITE CHAVES- Dr. Genival, qu<1is são os 
setores que estão sendo financiados a juros subsidiados? 

O SR. GEN!VAL DE ALMEIDA SANTOS - De 
um modo geral as exportações. As linhas subsidiárias do 
Banco Central são dadas a todas as empresas que fazem 
exportações. 

O SR. LEITE CHAVES- V. s~ estabeleceu passos, 
ou prioridades, que o Brasil deve seguir; e eu· achei que 
era razoável: são elas: energia, agricultura ... 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- .. ce
dução da inflaçi:ío em 3 ou 4 anos e aumento da produti
vidade de nossas empresas do nosso sistema cconõmico. 

O SR. LEITE CHAVES- Acl!ei __ i~so muito interes~ 
sãnte, estou de acordo. Entretanto noto o seguinte: todo 
o setor do governo não tem preocupação com uma coisa 
fundamentaL -que é a <;!istribuição da riqueza nacional. 
Essa distribuição não é prioridade; mesmo que o resulta
do de todo o esforço continue a pertencer a I 0% da po
pulação? 
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O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS -'-Yeja, 
V. Ex•, eu quis me ater ao meu tema~ a redistribUiÇão é 
um problema econômico, social e político; sem sombra 
de dúvida há que melhorar a distribuição da renda_no 
Brasil... 

O SR. LEITE CHAVES- V. s~ concorda com essa 
redistribuição nessa escala? 

O SRcGENIYAL DE ALMEIDA SANTOS- Cla
ro, e isso estaria coerente com o que acabei de dizer. 
Muitas vezes é possfvel Viver com o crescimento de 4% e 
viver muito mal cc,-m o crescirriento d_e 10%. 

O SR. LEITE CHAVES - Dr. Genival, sou muito 
grato a V. S•Como o m_eulernPo estãesgotádo, gostaria
que, se V. S• tiver tempo ·para resporidet uma outra per
gunta seria uma ligeíra- ·apreCíação sobre as conseqüên
cias da liberação das taxas de juros no seta r inflacio
nário, no setor imobiliário. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neve$) - Cons_ulto 
os nobres colegas, se ainda têm alguma pergunta a fazer 
ao nobre conferencista? (Pa.u_sa.) 

Concedo a palavra ao n_obre_ Relator, Senador José 
Uns. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Dr. Geniv"al, V. S• 
disse muito b_em que os dois próximos anos serão anOl; 
dificeis para o País, mas que em termos de futuro, tãlvez 
não haja nenhum país que apresente tanta promessa 
como o nosso. Há evidentemente quem preconize, para 
os próximos dois ou três anos, um reesCalonamento da 
dívida que seria, a nieUVer·,--e-com:o--v. s•-bem disse, um 
desastre para a Nação. Mas V. S• sugere um programa 
de desenvolvimento da co_n_fiança do credor, em termos 
imediatos, já que, em termos de futuro, o País não tem 
maiores problemas e apresenta como uma imposição 
formal a redução da taxa de inflação, que todos nós con
cordamos. Mas também sugere, ou melhor até como 
uma condição, para ver se consegue reduzir a inflação, 
uma taxa de crescimiritB-mã.1s ·reduzida. 

O Senador Roberto Saturnino apresentou uma suges
tão para manter uma taxa de crescimento maior, porém 
mudando o programa de produção do País. Isso, a meu 
ver, tem objetivos económicos como sociais, mas, a· c_urtõ 
prazo, talvez tivesse também um ónus relativamente pe
sado que seria uma reorientação de todo o sistema pro
dutivo para uma produção _diferente, embora reconheça 
que nem sempre nós aCertamos nesse programa de pro
dução nacional. Por o_utro lado, temos recorrido a pou
panças externas, dependemos, em _alto grau, da expor
tação, mas as importações já estão bastante comprimi
das.. Hoje nós importamos bastante matéria-prima inter
mediária para o funcionamento da: no·ssa indústria, algu
ma coisa que ainda não produzimos e há ainda um peso 
muito grande na conta das nossas importações, que é o 
petróleo. 

De qualquer modo, os investimentos vão ter que prõs
seguir, pelo menos para atender as duas prioridades fun
damentais, que coincidem com as do Governo, que seria 
o desenvolVimento do setor energético, fontes alternati
vas para reduzir a nossa dependência externa e a agricul
tura. Aliás, dois campoS que se completam, já que estão 
interligados, já que uma das fontes de energia teria que 
provir da agricultura. o· problema é como conciliar a ne
cessidade desses investimentos, que realmente não são 
poucos, para resolver os problemas todos e, ao mesmo 
tempo, reduzir a taxa de inflação e resolver também o 
problema do halanço de pagamentos. 

Haveria uma possibilidade de crescimento, ainda tui
vez de capítais externos que, se esses capitais fossem ínte: 
ressados em grandes projetos de interesse internacional, 
como é o caso por exemplo de Carajás, o caSo também 
dos produtos energéticos, em suma, há um problema de 
planejamento para o nosso desenvolvimento para os 

próximos anos, tendo em vista toda essa conjuntura de 
curto prazo, pela qual nós atravessamos. 

As duas perguntas são as seguintes: Corno é que V. S• 
vê o problema da participação do capital estrangeiro 
nesses grandes projetas nacionais, do ponto de vista eco
nómico e, claro, do ponto de vista político, inclusive por
que também esses projetas poderão ter uma influência 
muito grande no crescimento das nossas exportações? 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS -Sena
dor José Uns, tenho a impressão que a gente teria que 
disfiilgUir a riatui'eza dos investimentos desses projetas. 
Há grandes-projetos que são mais propícioS a ri:ceher ca~ 
pita! estrangeiro, porque são projetas que vão desenvol
ver produtos que dependem, às vezes,_de mercados cati
vos, e CaraJãs é um deles. Toda a expansão da produção 
de minério de ferro, por exemplo, é a expansão que de
pende_de um mercado difícil, cativo. Então aí a partici
pação dos compradores seria bem vinda, porque alivia
ria o ônus do investimento, asseguraria um mercado 
para o produto. Ao passo que há outros investimentos 
que precisariam de uma participação talvez apenas fi
nanceira. Vou cair no pólo oposto. Uma grande usina hi
drelétrica, que vai produzir serviços que vão ser vendidos 
dentro do Brasil e o Brasil_já produz a quase totalidade 
dos eqUipamentos necessários, mesmo para as usinas 
maiores. De maneira que realmente aí volto ao meu iní
cio, há o problema da naturza do empreendimento, há 
empreendime-nto em que se aconselharia a participação, 
porque dar(a a vantagem de mercados, é claro que se 
deve negociar acirradamente as condições desse merca
do, porque são contratos de longo prazo e geralmente, 
nesses contratos, o comprador sempre quer uma vanta
gem, pelo fato de que oferece um fluxo contínuo por lO, 
20 anos. Outros empreendimentos, não. Acho que po
deríamos fazer com os nossos recursos, obtendo simples
mente um financiamento que diria, tipicamente, finan~ 
ceiro. Perguntará, então por que tomar dólar empresta
do, lá fora, para converter em cruzeiro e financiar despe
sas locais e não ir direto e imprimir papel moeda? É qua
se a mesma coisa, com a diferença de:_ que quando se 
toma o dólar emprestado lá fora, fica um crédito Para 
comprar outros tipos de importação, pode-se levar até 
uma emissão de papel moeda, mas existe um adicional de 
impor~ação que pode nos ajudar no balanço comercial. 

O SR. JOSt UNS - A minha impressão é de que o 
nosso dilema é que reconhecemos que uma taxa de cres
cimento alta pode nos levar à exarcerbação do processo 
inflacionário. Mas, por outro lado, reconhecemos que 
um vasto número de projetas e de atividades que s_e im
põem ao País, continuam merecendo um enorme vulto 
de investimento. A solução, o planejamento, talvez, ti
vesse que exigir um pouco de imaginação, para que nós 
encontrássemos uma solução com uma taxa de cresci~ 
menta maior. Agora, dentro da alternativa do Senador 
Saturnino, que seria uma reorientação da produção, 
acho_, teria um custo muito alto, pelo menos, a curto pra
zo, porque sô em termos de energia elétrica, nós vamos 
ter que dobrar a cada seis anos. Os investimentos são 
muito altos e de efeitos, a longo prazo, portanto, ... de 
certo modo inflacionário. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS -Sena
dor, acho que, se nós nos dedicássemos durante alguns 
anos, vigorosamente a melhorar as condições de pro
dução e de comercialização dos produtos agrícolas, para 
abastecer adequadamente as cidades, que é um problema 
social muito grave, porque as cidades estão crescendo 
muito; mas, se dedicarmos vigorosamente a investimen
tos no setor energético, só aí já temos uma quantidade 
enorme de investimentos; o que me parece que não pode 
ser feito, é tentar fazer isto e, ao mesmo tempo, muitas 
outras coisas, porque ar não se faz nada, porque aíliCa
remÇls no meio do caminho_ Esse é que é o problema. 
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Eu me do_u_conta da dificuldade desse problema no 
Brasil, País de população nova, jovem, população que 
guer viver o dia de hoje. País de população que aprendeu 
já que existe padrão de vida melhor e mais agradável.
Então é muito comum chegar no interior do País, hoje, e 
lá no interior, na Amazônia, e -encontrar alguns indíví
ãUOs bem i::sclã.r"ecidos, liderando populações que pedem 
mais estradas, mais escolas, mais telecomunicações, mais 
casas, mais tudo o que é bom. E eu reconheço que, politi
camente, é muito difícil dizer não. Isso me faz lembrar 
aqui uma anedota, que me' foi cOntada por um político 
que não está mais na militância, mas rrie contou o que 

- aCOnteceu com _ele llos idos de 1958, quando se implanta
va a industrialização. Ele foi visitar os seus eleitores e en: 
tão resolveu falar sobre desenvolvimento económico. 
Mas, naquela região em que ele estava vivendo, havia 
pretensões de uma linha de alta-tensão. A linha de alta
tensão pasSou no município vizinho e não passou ali_ 
Havia pretensões de uma estrada asfaltada, a estrada foi 
feita cortando outro município, porque havia uma prio
ridade para ligar as fontes de produção. Depois que ele 
falou durante uma hora, ele virou-se para o compadre e 
falou~- "Compadre, você entendeu o que é desenvolvi~ 
menta económico?" Ele respondeu~. "Entendi, compa
dre, é uma coisa muito boa para os outros e muito ruim 
para a gente". (Risos.) 

Eu acho que, realmente, o problema político no Brasil, 
o desenvolvimento ·económico é grave hoje por isso: a 
população, graças a Deus quer viver melhor.- Então é 
preciso realmente uma liderança política vigorosa para 
trazer uma filosofia de desenvolvimento nacional no 
tempo e convencer a população, que, durante três ou 
·quatro anos terá de Jã.zer ·um esforço máximo naquilo 
que é fundamental, para que haja mais progresso nõ fu
turo. Então vamos desenvolver o setor energétíco _e va
mos construir talvez menos estradas, menos casas, en
fim, vamos cortar_ algumas coisas, para que se façam ou
tras que são fundamentais para o futuro do nosso País. 
Esse é um problema político que eu deixo a V. Ex~s. É o 
desafio. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Também 
participo das preocupações do Senador Roberto Satur
níno contra uma redução realmente drástica do cresci
mento de 8%, como_ vai ser este ano, para 4 e 5%, infeliz
mente isto não se fará a não ser pagando um preço social 
muito alto. A solução seria realmente um reajustamento 
do nosso processo de desenvolvimento econômico à es
quema de exportações mais compatíveis realmente com a 
realidade brasileira. Mas também não vejo1 d~ntro deste 
complexo industrial, que foi montado neste País durante 
15 anos, como nós podemos alterar um esquema de im
portação que está aí. Façamos justiça, nós não estamos 
importando exagerada mente, em níveis extritamente ne
cessários à manutenção das iildústrias instaladas no Bra
sil para assegurar a sua expansão à mão-de-obra que 
realmente ela propicia. 

Mas o que também me traz preocupação nas sua expo
sição, Professor, é que V. Ex• depois de fixar a corre
lação entre a taxa Cambial e a taxa de inflação, chegorr a 
conclusão _de_que todos nós chegamos: de que ela é hoje 
muito--mais agUda do que era ao tempo da maxidesvalo
rizaçào, parece que V. Ex• admitç como solução para 
essa grave hipertrofia, uma nova maxidesvalorização. E 
eu pergunto: o Brasil tem resistência económica para su
portar uma outra? 

O Sll.. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Não, 
Senador. A minha _opinião, sobre a máxi do ano passa
do, foi conhecida no dia em que ela foi anunciada; e eu 
continuo contra. E eu, se dependesse de mim, eu jamais 
faria uma máxi neste País neste momento. Eu apelaria 
parã dlspositivos gradualistas. Acho que vamos sofrer 
juntos mais não é preciso sofrer tanto. 
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O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- A minha 
dúvida decorre disto: porque realmente V. Ex' disse: 
como vamos fazer uma nova maxidesvalorização ... real
mente, se isto fosse possível, requerer uma colatera cole
tiva de uma Nação ou de um Governo, era o caso de se 
proceder de imediato. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- Os 
meus votos é que não prevaleçam os- mesmos critêrios 
que prevaleceram neste sentido. -

A lição foi bem aprendida o ano foi muito difícil e fi
cou muito claro que no mundo de hoje, o número deva
riáveis que, às vezes, podiam parecer apenas prenúncio 
se transformam em realidades dolorosas. Então nós te
mos que ser muito cautelosos. Devemos ser até bastante 
conservadores na estimativa- da perspectiva de um futuro 
imediato. E não ser otiinisfi:iS. Tudo de pior pode aconte-
cer num mundo em que o nosso destino depende da hu
manidade. Pode acontecer, mudar tudo, por um tiro que 
se dê em Teerã, em Paris, em Moscou, em Nova forque. 
Então eu acho que devemos ser cautelosos e prudente na 
avaliação do futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Mas eu 
quero felicitar o ilustre conferencista, pelas contribuições 
que nosJ.rouxe, os preciosos adminículos frutos realmen
te de muita experiência, muito estudo, rriuita reflexão, e 
dizer que realmente não nos surpreendeu porque nós já 
conhecíamos a sua capacidade, o seu valor. Mas a Co
missão hoje realmente se sentiu muito enriquecida e va
lorizada com sua presença. 

O SR. GENIVAL DE ALMEIDA SANTOS- ·Mui: 
to obrigado nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Declaro 
encerrada esta reunião. ~ - -

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 40 minutos) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO 
(Resolução n~' 52/80) 

10~ Reunião, realizada em 19 de novembro de 1980 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de no~ 
vembro de mil novecentos e oitenta, na Sala Ruy -Barbo
sa, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, Criá
da pela Resolução n~' 52, de 1980, destinada a íiiVestigar 
o funcionamento do Mercado Financeiro do País, pre-
sentes os Senhores Senadores Tancredo Neves, José 
Lins, A!mir Pinto, Roberto Saturnino, Pedro Simon e 
José Richa. 

Deixam de comparecer, por ·motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lominto Júnior, Bernardino Viana, 
Gabrtel Hermes, Juth-ay Maiathães,. João Lúcio, Cunha 
Lima, Jaison Barreto e Affonso Camargo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Tancredo Neves, Pre; 
sidente, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior. 
Colocada em discussão e votação é a mesma aprovada. 

Em seguida a palavra é concedida ao Professor Affon
so Celso Pastore, SecretáriO da Fazenda do Estado de 
São Paulo, que sente-se honrado estar nesta Comissão. 
Ao inic1ãr- o seu- depoimento, o Dr, Celso Pastore, se 
concentra na questão de como a correção monetária tem 
sido um elemento importante no funcionamento do sis
tema e na criação de canais de captação de poupanças e 
de financiamento de investimentos. Afirma, aínda, -que 
uns dos problemas fundamentais encontrados na econo
mia brasileira, nestes últirrios anos, tem sidO a qu-eda de 
rentabilidade real e um concomitante aumento de risco 
das principais formas de canalização de poupallça, que 
foi criado depois da lei banCária, com o ·advénto da ~or
reção monetária. 

Arguíramo depoente, os Senhores Senadores José Ri~ 
cha, José Lins e Tancredo Neves, que fizeram perguntas, 
todas respondidas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, !ida e aprovada, 
é assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, de
vidamente autorizada, Com o acompanhamento taqui
gráfo da presente reuniãÕ. 

.ANEXO À ATA DA 10< REUNIÃO DA COC 
MISSÃO PARLAMENTAR DE 1NQ@ii!TO. 
CRIADA A TRAVES DA-RESOLUÇÃO N•52, DE 
1980 ... DESTINADA A INVESTIGAR O FUN· 
CIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO 
DO PAfs··. PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR AFONSO CELSO PASTORE. QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

(fNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI· 
GRÁFICO DA REFERIDA REUNIÃO.) 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Havendo 
húmero reginlental, declaro aber_!o nossos trabalhos: 

Teremos o prazei- 'de ouvir o Professor Affonso -Celso 
Pastore, que dispensa qualquer adjetivação. Todos os 
que acompanham a vida económica do País sabem mui
to bem do que ele representa, pela contribuição notável 
que tem dado à solução de relevantes problemas da eco
nomia e das finanças brasileiras. 

Vamos ter a satisfação de ouvir o eminente Professor, 
a: quem dou a palavra. 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Obrigado. 
meu caro Senador Tancredo Neves. 
-Nobre Senador José Lins, Srs, Parlamentares, para 
mim é uma honra e prazer estar hoje nesta CPI do Mer
cado Financeiro. Procurarei trazer algumas reflexões e 
alguns pontos que julgo - do meu modo de ver impor
tante para os debates - e adicionar algumas infor
mações as outras exposições que me precederam. 

Eu tenho a impressão, Senador, que boa parte das pes
soas que estiveram anteriormente nesta Casa puderam 
esgotar, de uma forma bastante extensa, os problemas da 
formação institucional do nosso sistema financeiro, o 
papel do Banco Central, uma reforma bancária provoca
da pela Lei n~' 4,595, o papel do Banco do Brasil, o papel 
da criação de um sistema financeiro inexistente anterior, 
praticamente, à criação da lei bancária, qrrando estrita~ 
~'?ente; praticamente nós tinhâmoS- o BraSil a figura dos 
bancos comerciais e sociedades de crêdito e financiamen
to para financiar bens de consumo. Com a criação poste
tio r de bancos de investimento, de bancos de d~envolvi
mento, de uma série de instituições fin~nceíras que per
miaram que chegássemos à configuração a tua! do-nosso 
sisterria. 

Eu gostaria de, nesta exposiÇão, não me deter propria~ 
mente ria estrU.ti.irã -do sistema, mas discutir, faier algu
mas reflexões sobre como ele vem operando em anos re
centeS, e, fundamentalmente, eu gostaria de me concen
trar iiã questão -de como a -Correção monetária tem sido 
ume elemento, importante no funcionamento do sistema 
e na criação de canais de captação de poupanças e de fi
ni:l.ncianíento de investimentos: Um pouco mais eSpecifi
camente como o desenvolvimento recente das várias 
políticas de controle da cOrieção m-onetária e, posterior~ 
mente, de prefixação da correção monetâ.fia tem criado 
dificuldades, no meu modo de ver, no funcionamento do 
sistema. 

Eu iniciaria a palestra colocando que um dos proble
iiüis fundamentais encontrados na economia brasileira, 
nest_es últimos anos, tem sido a queda de rentabilidade 
real e um concomitante aumento de risco das principais 
-rorma:s-Oe callalização de poupança que nós criamos de
pois da lei bancária, com o advento da correção mone
tária. 

Esse comportamento pode ser detectado tanto quando 
nós analisamos as aplicações nos principais ativos finan-
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ceiros não monetários, quando nós analisamos alguns 
indicadores de rentabilidade desses ati vos fixos. Há algu
mas comparações, tomando-se o dado sobre retorno que 
os investidores estão- recebendo nos investimentos em 
ativos financeiros e o seu risco. Eu tomei alguns exem
plos, quer dizer: tom~;i as LTNs-Letras do Tesouro Na
cional, cadernetas de poupança e letras de câmbio, em 
dois períodos: no período 70/73, que ê um perfodo no 
qual nós tiramos uma·correção monetária relativamente 
ordenada, seguindo aproximadamente a taxa de in
flação, e no período 74j77, que-é o período no qual nós, 
por algum caminho, introduzimos algum tipo de contro
le no câlculo da correçào monetária. E o que se verifica é 
que a rentabilidade das L TNs que era, em 70/73, l.2% 
real ao ano, no período 74/77 é negativa em 6.9% ao 
ano, ou seja, os investidores estão recebendo, no final do 
período, menos em termos reais do que aplicaram no iní~ 
cio do período. Caderneta de poupança passa de 5.9 real, 
no primeiro período, para 1.4 real, no segundo. Também 
declina a remuneração. Letras de câmbio, que é um ou
tro ativo importante, do ponto de vista do poupador, 
passa de uma remuneração real de 8.2 para uma remune
ração real negativa de 5.2. Se nós olharmos o risco, to
mando o desvio-padrão com uma medida de variabilida
de, quer dizer que isso mede fundamentalmente como 
oscilou do valor real de cada um desses ativos. Tanto 
quã.nlO in-a"ior eSse índice que vou dar, maior o grau de 
oscilação, portanto, maior o grau de risco, Quer dizer, 
maíor a probabilidade de se comprar num período em 
que esteja relativ_amente alto preço e vender num período 
em que esteja relativamente baixo, portanto 1 a probabili
dade de Perda como também a probabilidade de ganho, 
ambas se acentuam. E a Letra do Tesouro Nacional tem 
um risco que passa de 1.3 para 6, quer dizer ele é multi
plicado por 4 vezes. A caderneta de poupança pa~sa de 
l._S_para 2.4, ela é muito mais estável do que a LTN, mas 
também o risco de investimento numa caderneta de pou
pança cresce. E a letra de câmbio passa de (.5 para 5.9, 
ela aumenta praticamente 4 vezes o risco da letra de câm
bio. 

Se eu tomo uma carteira igualmente distribuída entre 
esses três ativos, eu digo que a média do retorno real pas
sa de 5.6 real para menos 3.6, ela passa de positiva para 
negativa, portanto, menos indução a poder investir nes
ses ati vos financeiros, e o risco passa de 1.7 para 3.4, ele 
dobra uma carteira igualmente distribuída entre esses 
três ativos financeiro_s._ 

Esses resultados de retorno efetivamente substimam as 
mudanças- da vida, pois nesse segundo período houve um 
aumento no Imposto de Renda sobre ati vos financeiros, 
redução de íilCentivOS fisCáTs, restrições contra prazo de 
aplicação e, mais recentemente, a aplicação do Imposto 
sobre Operações Financeiras em vários desses ativos 
que, na verdade, tem baixado ainda mais a remuneração 
real para o poupador. 

Eu peguei, só para efeito de comparação, aquilo que se 
chama uma carteira real com três ativos - i:tções, imó
veis Separados em construções e terras. Quer dizer a 
ação, na verdade, é_ tradicionalmente um ativo financei
ro, mas como e_le é representativo do patrimônio da em
presa, ele está representando um ativo real do outro Ia
do, e eu tomo a ação como um investimento real. A ren
tabilidade real da açã-o nos mesmos dois perfodos cai de 
6.7 para 2.9, embora exista unia redução corresponde_nte 
de risco. A de construções cresce um pouquinho de 0.4 
para l.6, mas no invé.stimento em terras nesta fase mais 
recentemente a terra tem dado um retorno real positivo, 
por um efeito especulativo, na canalização de poupanças 
para o mercado de terras, ela cai de; 28.7 real para 7.8 
real. Em todos os casos, tanto quando se analisam apli
cações em ativos financeiros, ~uando_ sç analisam apli
cações em ativos reais, em amb~s os casos. o_çorrç sempre 
uma queda de rentabilidade real, que mais ímportante 
do que isso, no caso de ativos financeiros ela passa de 
positiva para negativa, portanto desestimulando a cap-
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tação de poupança. E, no caso de investimentos reaíS; ela 
não chega ficar negativa em nenhum deles, mas ela cai 
sensivelmente de um período para outro. 

Eu acredito que uma das formas que tem gerado esse 
tipo de problema é, realmente, o problema da correção 
monetária. O principal mecanismo para reduzir as taxas 
de rentabilidade _das apHcações tem sido a redução da 
correção monetária com r(flação à inflação. De fato, o 
raciocínio iinplídfo nessa orientação de polítiCã-econõ
mica, que está presente mais ou menos a par'tfr de 
1975(76, é o fato de que a correção monetária seria um 
forte realimentador do processo inflacíonário. 

E o que eu quero mostrar é que na verdade o controle 
da correç_ão _rn_onetâria, em si, é que se lõt'ilou um gera
dor do processo inflacionário, pela indução de uma exa
cerbação do consumo e não propriamente a manutenção 
da correção monetária em níveiS realistas. Inclusive, his
toricamente, se nós olharmos o período 65 a 72, o Brasil 
partiu de uma inflação da ordem de 60_e chegou a, uma 
inflação da ordem de 20% ao an_o, com uma correção 
monetária praticamente plena. Embora a corr~ção mo
netária talvez tenha colocado uma certa inércia na di
reção descendente da taxa de inflação, ela, efetivamente, 
não chegou a inibir a sua queda num período histórico, 
quando ela foi muito mais plena do que ela o é hoje. E eu 
acredito que boa parte do fato de ter sido prefixada e 
tendo penalizado a poupança, ela conduziu a urna re
dução da poupança e conseqüente exacerbação de con
sumo, com efeito sobre a própria taxa de inflação. 

Quais foram Os prinCipais in-ecànisinõSTllí1lzados para 
reduzir a correçào monetária? 

Primeiro: nós passamos a utilizar o Indice de Preços 
por Atacado, em vez do Jndice Geral d_e_ P_reços para o 
cálculo da correçào monetária. Aí há uma discrepância 
entre os dois. 

Segundo: a introdução de defasagem crescentes, quer_ 
dizer, na medida em que a inflação se acelerava, nós to
mávamos médias de taxas de inflação cada vez mais afas
tadas do tempo e, conseqüentemente, nós íamos baixan
do o índice de correção monetáriã. 

Lá por volta de 1977, nós passamos' a utilizar uma fór
mula para a correção monetária, que era uma inêdia 
ponderada da inflação medida pelo IPA e de uma in
flação teórica de 15%. Quer dizer, se dava um peso de 
80% da inflação corrente e um peso de 20% para urna íri
flação teórica estimada de 15%, apesar de a inflação efe
liva estar em torno de 40 e não em 15%. 

Isso começou, de fato, a provocar um achatamento 
nos índices de correçào. Depois, foi a introdução_ dos 
conceitos de substitutibilidades, que reduz no índice de 
preço por atacado o peso dos bens cujos preços subiram 
e de acidentalidade que retira do índice alguns preços, 
como foi Q caso do petróleo, alguns preços que tiveram 
uma elevação relativamente mais acentuada. Isso criou o 
conceito do JPA expurgado, que, na verdade, tendia su
bestimar um pouco na taxa de inflação, e que era base 
para a correção monetária. 

E como última etapa desse processo, chegou-se à prefi
xação da correção monetária. Quer" dizer, o nível fixado 
para 80 foi da ordem de 45%. Recentemente, foi corrigi
do para 50%, apesar de a taxa de inflação estar girando 
em torno de l 00%. E esta é a prefixação (j_ue recentemen
te foi anunciada pelas autoridades monetárias, pelo Mi
nistro do Planejamento, que seria e que deve ser elimina
da. 

Tenho algumas comparações sobre o que se passou no 
tempo. Eu comparo o índice da correção monetária com 
o Indice Geral de Preços. Entre 1966 e 1974, há anos em 
que a correção dá um pouquinho acima do índice Geral 
de Preços, há anos em que ela dã um pouquinho abaixo 
desse índice. Mas ela tende a flutuar em torno do Indice 
Geral de Preços. Quer diler, há anos em que dá 1% abai
xo, há anos em que dã 2% acima, há anos em que dá 
meio por iento abaixo, há anos em que dá 2% abaixo. 
São flutuações absolutamente desprezíveis. E se nós toM 
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marmos em consideração que qualquer índice de in
flação contêm uma certa dose de erro de medida, que é o 
err_o de medida que decorre da imperfeição de fórmUlas, 
da impossibilidade de se ter precisão perfeita na coteta 
dos índices, eu diria que essas diferenças de menos 2% ou 
mais 2%, efetivam.ente não chegam a comprometer em 
nad;1 a eficácia da correção monetéria como uma boa 
aproximação do comportamento na inflação. De 1975 
em diante, que é quando começam a ser jntroduzidos es-

- - ses mecanismos, que gradativamente foram ocorrendo 
nO período, que eu descrevi agora há pouco, de fato a 
discrepância entre as duas começa a_ crescer. Em 1975 a 
correção fica a 4% abaixo da inflação; em 1976 "ela fica 
6% ·abaixo; em 1977 fica novamente 6% abaixo; em 1978 
ela fica 3,3% abaixo; em 1979, praticamenfe-17% abaixo; 
e em 1980, se nós calcularmos uma inflação de 100% 
para uma prefixação de 50, ela deve ficar 25% abaixo. 
Isso signifiCa o seguinte: entre 1965 e 1974, a diferenÇa 
acumulada, em todos os anos, entre correção monetária 
e índice_de preços foi de 3% abaixo. Quer dizer, um índi
ce-bastante desprezíveL De 1975 a 1979, ela foi de 32%. 
Se eu calcular de 1975 a 1980, dá os l2 mais os 24.6 ante
riores, quer dizer, ela vai acima de 6Õ% abaixo da taxa de 
inflação. Isso significa que quem aplicou em ativos fi
nanceiros nesse período, com correção monetária, de 
fato começou a tj!r uma erosão enorme do poder aquisiM 
ti v o da sua aplicação financeira, e de fato começou a ter 
uma indução, a deixar de aplicar cada vez mais nesse 
tipo de ativo. 

A penalização da correção monetária não para estrita~
mente neste fato. Porque, na realidade, nós introduzimos 
um conjunto de fricções adicionais no sistema, que, efeti
vamente, tenderam agravar ainda mais o problema. Nós 
passamos a taxar os ativos financeiros de forma relativa
mente .s;rescente. Dou um exemplo, que é um exemplo 
importante: um ativo como a letra de câmbio paga, hoje, 
um Imposto de Renda de 50% sobre uma rentabilidade 
real presumida de 20%. E, de fato, já mostrei atrás que a 
letra de câmbio nunca chegou a dar um retorno real de 
20%, mas efetivamente calcula-se uma rentabilidade real 
presumtda de 20%, c_oloca-se um imposto de 50 sobre isM 
so, ou seja, o poupador tem que sofrer uma taxação de 
tO% sobre a aplicação na letra de câmbio. Isso significa 
que, no momento em que nessa aplicação nós temos que 
-recolher lO% de Imposto de Renda para o Governo, tem 
que aparecer, pelo menos, uma diferença de lO pontos 
percentuais entre a taxa que é paga ao tomador _da letra 
~e câmbio, ao poupador, e a taxa que é paga pelo indiví
duo que recebe o financiamento, que recebe o emprésti
mo. Essa diferença de lO% necessariamente vai haver en
tre as duas t~xas. Então, a tributação sobre esse tipo de 
ativo tende a reduzir ainda mais a taxa que é paga ao 
poupador, portanto desincentivando o poupador ainda 
mais, e, o que é mais importante, ela tende a elevai' relati
vamente a taxa que é paga pelo tomador do empréstimo. 
Isto ocorre também quando eu cobro um imposto, um 
IOF de 6~9% numa operação de um banco de investimen
to. Quer dizer, pelo menos tem que existir uma diferença 
de 6.9 pontos de perc_entagem entre a taxa que é paga por 
um CDB, por um tomador por um poupador que com
pra o CDB, o certificado de depósito bancário do banco 
de investimento, que seria a réplica da letra de câmbio da 
financeira, no caso do banco de investimento, e aquela 
taxa que o banco de investimento cobra do seu tomador. 
O que tem -ocorrido é que, de um lado, nós estamos de
sestimulando a captação de poupanças por parte dos 
poupadores, quer dizer, desincentivanP,o a colocação de 
parte da sua renda em ativos financeiros, que seriam ca
nalizados para financiar os investimentos, e esse ê o pro
cesso que se espera que a intermediação finance:i'a provo
que, e_simultaneamente estamos gerando um custo mais 
elevado para o tamador do empréstimo, que é aquele in
divíduo que, no fundo, vai utilizar esse empréstimo na 
forma de investimento. Nós estamos_encarecendo relati
vamente os recursos para o tomador de emprêstimos, es-
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tamos barateando relatiYamente a remuneração para o 
poupador, simultaneamente reduzindo a indução a in
vestir e baixançlo a indução a poupar. 

Nós tivemos, nesse processo de penalização_ de pou
pança doméstica, de um lado a redução relativa da cor
reção monetária, de outro lado a redução dos incentivos 
fiscais, ou o aumento de impostos sobre o retorno finan
ceiro, e o terc.eiro tlpo de orientação impressa à política 
econômica, que também provocou uma redução da pou
pança interna, é o aumento- das- liirtttações quanto ao 
prazo e a _negociabilidade_dos papéis, atingindo, em espe
ci_a_l, o problema dos depósitos a prazo, no sistema ban
cário e nos bancos de investimento. Antes da modifi
ca,ção de abril de_ t 978, existiam restrições quanto à par
ticipação de depósitos a curto prazo nos bancos de inves
time_nto. Mas eram permitidos depósitos até por sessenta 
dia_s. Poste.dorm!!nt~ nó_!! passamos a ter um prazo míni
rrlO de 180 dias pari-os depósitos. 

Eu diria o seguinte, do ponto de vista de formação de 
poupanças e do ponto de vista de operações no mercado 
de çapitais mais eficientes, porque o mercado deveria sa
tisfazer algumas condições. Primeira condição, ele tinha 
que procurar minimizar o custo total da captação. Quer 
dizer, a captação ao custo mais baixo possível. Segundo, 
ele deveria maximiZar o lucro ou o retomo para o aplica
dor, no sentido de induzir a maior poupança possível. 
Em terceiro luga_r, maximizar o volume dos recursos cap
tados e aplícados, que esta é a função do sistema finan
ceiro, ele tem que gerar a maior poupança possível, o 
maior volume de recursos possíveis para poder trazer a 
intermediação financeira, porque, realmente, ela iria de
senvolver um papel importante no seu aprofundamento 
fmanceiro do desenvolvimento e contribuir, portanto, 
para o crescimento da economia. Para esse fim nós de
veríamos ter tantos típos de papéis, prazos e vencimen~ 
tos, e tipos de risco, quanto nos recomendam as prefe
rências do poupador. Se o poupador quer papel de um 
dia, tem de haver papel de trinta dias, papel de 180 dias, 
papel de um ano. E claro que cada um deles, dependendo 
do grau de negociabilidade, do grau do risco, vai dar um 
retorno um pouco maior, um pouco menor, mas nós 
teríamos que ter um contínuo, onde nós teríamos, para 
prazos de aplicação relativamente menores, taxas de fu
roS relativamente menores, como seria o caso das 
ORTNs, que efetivamente deveriam estar sendo opera
das a taxas muito mais baixas do que estão sendo opera
das hoje, e para prazos de aplicação relativamente mais 
longos, de quatro ou cinco anos, taxas de juros relativa
mente maiores, para induzir efetivamente o poupador a 
jogar esses recursos relativamente a longo prazo. 

Em particular, nós deveríamos évitar descontin_uidade 
de prazos que aumentam a rotavidade de papéis de 
maior prazo, como por exemplo, nós temos um CDB 
com 360 dias com correção monetária pós-fixada, ou 180 
dias com correção monetária prefixadas, que são taxas, 
que, na verdade, provocam a negociação de CBD com 
Qrazo decorrido e tudo isso, quando na verdade isso po
deria ser feito com CDBs de prazos relativamente meno
res, escalonando, quer dizer, tanto por cento dos bancos 
de investimento poderiam ser aplicados em' CDB de ape
nas 90 dias, e o restante até 180, e lá no fim se colocaria 
uma opção de aplicações acima, para perto de 360 dias. 

Eu acredito que esse sistema institucional, e essa for
ma de operar o mercado financeiro e a correção mone
tária-, não somente ela prejudicou substancialmente a 
poupança, eu vou voltar a esses dados mais adiante, 
como também ela provocou um razoável grau de risco 
com relação ao processo de investimento propriamente 
dito. Nós tivemos, ao longo desse peóodo d~ 74 até hoje, 
políticas creditlcias bastante apertadas, com liberações 
de taxas de juros, e, em conseqüência, as taxas de juros, 
no momento de liberação, corno política de crédito rela
tivamente apertada, tenderam a se elevar. Esse tipo de 
política foi partiCularmente usada em 74, 76 e 78. No fi-
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nal de 78, por exemplo, o custo de um tomador ciinnmg 
num banco de investimento era superior a 20% ao ano, 
em termos reais. Ora, nós estamos falando aqui de uma 
taxa de juros que é taxa de juros como tomador diiining, 
portanto é a taxa mais baixa que nós podíamos encon
trar naquele período para um banco de investimento. 
Quer dizer, as outras estavam daqui para cima, Conse
qüentemente,nós estávamos com uma taxa de juros real 
das mais altas do mundo. Em 78 também, o crédito ao 
consumidor, no caso das financeiras, chegou a atingiT- ta
xas de juros reais da ordem de 100% ao ano. Isso decor
reu da fixação de uma politica de crédito apertado, com 
liberação de taxa de juros. Nós passamos a aumentar o 
depósito compulsório doS fiitncos, e aquela parcela desti
nada a outras aplicações prioritárias a taxas subsidiadas, 
reduzindo-se portanto, a taxa de livre aplicação dos ban
cos. Os bancos passaram a ter que colocar os seus recur
sos em garretas sucessivas, tanto por cento para a peque
na e média empresa, na Resolução 388, tantos por cento 
para a agricultura, na Resolução 69, c uma série de ou
tras resoluções do Banco Central, que na verdade iam 
engavetando o crédito, e o banco possui de recursos 
líquidos efetivamente para aplicar algo em torno de 20 a 
25% do total de depósito que ele cil-ptã. Se nós tornarmos 
em consideração que ele tem um compulsório de 35, e 
depois tiradas todas as aplicações prioritárias, eféHva
mente nós ficamos com um sh tema bastante compartiw 
mentado de empréstimos. -

Na questão do crédito habitacional, ele por várias ve
zes, foi praticamente paralisado, não agora nesses últi
mos anos. Primeiro eliminando-se o financiamento de 
imóveis usados, e limitando-se a concessão de recursos 
para imóveis com menos de 180 dias de "Habite-se''. E 
além disso criando um clima de grande incerteza no setor 
imobiliário, com a adoção de uma polítíca de abrir e fe
char o crédito, de reforma relativamente arbitrária, ao 
mesmo tempo em que se penalizavam as aplicações em 
caderneta de poupança, através das reduções dos incenti
vos fiscais e da liniitação _da correçào monetária. Nós ti
vemos fase em que o próprio mercado imobiiiário no 
fundo teve que paralisar os seus investimentos, es_trita
mente porque nós cortamos o crédito no setor habitac.:io
nal, e aínda reduzimos a capacidade de captação de re
cursos pelo sistema habitacionãl, pela prefixação da cor
reção monetária, primeiro pCio aumento da diferença en
tre a corfeção e a taxa de inflação, peta taxação e, poste
riormente, pela prefixação da correçáo. 

Várias- formas de crédito ao consumidor também fo
ram desincentivadas, e para tanto foram estabelecidoS 
prazos e percentuais máximos de financiamento, e Üpos 
de bens que poderiam ser financiados. E foram criados 
empréstimos compulsórios eni congelamento sobre re
cursos de origem externa, de forma relativamente impre
visível e arbitrária, que visava, na verdade, esterilizar o 
impacto sobre a base monetária da entrada de recursos 
externos, para se evitar uma explosão da oferta de moe
da, mas que, efetivamente, tiveram um reflexo importan~ 
te sobre a taxa de juros. 

Tenho alguns dados: o primeiro congelamento que foi 
introduzido sobre recursos externos, que foi um congela
mento de 30 dias, em 23 de novembro de 77, puxou a 
taxa de juros nos bancos de investimento de 50 para 53%. 
Em 78 nós tivemos, entre junho e agosto, um congela
mento escalando de 30 até 150 dias, com a taxa de juros 
passando de novo de 50 para 53. finalmente, no final de 
78 nós tivemos um escalonamento da restituição, que
ocorreu por volta de novembro, e a taxa de juros passa 
de 53 para 61%. Cada um desses elementos q-ue congela
vam o crédito, ou que provocavam uma redução da li
quidez gerada pelo sistema bancário, no fundo tinham 
que necessariamente ter um reflexo sobre a própria taxa 
de juros dos tomadores de empréstimos, no fundo de 
uma forma a permitir uma oscilação muito grande, uin 
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crescimento dessa taxa, e conseqüentemente reduzindo o 
volume de investimentos. 

Nós temos, então, um quadro que, na verdade, eu 
acredito que, de um lado, penaliza a poupança interna, e, 
de outro lado, no fundo introduz um _grau de incerteza 
contra_lnvestimentos, fazendo o sistema financeiro ope· 
rar de forma bastante imprópria, inadequada. Ele não 
consegue maximizar os recursos, nem minimizar os cus
tos, nem baixar a taxa de juros para tomador fina~ do 
empréstimo, 

A..s evidências sobre poupança são várias, e eu vou v'ol~ 
tar a algumas delas adiante, Mas, eu gostarja de pegar 
primeiro, o dado agregado. Entre 70 e 74, a poupança in
terna teve situada, só interna, excluindowse a captação de 
recursos externos, ou aquela poupança que é trazida pelo 
déficit em contas correntes, ela esteve em torno de 19, 
19,5% do Produto Interno Bruto, De 75 em diante, quan
do nós começamos a introduzir todas ~sas distorções na 
captação, ela baixa para 15,5% do Produto Interno. Enw 
tão, nós ficamõS_com um sistema no qual nós Passamos a 
destinar menos recursos da renda interna para financiar 
o processo de intermediação financeira, o proc~so de fi
nanciar os investimentos, e ficamos mais dependentes da 
captação externa de recursos para poder realizar uma 
taxa de investimentos relativamente. A taxa de investi
mentos caiu ligeiramente no período, mas não caiu t_anto 
quanto caiu a formação de poupança doméstica, e, na 
verdade, no momento em que nós préfixamos a correção 
e induzimos um menor nível de poupança, eu acredito 
que nós passamos a financiar com recursos àomésticos 
uma fatia menor do volume de investimentos que nós 
tfnhamos que realizar para continuar o crescimento ~o
nômico do País, e fundamentalmente fomos obrigados a 
ir buscar no mercado externo uma parcela dessa pou
pança que nos faltava internamente, 

É claro que isso tem algumas implicações: a primeira 
delas é de que se nós estamos poupando menos, para um 
dado nível de renda, nós estamos gastando mais. Eu 
achq que é um fato visíVel hoje em dia, que nóS estamos 
diante de um processo de exacerbação de consumo basw 
tant~ __ gr:ande dentro da economia brasileira. Eu acredito 
que é esse processo de exacerbação de consumo que tem 

_ ~conduzido, em grande parte, a taxa de inflação que nós 
temos hoje. Em s~n9o lugar, na medida em que nós te
mos urgência de crescer, e somos obrigados a manter um 
nível razoável de.investimento, ainda que enfrentando 
uma crise internacional, que nos_obdga a ter que ajustar 
um pouco mais o nosso balanço de pagamentos e, por
tanto, a ter um ritmo de crescimento um pouco menor 

- que poderíamos ter se isso não ocorresse, para financiar 
esse nível de investimento razoavelmente cadente, nós es
tamos sendo obrigados a.capt~r poupanças externas, au
_mentando o nível da dívida_externa do País, expondo o 
País ao problema de ter que ir ao mercado internacional 
buscar esses _recursos cada vez mais. 

Eu acredito que incentivar essa poupança interna teria 
duplo efeíto: o primeiro efeito seria o de reduzir um pou
co a indução ao consumo, e nos permitindo com isto 
contribuir para baixar a taxa de inflação, não vai ser só 
isso que vai baixar a taxa de inflação, mas é iim elemento 

- importante na estratégia de combate; o segundo efeito é 
que nós teríamos que reduzir, e nós conseqUentemente, 
reduziríamos, a nossa dependência de capitais externos, 
de capitais de empréstimos, no momento em que o pró
prio mercado financeiro internacional encontra dificu[aw 
desde reciclar petrodólares, e encontra dificuldades de, a 
custos relativamente baixos, suprir as nossas necessida
des de poupanças para financiar o nível de investimento, 
E, conseqilentemente, estaríamos fazendo isso tudo com 
nível de dívida externa menor do que aquele que estamos 
fazen_d? hoje, 

Todo ~e processo implicou, também, em um proces
so de d_esintermediação ou de desmonetização na nossa 
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economia. Nós estamos vivendo agora, novembro de 
1980, dois fatos: nós estamos com uma política de crédi
to agora bastante apertada, quer dizer, os bancos comcrw 
ciais, os bancos de investimento, as financeiras têm limi
tada a sua expansão de crédito, lastreada em exigilibada
des domésticas, a 45%. Esse é o limite imposto pelo Ban
co Central. Portanto, nós estamos contendo o crédito 
real da ecÕnomia, estamos contenào a liquidez real da 
~nomia. O volume de empréstimos bancários, em ter
mos reais, está caindo, a economia, portanto, está tendo, 
cada vez menos, recursos para financiar o seu giro. O es
toque de moeda, em termos reais, também está caindo. 
Em conseqüência, está gerando uma exacerbação da 
própria velocidade-renda da moeda, que na verdade em 
si é tão inflacionária quanto uma expansão monetária. 

Em segundo lugar, nós estamos dando muito poucos 
incentivos para que a população possa reter liquidez. De 
fato, entre reter algum ativo financeiro, que me dá uma 
taxa de retorno real negativa e um risco relativamente 
grande e consumir, a opção, em grande parte vai para o 
consumo. Quando ela não va.i para o consumo, porque o 
indivíduo_ não quer dispender isto, ele vai fazer apli
cações se tiver muito liquido, em dólares no mercado pa
ralelo, ou ele vai comprar terras, ou vai comprar imó
veis, ou vai especular em estoques. Em algum ponto do 
processo ele tem que desovar o recurso que ele deixou de 
aplicar -no mercado financeiro. 

Tanto a especulação em estoques quanto a especu
lação em imóveis, quanto a especulação em quaisquer 
outros tipos de bens duráveis gera uma exacerbação de 
consumo e, conseqüentemente, tende a puxar os preços 
para cima. 

No caso de imóveis, é um fato notório, São Paulo e 
Rio o mercado imobiliário nesses últimos dois anos teve 
um boom de preço sem precedentes na história, o que sig
nifica que uma boa -parcelã das poúpanças que estão dei
xando de ir para o mercado financeiro estão se dirigindo 
para o mercado imobiliário ou para outros ati vos reais. 

Essa penalização a poupanças também tem ocorrido 
com os próprios meios de pagamento. Eu vou tomar o 
meio de pagamento na definição de onde ele inclui depó· 
sitos a viSta e depóSitos a prazo, e nós temos que a 
veloc~dade-renda da moeda, nesses úlümos anos, acima e 
além daquilo que seria razoável se esperar pela elevação 
da própria taxa de inflação, ela passa do nível que era em 
torno de 5 a 6, no perfodo de 74 a 76, a um nível de_9 ho
je. Entre 79 e 80, ela passa de 6.8 para 8.8, quer dizer ela 
aumenta em 2 pontos de porcentagem sobre 6, quer di
zer, ela tem um crescimento adiciona! de 30%. 

Ora, n_6s sabemos que uma expansão de 30% na 
velocidade-renda, uma expansão monetária de 30% dão 
exatamente a mesma coisa. E esse crescimento de 30% na 
velocidade-renda, efetivamente não é explicável pelo 
crescimento do custo da moeda, porque estou incluindo 
os demais ativos financeiros, quer·dizer, aquilo que está 

-colocado que efetivamente a indução a não reter moeda, 
a não reter ativos finaiiceiros provocados pela prefixação 
e pela taxação estão fazendo, de fato, com que a popu~ 
lação retenha muito menos os ati vos financeiros e gaste a 
parcela excedente de sua renda. 

Apenas para dar maior magnitude do que isto repre
senta sobre a taxa de inflação; se eventualmente isto não 
ocorresse, se tivéssemos conseguido conter a indução a 
reter aiíVos líquidos no nível em que ela estava antes, em 
vez de nós termos uma inflação de 77% em 79, nóS tería
mos chegado a uma inflação de 40% em 1979, eni veiàe 
chegarmos a uma inflação de 100% em 1980, nós tería
mos eventualmente chegado a uma inflação da ordem de 
perto de 65% em 1980. 

Isto significa que uma boa parcela do processo infla
cfonárfo que está aqui está ocorrendo em conseqüência 
do fato que nós estamos gerando uma indução cada vez 
menos para reter esses ativos financeiros. 
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Eu queria colocar -um outro tipo de evidência que é 
uma evidência impo"itãii.te Cfue é sObre as cadernetas de 
poupança. 

A caderneta de poupança tem vários tipos de poupa
dores, ela pega toda a espécíe de pouparadores desde o 
pequinininho, que tem 20, 50 mil cruzeiros, coisas dessa 
natureza dentro do depósito na sociedade de crédito 
imobiliário ou nas caixas econômicas, até o indivíduo 
que é o grande depositante. 

Esse pequeno depositante, em grande parte não tem 
alternativa, quer dizer o sLijeitO-cOin- 50, 100 mil cruzeiros 
ele não vai sair por a-í comprando imóveis, não vai sair 
por aí comprando terra, quer-dizer, ele não tem dimen
são de investimento para fazer isso, portanto ainda que 
se prefixe a correção, ai rida que se penalize a taxa de re~ 
torno sobre este tipo de poupança ele vai acabar deixan
do na poupança mesmo, ele não tem alternativa. Portan
to, é um indicador importante, ele seria bastante estável 
em relação a qualquer tipo de distorção que se gere na 
taxa de retorno ao poupador. 

Esse é um ativo que-tem.·asua remuneração ligada à 
correção monetária e que estava totalmente protegido 
contra a inflação e ele foi severamente afetado pela de
sindexação da economia, nos 4 ou 5 _últimos anos. Eu já 
tinha mostrado_anteriormente que ela passa de- uma ren:..: 
tabilidade real positiva de 6% para uma rentabilidade 
real negativa no seu investimento. 

Se essas medidas foram para desincentivar a caderneta 
de poupança, eu acho que elas cumpriram a sua missão. 

A taxa do crescimento rear do saldo, que até_em 1974 
foi Superior a 50% ao ano, em termos reais, iniciou uma 
rápida queda a partir de então, chegando a {<? no ano 
passado. 

Este ano, a taxa de crescimento real da caderneta de 
poupança deve ser negativo, o saldo real cai. Por outro 
lado ainda que o número de contas dos depositantes de 
caderneta de poupança continue crescendo rapidamente, 
o saldo médio por conta está decrescente em termos reais 
desde 1975. Vou dar alguns dados para situar melhor. 

Primeiro, vou pegar o real de depósito em caderneta 
de poupança. Está-cfCscendo, entre 71 e 74, 51, 76, 58, 
51% real ao ano; 75 cresce 48; 76, 33; e 77, 19, 78, 16; 79, 
1% e deve ter uma queda real de 7% em 1981, portanto, a 
taxa de crescimento real foi declinante até chegar a um 
saldo negativo e daqui para frente começa a cair o esto
que real de depósitos na caderneta de poupança. 

O número de conias subiu, mas o saldo m-édio por 
conta este passou a cair muito antes. nós tivemos em 73, 
6%; em 74,8% de crescimento, em 75 cresceu_some"nte 1, 
aí o saldo _médio começa a cair; em 76 cai 2,6, eni77, 9% 
em 78, 7,4%; em 79, 16,4%. 

Esse saldo médio real de caderneta de poupança em 
1980 deve cair ainda mais. 

Isto sgnifica que embora possa existir um certa ten
dência em baixar o saldo médio, porque o pequeno pou~ 
pado r vai entrando c.om saldos médios relativamente pe
quenos, quer dizer hã uma correlação bastante estreita 
entre o nível de remuneração da caderneta de poupança 
e a queda do saldo médio real, o que significa que o in
divíduo_ de_ fato está sacando da sua caderneta de pou
pança para aplicar em alguma outra coisa, e como esse 
indivíduo não tem alguma outra alternativa está gastan
do em bens de consumo, está gastando em bens durãveis, 
está gastando em alguma outra coisa, algum outro tipo 
de bem que na verdade estã exarcebando a demanda. 

Outra observação que eu gostaria de trazer é o que
tudo isto gera do po.nto de vista eficiência do sistema -fi
nanceiro, eficiência esta-que eu gostàfhi"Qe-medir pelo 
spread do sistema financeiro. 

Quer dizer, o spread é aquela diferença que existe entre 
a taxa de captação e a taxa de aplicação do sistema fi
nanceiro. E nós temos qUe Corlco-rôãT aqui entre nós que 
quanto menor for esse spriad melhor a eficiência do sis
tema financeiro pOrQue ele vai estar dando mais pãria o 
poupador e portanto induzindo mais a captação e por-
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tanto vai_. estar cobrando menos do investidor. portanto 
penalizando menos o investimento. 

Esse spread tem algumas componentes. Se o sistema 
estiver funcionando a plena carga, sem nenhuma taxação 
sobre as operações financeiras esse sp.read poderia ser um 
spread relativamente pequeno. No momento em que nós 
introduzimos uma taxação, como o Imposto de Renda 
ou como o IOF sobre a captação e sobre a aplicação nós 
abrimos 'um spread pelo menos na magnitude da alíquota 
do imposto que incide sobre a operação financeira que se 
soma àquele spread natural do sistema que seria aquilo 
que necessariamente o banco tem que repassar que é o 
seu custo e uma margem de lucro aceitável. 

Ora, no momento em que nós desinternicidiamos a 
economia e no momento em que nós passamos o mesmo 
estoque de capital que está no sistema financeiro, com o 
mesmo volume de empregados, com o mesmo computa~ 
dor,_com o mesmo número de agências do banco de in~ 
vestimenta, do banco comercial, da financeira que seja, a 
conseguir intermediar uma fração cada vez menor do 
processo de poupanças esse custo fixo vai se diluir por 
um volume de aplicações relativamente menor, é claro 
que o spread tem que crescer, 

Nós tivemos efetivamente, -ao longO do processo, um 
- crescimento do spread bastante significativo, crescimen

to esse que no meu modo de ver, isto é um fato sensível, 
quer dizer um banco de investimento, hoje, está com 
uma taxa de aplicação por tomador de empréstimo da 

-ordem de ·no% e está pagando um CDB para o poupa
dor a 75. 

Isto significa que, na verdade, a diferença entre as 
duas taxas passou a um nível tão elevado que na verdade 
iSto só pode conduzir efetivamente a um desincentivo 

- ffiUitO -gfãride para que o indivíduo compre o certificado 
de depósito, faça o depósito a prazo no banco de investi
mento e o indivíduo que vai investir esses recursos lá na 
outra ponta, procurando o homem tal, o capital físico da 
economia, procurando gerar mais desenvolvimento eco
nômiC-o, ele está com uma taxa de juros que hoje é real
mente alta, realmente preocupante. 

Isso, n_o meu modo de ver, não tem muito a haver com 
os sistema institucional que está ãi montado. O sistema 
institucional que está aí montado, tem tantos interme~ 
diários financeiros quantos sejam os tipos de interme-

-diação que se julguem que se devam ser feitos. Tem Uma 
certa especialização das financeiras para bens de consu
mo, tem uma especialização em bancos de investimento 
para finànciam-entci- de capital de giro ou de investimento 
a médio prazo, tem os bancos de desenvolvimento com 
taxa subsidiada para longo prazo, tem o banco comercial 
cuidando da parcela do capital d~ giro. Eu acredito que o 
controle que o conselho Monetário Nacional e o Banco 
Central, possam exercer institucionalmente sobre o siste
ma, sejam controles bastantes aprimorados. Isso aqui 
tem a haver, na verdade, com o fato de que algum ponto 
de tempo a política econômica foi um pouco menos cor
reta do que deveria ter sido. Quer dizer, e ao acontecer 
isso, as conseqüências na verdade findavam ocorrendo, 
as conseqüências que nós colhemos. Uma inflação relati
vamente maior e um endividamento externo um pouco 
maior. Eu não estou atribuindo a inflação que estamos 
vivendo hoje, que o nosso défict em contãs-correntes, 
hoje, é estritamente a este fe:Oônemo. Seria pueril ignorar 
o fato concreto que_exist_e, que é a crise do petróleo, que 
efetivamente tem penalizado substancialmente as nossas 
importações. Estamos importando este ano perto de 11 
bilhõeS de dólareS de petróleo, com uma exportação de 
20, o que significa que mais de 50% da nossa receita de 
div-isas de exportação está indo para petróleo, o que co
loca uma carga enorme em cima do País, e também nós 
não poderíamos ignorar o fato do que deste 71 nós te
mos uma crise de dólar no mercado internacional, que 
tem provocado uma inflação internacional que tem tam
bém elevado as taxas internacionais de juros e qUe tem 
provocado um aumento do nosso serviço -da dívida. Eu 
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acredito que no momento em que as contas sejam ade
quadamente feitas, o que o petróleo nos drenou de di vi~ 
sas seja uma coisa muito parecid~ com que a crise do 
dólar nos drenou de divisas. Quer dizer, as duas coisas 
explicam mais ou menos meio a meio o que estamos sen
tindo hoje em termos de balanço de pagamento. 

Mas é evidente que no Ponto de vista de acertar o ba
lanço de pagamento nós temos que tomar cuidado com o 
nível de dispêndio doméstico, porque, efetivamente, o 
dêficit na conta de mercadorias, para tomarmos Um 
exemplo, ela é contabilmente a diferença entre impor
tações e exportações, mas economicamente ela é algo 
mais profundo do que isto. Economicamente ela é a dife~ 
rença entre o dispêndio total doméstico e o produto do
méstico. Se eu pego uma economia que produz cem e que 
queira gastar 150, se nós as tivermos diante de uma eco~ 
nomia fechada com relação ao comércio internacional, 
uma economia autárquica, esse excedente de dispêncio 
sobre o produto vai ter que se transformar numa ele
vação do nível geral de preços internos e vai ter quer vi
rar inflação. Seria o caso que poderia ocorrer num extre
mo, com uma economia razoavelmente fechada, como é 
o caso da economia uruguaia. Se vou a uma economia 
que é razoavelmente aberta, como é o caso da economia 
Belga, a economia alemã, se a sociedade como um todo 
quiser gastar em consumo, em investimentos mais do 
que ela produz, esse excedente de _demanda sobre o seu 
nível de produto, em parte finda gerando um crescimen
to relativo das importações, porque é através do aumen
tSl das importações que nós gera111-os uma disponibilida
de maiOr de bens fisiCamente para serem consumidos ou 
investidos domesticamente. Em parte, esse excedente de 
demanda sobre o produto finda provocando uma re
dução relativa de exportações, porque através de desviar 

-para o mercado interno aquilo que em outras circunstân
cias seria exportado, que nós também aumentados adis
ponibilidade física de bens que existe no mercado domés
tico par ser exportado. Então, efetivamente, um cresci
mento do dispêndio, dos gastos relativamente ao produ

- to, provoca uma redução relativa de exportações e um 
aumento relativo de importações, gerando algum cresci
mento no déficit na conta de mercadorias. 

Se em parte o nosso problema é derivado do petróleo, 
que, -ínfelizinente, não tem a curto prazo um substituto 
tão bom quanto ele para ser uma fonte de energia alter
nativa, embora todo o esforço que o Brasil vem fazendo 
na área energética, do outro lado acredito que boa parte 
do nosso déficit derívou estritamente do fato de que su
gerimos uma política que na realidade exacerbou o con
sumo, portanto exacerbou o dispêndio, provocou, como 
o Brasil não é uma economia totalmente fechada e nem 
totalmente aberta, em parte adicionou um pouco maiS de 
lenha na fogueira, tanto na inflação quanto no déficit ex
terno. 

Acredito que a correnção dess_es rumos de política que 
sejam fundamentais no sentido de se lograr algum grau 
de _estabilidade interna e algur:p. grau de estabiHdade ex
terna, para que o País possa se livrar das peias da in
flação, voltar a ter algum tipo de eficiência maior nos 
seus mercados, reduzir a sua dependência com relação à 
captação externa, portanto, poder crescer ordenadamen~ 
te sem o perigo de chegar ao nível de dívida externa que 
possa preo-cupar o futuro do nosso desenvolvimento eco
nômico. 

Muito obrigado, nObre Senador. 

o· SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Eu felicito 
ao ilustre Conferer:iCista pela sua palestra, porque mostra, 
realmente, o conceito que S. Ex' é tido nos meios -técni-. 
cos do Pais e no exterior, uma palestra corajosa, em que 
se destaca realmente a sua probidade mental, o apego às 
suas convicções, e a análise profunda de um quadro com 
o qual ele vem convivendo, pois que é marcante a sua 
presença na evolução da economia brasileira nesses últi
mos anos. 
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Dou a palavra a qualquer dos nobres Senadores que 
queira arguir o ilustre conferencista. 

O SR. JOSÍ:: RICHA- A exposição do Professor Af~ 
fonso Celso Pastore, fOf, realmente, como já acentuou o 
nosso Presidente, uma bela exposição, brilhante. E eu te
ria muito pouca coisa a perguntar. Apenã.s gõstã.ria de 
aprofundar um pouco mais as referências por ele feita ao 
problema da correção monetária, de ela ser ou não reali
mentadora da innação. 

Eu percebo, como político e não como economista, 
que a correção monetária exerceu e exerce ii.in papel que 
realmente me parece eficiente quando as taxas de _in~ 
flação estão em ritmo declinante. Mas quando, ao con
trário, como agora, de uns anos para cá, como a inflação 
tem estado no pico subindo numa espiral, eu não sei, te
nho minhas dúvidas de que realmente ela não seja- reali
mentadora da própria inflação. 

Um outro aspecto também que gostaria de saber a sua 
opinião, é de que se o combate a inflação tem muito tam
bém de aspectos psicológiCos, se a correção monetária 
não é um desses fatores psicológicos que ajudam a reali
mentar a inflação. 

O SR,AFFONSO CELSO PASTORE- Efetivamen
te, a inflação tenl muito- de psicológico. Eu difia- que se 
nós olharmos o que comanda a inflação a curto prazo e o 
que comanda a inflação a longo prazo, eu diria que in
flação a curto prazo é, fundãmentalmente, úirl fenómeno 
de expectativa. E é compreensível que assim o seja. Nós 
estamos hoje observando a inflação passada e as pessoas 
vão fixando os preços para o futuro muito em função das 
experiências passadas_~ E eu acredito que cada brasileiro, 
cada um de nós hoje, pela percepção dos bens que com
pra, do conjunto de produtos que está comprando dia
riamente nos supermercados, nas lojas, etc. formou-lhe a 
sua idéia so_bre quanto delato estâ subindo os preços. Se 
perguntássemos a todos nós, aqui agora, se disséssemos_ 
quanto ê a taxa de inflação, ia ter gente dizendo que era 
90, outros 120, outros 140, tinha- gente qUe ia dizer que 
80, não sei, depende daquilo que você está efetivamente 
comprando, vai se formulando uma idéia sobre_o curso 
desses preços. 1: claro que-ao se formular o curso desses 
preços, se espera que essas taxas ou esses preços conti
nuem crescendo num ritmo aproximadamente iguar nos 
próximos meses pela frente. E não tenho dúvidas que os 
industriais, os comerciantes, produtores agríColas, estãO 
procurando reajustar os seus preços mais ou menos de 
acordo com aquilo que eles acredítam que deva ser a 
taxa de inflação. Nesse sentido, efetivamente a inflaçãÓ 
a curto prazo tem muito da inércia da expectativa, quer 
dizer, ela traz dentrd de si toda a experiência passada, 
que é a inércia propriamente do pi-acesso, Ela projeta 
para o futuro a experiência pasS-ada. Como ela projeta 
também para o futuro, uma inflação e a acelaração. Se 
eu percebo que nos últimos 5 ou 6 meses a taxa decresci
mento dos preços cresceu, eu passo esperar que elas con
tinuem crecendo a ainda mais. Como no momento em 
que a inflação desacelera aí tenho uma coisa funcionan
do do outro lado, quer dizer, do lado benéfico. :Espera-se 
uma taxa cadente ao longo do tempo e extrapola isso 
para a frente. 

A correção monetária tornou eSsa sensibilidade com 
relação onde está a inflação um pouco mais visível. Em 
tudo que se está mexendo -o-_ em aluguéis, em contratos 
de trabalho, em quaisquer tipos de contrato que tenham 
clúsula de correçao ou nos ativos financeiros, ou o que 
seja - está embutida a correção monetãría, o sinai-de
onde está a taxa de inflação está sendo transmitido com 
muito mais visibilidade para o sistema econômico. 

Efetivamente, acredito que a correçã.o monetária colo
que alguma inércia adicional no processo. Agora, eu não 
iria ao extremo de dizer que a correção monetária impe-
de a inflação de cair. Acho que o melhor exemplo diSso é 
o que se passou aqui mesmo no Brasil entre 1965 e 1972. 
Foi um período de inflaÇão cadente, tranqUilamente ca-
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dente, quer dizer, é uma inflação que passa dos seus 50, 
60% -ao ano para alguma coisa entre os 20 e os 25% ao 
ano, sem grandes dramas dela cair rapidamente ou dela 
sofrer uma fase de aceleração, nada, quer dizer, de ano a 
ano ela vinha baixando, no seu curso normal e vinha bai
xando, vinha baixando sempre na mesma direção. Ai o 
que se fez foi uma política econômica que permitiu se
guir este curso. E por que se_ seguir este curso lento den
t.J'p de um gradualismo? Justamente para evitar que a 
economia brasileira fosse exposta a ter que fazer um tra
tamento de choque e ter que sofrer uma recessão. OBra
sil não queria fazer uma recessão, como_ não quer hoje 
uma recessão. Não queremos por uma razão de desen
volvimento económico, o País quer continuar crescendo 
e não queremos porque· o País tem lá os seus problemas 
sociais e políticos e não quer com isto, uma crise econô
mica, perturbar o processo de consolidação social de 
político Cfue-eStá hoje em massa dentro da economia. Te
mos que ir devagar com isto. É claro que temos que ir 
devagar mas não tanto, porque uma inflação 100% o Se
nador há .de concordar comigo que é uma coisa que per
turba a economia quase tanto quanto um processo reces
sivO curto e Prolongado. Quer dizer, queremos baixar o 
mais rapidamente que der, mas queremos também ter a 
menor custo sobre o lado real. 

Acredito que alguma inércia adicional ela impõe, Isso 
significa que o tempo que vai demorar para reduzir a 
taxa de inflação vai ser um pouco maior do que seria se 
não existissem mecanismos automáticos de indexação. 
Mas, também seria difícil o mecanismo autom_ático. de 
indexação eu teria que forçosamente forçar a economta a 
entrar num processo recessivo e tambêm é um custo que 
a sociedade brasileira não quer pagar. 

Acredito que aqui temos que encontrar um modo de 
convivência. A inflação reduz um pouco aquelas dis
torções, aqueles custos que o processo inflacionário pro
voca n_a economia. 

Se ela faz isso não poderemos demorar mais tempo 
para baixar a taxa de inflação porque o custo que a in
flação provoca sobre o desenvolvimento não é tão gran
de quanto seria se não existisse a correção monetária. 
Por outro lado, esse tipo de exposição que fiz nlostra que 
o controle excessivo da correção monetária também pro
duz os seus efeitos. Se eu digo que a inflação está 100, fi
xamos a correção monetária em 50, por que 50 e não ze
ro? Porque se, de fato, ela .tirasse a inflação, reduzisse a 
taxa de inflação, ela iria para zero e a inflação cairia para 
zero. Mas quando ela foi prefixada em 50 a inflação esta-

- va em 70 e, apesar de a prefixação o-u talvez por causa da 
prefixação, a inflação foi para IOO. Então, ao longo de 
ano, de fato, penalizamos tanto o investimento em ativos 
f1nanceiros que tivemos que exacerbar o consumo. O 
nível de crescimento real de vendas reais no varejo, no 
atacado, de- bens de consumo mesmo, comprados pela 
população, estava tão alto como nunca esteve nos últi
mos 4 ou 5 anos. Quer dizer, efetivamente essa não pou
pança virou consumo que teve que se voltar para cima 
do processo inflacionário. 

Acredito que esse efeito da prefixação e do controle da 
correção monetária foi mais per-niciOso sob"re o processo 
inflacionário di) que se tivésSemos seguido uma política 
de manutenção da correção monetáriã erri nfVeis realis
tas. No passado já vimos que essa meriiifeilção em níveis 
reªJistas havia ajudado a combater a inflação sem dis
torções e, agora, verificamos que, de fato; ela exacerbou 
o processo inflacionário. 

O SR. JOSÉ RICHA- Na sua opinião, essas últimcis 
medidas ad~tadas anunciadas pelo Ministro do Planeja
mento, Delfim Netto, dentro desse contexto novo que 
vamos ter daqui para frente, qual a sua opinião com re
lação à prespecfiva-aa_fnflação no ano de 1981, se é que 
se possa ter? 

O SR, AFFONSO CELSO PASTORE- AI é uma 
pergunta um pouco injusta. O "se é que se possa ter" me 
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salva. Efetivamente, não me arrisco a prever taxa de in
flaçiio, nunca, tenho trabalhado profissionalmente com 
a _análise de inflação durante muitos anos e qualquer 
perspectiva que se tenha depende de uma porção de fato
res. Não sei o _que vai acontencer com o preço do pe
tróleo, está aí uma guerra entre o Irã e o Iraque, UD?a coi
sa que não teve o seu desenlace ainda. Há vários elemen
tos que fogem um pouco ao nosso controle. Mas, acredi
to que tenhamos a inflação na d_ireçào descendente. 

E, quando pode cair, Senador, aí é uma questão que se 
a política económica for mais azeitada ou melhor condu
zida ela vai _certamente cair mais rapidamente. t muito 
fácil para nós dizer que a política económica tem que ser 
bem coOdUzida ela vai, ex post é muito fácil fazer análise, 
ex-ante é muito complicado, porque na verdade., há uma 
série de fatores que interferem. Mas, acredito que eu gos
to da tendência como ela está sendo anunciada. A pers
pectiva geral da política já está af, clara, ela não difere 
muito desse ponto de vista que expus hoje, ela depende 
muito da forma como vai ser implementada, como vão 
ser (eitos os controles das taxas de juros e uma série de 
outros elementos. Mas, não tenho dúvidas de que esta 
política posta ,em ação ela reverta a tendência da taxa de 
inflação como também reverta a tendência do déficit em 
contas correntes, nós não vamos gerar um superávit 
amanhã, vam-os continuar em déficit, porque a carga de 
juros é muito grande. Não sei se já equilibramos a conta 
comercial, mas podemos chegar perto disto. 

Tenho a imPressão de que ela coloca a economia na 
direçào correta, e colocando na direção correta, aí é uma 
questão de tempo de_ chegarr:nos. 

A sua própria pergunda inicial sobre qual é a inêrcia 
que existe dentro das expectativas da taxa de inflação é 
um elemento que não é quantificãvel 

O--SR. JOSÉ RICHA- Na sua opinião, com essas 
medidas o Sr. acredita que vai haver um declínio da in
flação? 

O SR, AFFONSO CELSO PASTORE -Eu acredito 
que Y.ai haver um _declínio. 

O SR. JOSt RICHA- Ouvimos aqui, inclusive, de
poimentOS de outros economistas dizerido que vai haver, 
no primeiro íntante, uma exacerbação ainda da taxa in
flacioD.ária. 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE - Senador, 
- isso depende de como as coisas sejam feitas. Por exem

plo, se o Ministro do Planejamento chegasse hoje e dis
sesse que a taxa de juros está livre e o crédito está corta
do. Se a taxa de juros fosse para 140% ao ano e liberasse 
o CIP amanhã aí teria que subir mesmo a taxa de in
flação. Mas, acho que não foi isso que ele disse. Acho 
que os outros que me precederam estavam interpretando 
era isto. 

O SR.JOS~ RICHA- Foi o que deduzimos.lnclusi
v~, é o que -lem divulgado a imprensa. 

O SR, AFFONSO CELSO PASTORE - Acredito 
que as medidas"cjue o Banco Ciriú-a"I ã.nunciou a semana 
passada não são a liberação das taxas de juros, são de 
sancionar os níViiis di taxa de juros ao nível que o merca
do já está pniticando. Mas, não estâ deixando- a coisa su
bir assim de um nível razoável. Se a política de taxa de 
juros ficar nesse nível que acredito seJB. o nível razoável, 
quer dizer, sem um crescimentO de juro real incomensu
rável, poderia ocorrer como ocorreu em 1978 quando se 
fez um controle de crédito ao lado de uma liberação de 
taxa de_ juros. Aí não tenho dúvidas de que a inflação su
biria. Mas, acho que não ê essa a tendência, pelo menos 
não é isso que entendi da exposição do Ministro do Pla
nejamento. 

O SRjQSÉ RICHA -Se há uma falta de perspecti
va da pOssibilidade de novos créditos externos - e isso 
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pelo que se depreende das próprias declarações das auto
ridades financeiras- o ano que vem vai ser um ano mui
to difícil para conseguirmos captar novos créditos lá fora 
para equilibrar o balanço _de pagamentos. E com esta 
realidade que podemos depreender de sua exposição, de 
que o volume dos depósitos nas cadernetas de poupança 
declinaram tremendamente, significa Qüe não vamos ter 
crédito Já fora para fmanciar o nosso desenvolvimento e
se também não estamos tendo condições de- criar itleca
nismo que aumetem a poupança interna, como é que vai 
ser isso? Gostaria de ouvir uma opinião sua como vai Ser 
o ano de 1931. 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Primeiro, 
acredito que se formos para a correçào plena, do jeito 
que acredito que venha ser, mais próxima do INPC, para 
um nível de correção cambial também compatível, e essa 
é uma parte que apenas tocamos na rama, podemos ge~ 
rar, internamente, muito maís recursos dO que estãiTLi:iS 
gerando agora. Se V. Ex• me pergunta se isso é suficiente 
para reduzir a nossa dependência de tomada de recursos 
externos, respondo que não sei. Estamos enfrentando 
dois problemas; um problema é que precisamos de recur~ 
sos externos e o outro problema é que o mundo estâ com 
dificuldades de reciclar os recursos externos. Esse é um 
fato que escapa um pouco o nosso- controle. E a razão 
fundamental disso é o volume de petrodólares que foi le
vado para os países produtores de petróleo depois dessa 
alta de preços do começo do ano. Os bancos vão ter que 
reciclar uma quantidade de petrodólares que está acima 
da sua capacidade de reciclagem, 

Apenas para deixar a coísa bem clara, onde é que o 
problema pega, esses depósitos- que os ârilbes realizam 
no mercado, nos Estados Unidos, no Japão, são depósi
tos a curto prazo, são depósitos curtos e os empréstimos 
que os bancos realizam para os demais países do Mundo 
e que demandam esse recurso para- financiar a sua neces~ 
sidade de moeda estrangeira são empréstimos a longo 
prazo. Nós estamos pegando, hoje, no mercado, aqui no 
Brasil, empréstimos a 8 -anos, no anO passado, pegamos 
empréstimos a 12 e o banco tem que fazer um funning re
lativamente complexo, porque ele está pegando dinheiro 
a 6 meses_ no máximo. 1:: compreensível para que o siste~ 
ma bancário internacional não fique exposto a-um-risCO 
relativamente grande de estar pegando dinheiro a curto 
prazo e estar emprestando a longo, ele tem que ter um 
crescimento de capitaliZ-ação relativamente _el~vado, 

onde o limite todo de capacidade de reciclagem dos ban~ 
cos vai estar sendo dcterminado:pelo limite de cresci
mento da capitalização dos bancos, que ê o que permite 
ao banco enfrentar esse risco entre a captação curta e o 
empréstimo longo. 

Há certas regras que o mercado finanCeiro sempre su~ 
põe, quer dizer, a capitalização dos bancos pode crescer 
a um nível de 15%. Então, nós podemos crescer a nossa 
captação ao nível de 15%, sem gerar rienhum problema 
adiciorial. Quer dizer, se nós lograrmos uma contenção 
de consumo interno de dispêndio, um aumento da pau~ 
pança interna, que seja Suficiente para nos mãnter-nesse 
limite de crescimento da capacidade de capitalização dos 
bancos, acredito que o Brasil possa tranqüilamente con~ 
duzir o volume da sua dívida em 1981, e acho que é 
possível isso, não é uma meta fáêil óe ser ãtingida, não ê 
um negócio simples, mas é uma meta factível, quantitati~ 
vamente ele não está fora do limite do possível. 

Aí, se V, Ex• me coloca uma segunda pergunta: Bom e 
aí o que acontece, se o preço do petróleo em vez de subir 
15% subir 40%? 

Ai é uma outra questão, aí nós, realmente, vamos ter 
problemas, como ·a mundo inteiro vai ter problemas. 

Acredito que se as coisas ficarem dentro- do limite do 
previsível razoável, nós podemos levar o ano de 1981 
com déficit em conta de mercadorias cadentes, acho que 
fazer um bilhão, um bilhão e pouco de déficit não é uma 
meta absolutamente não factível, quer dizer, isso dã um 

crescimento de exportações razoável, dá um crescimento 
de importações que permit~ um certo ritmo de desenvol~ 
vimento industrial, permite a taxa_ de inflação cadente, 
de forma sensível, não sei quanto, se ela vai cair muito, 
20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos de percentagem, mas 
vai cair de uma forma perceptível, porque é a tendência 
que nós temos que entrar e eu acredito que possamos 
pas!iar para o final de 1981 com uma situação um pouco 
ITi<!iS !ranqüila, do ponto de vista tanto do equiHbrio in~ 
terno quanto do equilíbrio externo. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Concedo 
a palavra ao nobre Relator. 

O .SR. RELATOR (José Lins) -Sr. Presidente: acho 
que a exposição do Dr. Pastore foi suficientemente váli~ 
da e acredito que foi das melhores contribuições que já 
tivemos neSta Comissão, para análise .dos nossos proble~ 
mas, sobretudo pelo enfoque que deu na análise dos 
problemas relacionados com a poupança· e como a in~ 
fiação e também com o instituto dà correção moneiárià. 

Eu não teria muitas perguntas a fazer ao Dr. Pastore, 
mas gostaria de voltar ao problema da poupança, Pela 
exposição de S. S• ê claro que o-desincentivO à poupança, 
nos últimos anos, foi qualquer coisa de muito grave, os 
números -são, de certo modo, até estarrecedores. 

O Dr. Pastore_falou numa queda da poupança em re
lação ao _PIB, de 20% -para cerca de 15%, se não me enga
no. Essa queda realmente foi muito grande, e apesar dis
so o País continuou cres_cendo a taxas razoavelmente al
tas. O Dr. Bulhões falou aqui também que essa taxa de 
pouPança não teriã- caído aquém de 19%. 

Essa taxa de poupança a que o Senhor se referiu é ape
nas a interna'? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- É a interna, 
o Dr. Bulhões estâ falando na poupança global. Porque 
cresceu a externa, a interna caiu para financiar o mesmo 
volume_de investimentos e depois buscar recursos no ex
terior. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Houve, portanto, 
uma coinpenSação com maior dependência do setor ex~ 
terno. 

Agora, essa volta a um esforço para maior captação 
da poupança interna é, a meu ver, essencial. Mas há, Dr. 
Pastore, quem duvide de que haja, na comunidade brasi~ 
!eira, uma capacidade de poupança maior. 

A pergunta que faria ao Sr. seria exatamente a respeito 
desse problema: a comunidade pode poupar mais'? E 
qúais as classes de renda que poderiam dar maior contri
buição nesses próximos anos'? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Nobre Se
nador, a primeira resposta é com outra pergunta: se ela 
pode cair, por que não pode subir? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Houve, realmente, 
um aumento de consumo. Alega~se que esse consumo se 
mantém qo estritamente necessário, eu não penso assim, 
mas gostaria de ouvir- a opiníão de V. Ex-'. -

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Não, ai há 
duas coisas: se nós dissermos que é somente a poupança 
d~ _pes~o_as físicas que vai resolver esse problema, nós es
taremos cometendo aqui um equívoco. Boa parte da 
poupança é gerada dentro da própria empresa, boa parte 
da poupança ê gerada, como lembrou o nobre Senador 
Tancredo Neves, dentro do próprio Governo. 

EntãO, parte da nossa poupança está cairido por que o 
Governo está poupando menos. Quer dizer, os Governos 
estaduais e municipais estão poupando menos, gastos de 
custeio crescentes, com receitas que não estão tão cres~ 
centes quanto os seus gastos de custeio. Vejo isso pelo 
meu Estado, o Estado de São Paulo, cerca de 8, 9 anos 
atrás, o Estado de São Paulo financiava 90% do seu volu
me de investimentos com poupança gerada dentro do seu 
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próprio Governo. Hoje ele gera, 15, 20% dos seus investi~ 
mentes com poupança gerada dentro do próprio Gover
no. O restante temos que recorrer a um endividamento 
ord"eriãdo interno, junto ao BNH, junto ao mercado de 
títulos, 'ou no exterior, e nós estamoS num Estado onde o 
nível de endividamento é muito pequeno comparativa
mente ao nível de endividamento dos demais Estados do_ 
Brasil, que estão com um nível de poupança muito me
nor. 

O segundo nível de poupança é a poupança gerada 
dentro da própria empresa. Quer dizer, no momento em 
que você deprime "taxas de rentabilidade de investimento 
por incerteza quanto aos rumos da política econômica, 
por controle de preço, por elevação do custo financeiro 
do capital emprestado, que é a ótica que mostrei aqui 
dentro, quer dizer, de fato a taxa de juros dos emprésti
mos fica extraordinariamente elevada e a empresa passa 
a ter um volume de encargos financeiros, hoje, ·realmente 
grande, ela também baixa o seu nível de poupança. 

Quer dizer, não é Somente através da caderneta de 
poupança que nós vamos resolver isso. Embora a gente 
saiba que a caderneta de poupança representa um volu
me total de depósitos da ordem de 950 a 960 bithões, 
hoje em dia, e que um crescimento de 15% dísso nos leva
ria a 130,- 140 bilhões de cruzeiros a mais de recursos, o 
q-ue não é n·ada desprezível, a gente poderia fazer isso em 
qualquer outro segmento do mercado financeiro, mas é 
evidente que o reordenamento da política de taxa de ju
ros e o reordenamento da redução de riscos sobre o setor 
privado também vai provocar um crescimento da pró· 
pria poupança dentro do setor privado. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Não lhe parece, por 
exemplo, que nesse ponto o setor privado está, hoje, com 
um alto nível de dependência? Não lhe parece que a em
presa nacional, hoje, tem um alto nível de dependência 
de empréstfmos, trabalha muito com um custo financer:. 
ro muito alto'? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE - Ela estã 
com um custo financeiro alto e está com uma dependên
cia do mercado financeiro muito alta e isso tem erodido 
a sua capacidade de capitalização. Isso é evidente. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Dr. Pastore, o Sr. fez 
uma referência ao problema da diferença entre os custos 
de captação e os _custos de empréstimos, o spread cresceu 
demais. O Sr. fez uina referência a um nún1ero: 75% em 
custo de captação e !20% em custo de repasse. Isso nos 
leva a fazer uma pergunta sobre um problema que tem 
sido bastante comentado aqui na Comissão e é um 
problema relacionado com a transferência de renda entre 
setores. Não estaria o setor financeiro se locupletando, 
roubando renda com ·altos níveis de capitalização? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- O spread do 
setor financeiro não é grande. Eu estava fazendo untem à 
rioite ainda um exercício com os três colegas que estão lã 
sentados. Se não tivéssemos o IOF e o Imposto de Renda 
na operação do CDB, poderíamos estar aplicando a 114 
e captan~o a 85, quer dizer, baixaria esse spread de cento 
e vinte e poucos para 75, qUe é o de hoje, e o que está 
aqui dentro em parte, é custo de intermediação. 

Quer dizer, eu diria que uma boa fricção que está hoje, 
colocado no sistema é uma fricção colocada pelo próprio 
Governo na taxação dos ativos financeiros. 

O SR. RELATOR_(José Lins)- Não há transferência 
exagerada de renda para o setor financeiro'? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Não: se o 
Sr. tirar a taxa de juro real, razoável, ao nível de 5%, que 
está em qualquer país do mundo, o Sr. vai verificar que o 
spread de um banco de investimento fica em torno de 3. 
Portanto, não é um Deus nos acuda, a grande diferença 
que está aí, realmente, é a presença do Governo dentro 
da taxação, da intermediação. 
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O SR. RELATOR (José Lins)- Então, no caso V. S• 
defende a -correção monetária plena. Nós passamos a vi
ver assim numa economia, num espaço de 3 ou. de 4 di
mensões. Temos uma dimensão a mais que seria a va-
riação do valor da moeda. - -

Essa correção monetária, como V L S• mesmo obser
vou, tem uma influência na evolução da taxa de inflação. 
Ela pode não agravar a inflação mas, certamente, reduz 
a velocidade do decréscimo de.<lsa inflação. 

Então, a pergunta que lhe faço é a seguinte: seria difí
cil calcular a taxa de inflação embutida pela correção 
monetária para ela aliviar um pouco psicologicamente 
essa avaliação das altas taxas de inflação da economia do 
País? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE - No fundo 
esse tipo de conta infelizmente em economia não é p-oSsí~ 
vel. Se fosse possível estaríamos num mundo muito mais 
feliz do que estamos hoje. Isso seria possível prever com 
muito mais precisão a reação que temos no sistemã. éco~ 
nómico de qualquer tipo de política económica que exisM 
te. O que acredito é -de que no momento em que atuarM 
mos direitinho do ponto de vista de reintermediar a eco~ 
nomia, de reduzir o incentivo ao gaSto excedente, de 
reordenar o programa de investimentos, de corrigir as 
distorções Que hoje estãO presentes, quer dizer, não há 
nenhuma razão para que a taxa de inflação não possa 
cair como no passado caiu. Agora, quantificar isto, Se
nador José Lins, o quanto vai cair esta taxa, eu acredito 
que nenhum economista se atreveria a dar esse tipo de 
resposta, qualquer que fosse a sua formação, desde o 
economista radical, até o economista no extremo oposto 
o neoclãssico. 

O SR. RELATOR (José Lins) - A minha pergunta 
não seria bem propriamente esta. Â pergunta é a seguin
te: um dos aspectos mais desagradáveis da inflação ê o 
seu aspeCto punitivo, através do qual as classes assalaria
das, por exemplo, são punidas e passam a perder renda 
em favor de outros setores. Quem vive· de ordenado fixo, 
numa situação inflacio"nária-, evidentemente 'sofre InuitO 
mais do que aqueles que podem ter a remuneração dos 
seus capitais ajustada ao longo do tempo. Mas~ a cor
reção monetária não só favorece a pouPança, é cbro, 
mas também evita essa fase punitiva da inflação, da dis~ 
torção da distribuição de renda. Então, na medida em 
que corrigimos esse aspecto punitivo da transferência de 
renda, nós, de qualquer modo, reajustamos a taxa de in
flação, quer dizer, embutirilos rio processo também uma 
taxa de inflação. 

O SR. AFFQNSO CELSO PASTORE- Não, a! o. 
que fazemos, Senador José Lins, é reduzir o ritmo ao 
qual a inflação vai cair. 

OSR. RELATOR (José Lins)- Exatamente. 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Estritamen
te isto. Quer dizer, elã. vai Ciiir mais devagar do que cairia 
em outra circunstância. 

O SR. RELATOR (JoSé Lins) ---Eu chegaiiã à sC- -
guinte conclusão. Primeiro, acho também que a correção 
monetária é uma necessidade. Em segundo lugã.r, deveria 
haver uma espécie de conscientização de que não vamos 
poder, num processo mais justo em que--se adota a cor
reção monetária plena, fazer uma redução da taxa de in
flação para uma velocidade que desejaríamos. PareceMme 
um aspecto muito importante, do ponto de vista da cons
cientú:ação da comunidade, de que não podemos esperar 
uma queda vertiginosa d3. taxa de inflação porque se não 
haveria prejuízos realmente maiores. 

Outra pergunta que queria fazer a V. S', essajâ não é 
tão dentro do que foi comentado, mas, ontem, discutiu
se aqui uma alternativa, inclusive, para reduzir a inflação 
de reduzir a taxa ·de crescimento do País. Pelo menos ao 
nível de 4%. Qual é o pensamento de V. S'? 
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O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- O que diria 
que tem que ser uma restrição em qualquer politica ecO-
nômicaQue se coloque, é aquilo que eu chamaria de re

. cessão p~Ôp~iamente dita. A recessão pode ser entendida 
de várias formas. Pode ser entendida como uma queda 
absoluta de produto per capita, como aconteceu em 
1966/67, naquela primeira experiência de estabilização 
que tivemos, ou pode ser entendida como ritmo de cres
ciiJ1ento tão pequenininho Que efetivamente não consiga 
absorver aquela mão-de-obra que anualmente chega ao 
mercado. Num país com uma população estâvel, como é 
o caso dos países da Europa Ocidintal, se crescer zero, 
como o mercado de trabalho tem um volume de mão-de
obra relativamente estável, isso pode não gerar desem
prego. No caso brasileiro temos que lembrar que a nossa 
população cresce um pouco abaixo do q1.1.e 3% ao ano, 
mas dada a estrutura etâria da população, quer dizer, a 
força de trabalho cresce um pouco mais rapidamente do 
que a populãção global. Então, estima-se hoje de que 
mais ou menos 1 milhão e meio de trabalhadores che
guem ao mercado de trabalho por ano. Eu acho que _te~ 
fios de sustentar um ritmo de crescimento que no míni
mo permita absorver esse nível de mãoMde-obra a uma 
taxa de salário relativamente decente, um salârio real 
[IãO cadenie dUrante a fase de ajuste. Acredito-qUe, petas 
relações que éxistem entre crescimento dç_ emprego in
dustrial e produção industrial, entre emprego no setor de 
-serviços e produção no setor de serviços, entre emprego 
na agricultura e produção na agricultura, se nós canse~ 
guirmos manter uma taxa ~de cresciment_o industrial. que 

. venha em torno de 5%, quer dizer, um crescimento agrf-
-·--cOlániafôf do qlle este, 5% ou· 6%, ê possível ter simulta

neamente, a geração de emprego com um nível do cresci
mento económico razoável, que permita o País manter a 
sua estabilidade política e social, sem agravamento ne
nhum nessa direção, e seja possível fazer qualquer tipo 
de ajuste. Eu não creio que seja necessário colocar o País 
numa recessão aberta, nem num ritmo de crescimento 
que vâ nos gerãr ·problemas sociais mais importantes. 
EXatainente a taxa- uns opinam por 4%, outros por 5% 
e outros por 6% -acredito que ela esteja pelo meio dis~ 
to, e também a política econômíca não consegue fixar 
isso com tanta precisão, mas acredito que é possível 
manter um ritmo de crescimento razoâvel. O que efetiva
mente não é possível é manter-se um nível de_demanda 
doméstica aquecida fazendo a economia crescer a 8%, 
9%- ou 10%. Isso só é possível quando se tiver um grau de 
estabilid_a.de interna muito grande, como já tivemos no 
ano passado em vârias faseS do desCnVõfVimento, em que 
produzimos taxas de crescimento dessa ordem, desta 
mªgnitude. Acho que no momento atual, efetivamente 
vamos encarar alguma redução do noss_o ritmo de cresci
mento económico, mas redução essa que não vai nos co
locar perto dos nossos padrões históricos mêdios, quer 
dizer, sem grandes dramas sobre o lado de emprego, 
sobre o lado real da economia. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)~ Professor 
AffonSo Pastore, fico muito contente cOm a sua expo
sição porque vejo- nela sustentadas com extraordinâria 
capacidade técnica e notável competência teses que me 
são muito caras. Realmente, nunca entendi a guerra que 
se deflagrou neSte País nÕs -~ltimos anos contra a pouM 
Pança. Sempre me pareceu realmente uma linha política 
que levaria a distorções graves, como essa que estamos 
sentindo e sofrendo no momento. Acho que, realmente, 
o_ grande responsável por essa guerra à poupanç~ _tem 
sido realmente o Governo, não apenas por ter fixado di
retrizes políticas menos compatíveis com as _realidades 
económicas e sociais do País, mas, sobretudO, porque_ ele 
PasSou a ser o grande dissipador, não apenas através de 
uma indisciplina total nos seus gastos, nos seus gastos 
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imodi:radõs, mas principaln1ente na sua política de in
vestimentos. Temos uma política de investimentos que 
poucos países bilioil.-ãrios nã face da terra teriam con
dições de conduzi~la e comandá-la com eficiência. Tive
mos realmente os investimentos do Governo na área da 
agricultura e na área da energia elétrica que são de prio
ridade indiscutível e de necessidade inâdiável. Nós temos 
um elenco de grandes empreendimentos aí em curso que 
realmente só tenl.o sentido de agravar a nossa dependên
cia e, mais do que isso, retirar recursos que teriam outra 
rentabilidade, não só política, económica e social se in
vestido em outras áreas. V. Ex• colocou_ isso realmente 
em números de maneira a nos impressionar e a nos ale
grar por verificar realmente que a luta que temos susten~ 
tado nessa área não tem sido uma luta em vão, ela mere
ce, ser prosseguida para que possamos chegar à estrutu
ração desejada e, com a poupança interna, reduzirmos 
tanto quanto possível a nossa dependência de capitais es
trangeiros. 

Com relação à correção monetária, V. S• faz conside
rações: da maior oportUnidade. Tinha para mim que a 
correçào monetária "tinha sido uma irtventiva do nosso 
eminente amigo Ministro Roberto Campos. -Mas, de-

-pondo aqui na ComissãO na semana passada, o Ministro 
Gouveia de Bulhões, disse que ele e o Ministro Roberto 
Campos assumiram a responsabilidade da sua adoçào, 
mas que a inventiVa, a criação da correÇão monetâria, ti~ 
nha sido do_jurísta José Luís Bulhões Pedreira. Choca 
que seja o Bra$il o único País no mundo que mantém a 
correção monetária iil.stitucionaHzada. Sempre entendi, 
advoguei e aceitei, a correçào monetária dentro da sua fi
losofia inicial. Quer dizer, uma medida política que visa
va recompor o valor da moeda em face das relações in
flacionárias. Mas um instituto que evidentemente produ~ 
ziria efeítos salutares em race de uma infla!;:ão moderada, 
mas que seria perverso e pernicioso em face de uma in
flação acelerada, porque, realmente, o seu limite seria o 
céu. E isso se verífícou na apliCaÇão da cofre~ão mone
tária entre nós .. Foram tais os artificias criados para 
contêMla, foram tais as modificações que tivemos de in

-traduzir na oo.ssa política financeira para que ela nãõ 
realizasse na sua plenitude os objetivos da filosofia que 
gerou a sua criação, que hoje sentimos a cOrreção mone
târia de tal forma freada e condicionada, que chegamos a 
ver um homem da responsabilidade e da autoridade de 
V. S', a advogar a correção monetária plena, porque en
tende que a correção mo_netáda que está aí contida passa 
a _ser um fator_de perturbação da atividade económica 
brasileira. 

Não participo do ponto de vista do nosso eminente 
Relator de que a correção monetária passa a ser uma ne
cessidade absoluta; ela, a meu ver, é um fator dos mais 
distorcidos e dos mais perni_ciosos, diria mesmo, dos 
mais demoníacos no enquadramento das nossas forças 
econômicas. Ela se tornou a meu ver inextirpável. Ela é 
um grande câncer que hoje lançou as suas raízes em to
doS os setores da atividade governamental, administrati
Va, --ae politica cambial, de política de empréstimo e de 
política interna, que não vejo como possamos exterminá
Ia. Seria um processo a longo prazo, através de çtapas re
gressivas de maneira gradativa, mas ela se tornou um fla
gelo da economia brasileira. E oxalâ pudéssemos imagi
nar uma forma que nos situasse ombro a ombro com ou
tras nações civilizadas da face da terra, que não conhe
cem e nem adotam esse instrumento de correção mone· 
târia, de correÇão de perda de substância do valor da sua 
moeda. 

Gostaria de çmvir de V. S', se não seria possível estu
darmos uma forma _de regress_ão da correção monetária, 
de forma a que pudéssemos fazer c"om que ela pesasse 
menos no custo das nossas atividades criadoras de rique
za. que, evidentemente, só se pode atingir através da eli
minação do processo inflacionário. Mas admitindo c;~ue 
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o processo inflacionãrio no Brasil, pelas próprias Coin
posições s6cio-cc-onômicãs --d_o Pais, é túna constãrite,-é 
uma ativídade crónica, o que se poderia ser feito para 
corrigir os aspectos negativos- da correção monetátia.T 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Parte da 
resposta acredito que o próprio Senador deu. O _jeito de 
terminar com tudo isso é acabando a inflação. E o _objeti
vo central, acredito de _ _t_oda a política económica tem de 
ser o objetivo de lutar com _unhas:~ 8-entes no sentid_Q de 
extirpar o processo 1nflãclonãrio. ·-- -

A outra parte da resposta pode ser colocada mais ou 
menos assim: suponha uma economia com uma inflação 
- para não pegar a de hoje - de 30, 40%, que é uma in
flação muito alta para qualquer padrão internacional: 
para a nossa economia mesmo, admita-se a economia 
com a-correção monetária e Sem a correção monetária, 
onde, efetivamente, não fos_se possível criar-se mecanis
mos de defesa contra redistribuições, de renda, de rique
za, _de tudo iss_o que ocorre inegavelmente dentro de um 
processo inflacionârio, se não fosse possível criar-se esse 
mecanismo de defesa, que tipo de distorções, que tipo de 
males se provocaria sobre a economia? TerfamQs -redis
tribuições dos individuas que podem emitir, quer dizer, o 
Governo cobraria um imposto inflacionário enorme, se-
ria uma tendência enorme a inflar a econo_mia para com 
isto coletar recursos de dar vazão aos seus programas de 
investimento, hoje ele é obrigado a devolver esse if!!posto 
inflacionário na forma da correção monetária. Teríamos 
segmentos da sociedade que se defenderiam com muito 
mais rapidez, quer dizer, os bancos poderiam embutir 
nas suas taxas de juro as expectativas de inflação fazendo 
implicitamente um processo de correção, mas quem não 
tivesse_ a condição de embutir isso no fundo perderia. 
Quer dizer, o indivíduo que deu o seu salário e que não 
está indexado automaticamente, certamente também 
perderia. Provocariam-os i'edistribLiiÇões VIolentas e mui
to rápidas de renda que, na verdade, perturbariam ainda 
mais o processo _e muito mais_ o bem-e!ltar daquelas clas
ses que não conseguem se defender contra o processo in
flacionário. 

Não conheço muitos exemplos O"o mundo de econo
miã.s que hoje têm correção monetária plena, conheço al-_ 
guns. Na América Latina temos três ou quatro pafses 
que a adotam. Israel e a FiiJlândia adotam esse processo. 
São países que não cons_eguiram extirpar· o fenômeno iri
flacionâriO de uma forma-agUda, e que, na verdade, utili
zam algum grau de indexação. A Argentina usa, o Chile 
usa. Da correção parcial até a correção plena, temos um 
conjunto enorme de exemplos nisso. Quer dizer, efetiva
mente não tem corre~ão monetâria a Suíça, mas também 
não tem inflação. Não tem correção monetâria os Esta
dos Unidos, que tem uma inflação pequena, da ordem de 
10%, que é grande para o padrão internacional por cau
sa do papel que o dólar representa, mas que tem um sis
tema institucional que consegue conviver com um1;1 in
flação de 10%, porque ele _a_utomaticamentç descobre 
mecanismos, não formais, mas mecanismos informais de 
fazer esse tipo de correção. Mas, mesmo assim, nos Esta
dos Unidos, os fundos de pensão, o seguro social, são in
dexados. Quer dizer, onde surge um problema grave de 
redistribuição r~Imente aí existe a indexação plena. Se
ria o caso de colocarem a correção monetária no caso do 
seguro social t_ão importante como é importante estabe
lecermos a correção monetária para não deteriorar o 
fundo de garantia do_ tempo de serviço. Vou lhe dar_ um 
dado só: devemos ter hoje em depósito rio FGTS urn_a 
coisa em torno de 500 bilhões de cruzeiros. Suponha que 
a correção fiqUe effi-50%esse ano e a inflação seja de 
100%, de fato o fundo de garantia está perdendo 250 bi-

. lhões reais. Dividindo isso por lO milhões de trabalhado
res que estão no Fundo de Garantia, vamos ter uma per
da per capita enorme. Então, esse tipo de redistribuição é 
que evitamos com a correção. Agora, concordo com V. 
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Ex~ em gênero, número e grau, nilma proposição: a exis
t~rfCi:a d:\ correção monetária que é um mal necessãrio 
quando existe inflação, efetivamente não deve ser um 
in~trumento para perpetuar o processo inflacionãrio. 
Quer dizer, aí o Governo não pode perder de vista O ob
jetivo primeiro, que é efetivã.mente o objetivo de baixar e 
extirpar a taxa de inflação da economia. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) . .,....... Mais al
gum Senador. tem algum pedido de -~sdare~imenlo? 

O SR. JOSÉ RICHA - Professor Pastore, permite
me só esclarecer uma dúvida. 

Com esse volume de dívida externa .e cad_a _v~_com 
umá dificuldade maior de fazer captações- isso é quase 
como complemsnto a uma pergunta anterior que lhe fiz 
- não estamos correndo uni -grave e sério i'ísCO de para
precisar de recursos que são inadiáveis, por eX:eriiplO, 
para a agricultura, para o setor de energétiCos, o 
PROÁLCOOL, por exemplo, e para o setor de explo
ração de minérios? Todos esses setores são furidãmen
tais._SÓ parà citaf como exemplo, vamos precisar- de re
cursos, e tudo indica que com a poupança interna não 
vamos conseguir fazer o volume de recursos necessários 
para sobretudo esses 3 setores, não estamos correndo 
sêrios riscos de ter que abrir mãO de- detcbfriiinãdas coisas, 
de fazer concessões, como já se anuncia agora, por exem
pio, o·setor agfícola cOm a particijjação japonesa, ·atra
vés- do JICA, com relação ao PROÂLCOOL, que já se 
anuncia também a participação através de um artifício 
que se arrumou do tal PROÃLCOOL de exportação, e 
de minérios· qu-e jã se anuncía, embora nenhuma autori
dade Confirme, mas onde hã fumaça há fogo, de que 
-tamhém em Carajãs teria havido conversa do Minisfro lã 
fora com relação a possibilidade de participação de cápi
tal. Ora, são três setores que, em termos de tecnologia, 
não precisamos de participação externa, somente recur
sos, sómente de financiamentos, mas como a coisa eslá 
difícil lá nO plano externo com recursos, então não esta
mos aí correndo esse sério risco de ter que fazer conces
s?es,-Cujo preço ã médio e a longo prazo seriam alt~s~i
mos. 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Isso depen
de de várias coisas, depende do ritmo no ·qual se queira 
rêalizar ésses -investimentos. Eu e§tava conversandO com 
o·-senadi:)f--Tanci'edo NeVes um pouco· antes do iníCio 
desta sessão, e CaraJáS demanda um investimento de 
trintã. i dois bilhões de dólares, mais oU menos. É uma 
massa ·de recursos que, a curto prazo, ninjj:uéffi consegue 
riu)bilíiii, nem Japão, Estados Unidos, nem Brasil, sozi
nho não tem jeitO. Qi.ier· dizer, o investimento é factível, 
num "certo horizonte de tempo, quer dizer, não vamos fa
zer Carajãs de uma vez só". Este é o primeiro j)onfo. USe.: 
gundo ponto, que nós temos que olhar, é até que ponto, 
atê que níVel de participação estrangeira, se é que nós 
queremos a participação estrangeira, qu-al é o ítfVel e 
qual o montante com o qual eles podem entrar e em que 
circunstâncias: Há àetenninadõs tipos de acordos que 
não ·conduzem a nenhum tipo de concessão. V. Ex• pe
gue o exemplo de duas economias como a brasileira e a 
japonesa, que têm um padrão de complementariedade de 
comércio e de investimento muito diferente da relação 
eiiire BrãSilt! Estados Unidos. Historicamente, o investi
mento norte-americano no Brasil entrou numa fase de 
passar a pi'Oduzir aqui o produto que antigamente nós 
importávamos dos Estados Unidos. Quer dizer, na ver
dade são as firmas americanas que vêm para câ produzir 
um produto que anteriormente era exportado para cá. 
Porque encontrou nisso vantagens económicas em fazer? 
Um mercado crescente, perspectivas boas de ampliação 
de demanda, custos relativamente mais baixos, boas ta-_ 
Xas de retorno etç. No caso de umka economia como a 
j.:iponesa, o Brasil, no comércio com a relação aos Esta
dos Unidos, é competitivo, quer dizer a nossa "estrutura 
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de cons.umo, se bem que defasado com muitos dólares de 
renda per capita, é uma estrutura de consumo parecida 
com a deles. Nós consumimos os mesmos bens duráveiS, 
produzimos produtos agricolas, e eles também produ
zem, só transacionamos em café, praticamente, em pro
dutos agrícolas, em soja nóS somos competitivos. QUer 
dizer, nós exportamos para lá um pouco de têxteis e um 
pouco de calçados, quando nós tentamos entrar no mer
cado americano com aviões e calçados, eles nos s·obreta
xam, e nós não conseguimos entrar. No caso do Japão, a 
coisa é muito· diferente. O Japão é uma economia que 
pela sua configuração e dotação de fatores, não tem 
aquilo que nós temos, e nós também não temos o que 
des têm. O Japão não tem uma produção agrícola em 
abundância, o Japão é dependente da exportação de 
grãos, do milho, e é um País com alta densidade popula
cional, embora tenha uma agricultura altamente produ
tiva, do ponto de vista de rendimento por hectare culti
vado, ele não consegue, com aquela terra relativamente 
pobre, e aquela densidade demográfica, produzir todos 
os produtos para o se_u consumo interno. E: um País que 
atingiu um nível de industrialização enorme e que de
manda certas matérias-primas que eles não possuem. 
Eles são dependentes de petróleo tanto quanto nôs, mas 
são dependentes de minérios, de alumínio, de ferro, etc. 
Quando nós estamos conversando com uma economia 
que é complementar e que demanda realmente esse sur
primento de matérias-primas, aqui nós podemos discutir 
outra coisa; até que ponto nos interessa colocar o japo
nês ao lado do nosso interesse, de realizar aqui dentro in
vestimentos que permitam a nós produzir, dar garantia 
de suprimento de matéria-prima em troca de outros in
vestimentos aqui que na verdade nos transfiram tecnolo
gia e conhecimento, que na vefdade são as coisas que são 
escassas hoje aqui no Brasil. Eu diria que, em princípio, 
um acordo de participação de capital entre Japão e Bra
sil em investimentos em áreas riãs quais o Japão é alta
mente dependente e que o Brasil possui a matéria-prima 
e possui a capacidade de realizar esse investimento, e 
que, simultaneamente, nós possamos juntar o nosso ca
pital e o deles, dentro de um acordo no qual todos este
jam levando a devida v.antagem, eu aqui em princípio 
não vejo dificuldades,_ eu acho que são acordos negociá
veis, e a mesa de negociação está aí para isso. Não acho 
que seja um processo de negociação que conduza a um 
Ímpasse, que condLiia a co"nCessões de alto nível, pelo 
contrário, eu acho que é um processo de negociação que 
pode conduzir a uma comunhão de interesses que pode 
ser benéfica aos dois países. 

O SR. JOSt RICHA- Mas, quando nós analisamos 
cada setor, nós chegamos à conclusão de que precisa ha
ver mais debate, porque as coisas são feitas todas em ga
binetes, ninguém toma conhecimento, e eu admito que 
nesse caso específico dtado por V. Ex•, da complementa
riedade dos interesses em termos do que nós produzimos 
e do que o Japão não produz, quer dizer, eu acho que 
realmente são dois pa(ses que se complementam muito 
bem. Mas por que não se debater essas coisas? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Não, eu não 
tenho nada contra o debate, pelo amor de .Deus. 

O SR. JOSt RICHA - Não, eu estou aqui agora es
tou fazendo uma observação de caráter genérico. Então, 
cada vez mais chego à conclusão de que fundamental
mente está errado neste Pais é o modelo político", -e não o 
económico, que o modelo político não permite canais de 
partiCípação de debate entre a sociedade brasileira. En
tão, é natUral que haja em setofes naCiorialiStas urria 
grande preocupação com o que pode acontecer com as 
imensas riquezas brasileiraS, com esse potencial extraor
dinário que tem o Brasil, quando nós estamos nos de
frontando com uma crise que é eminentemeõ.te uma crise 
de recursos. Por outro lado, eu não vejo grandes preocu-
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pações do Governo em reprogramar o seu programa de 
obras. Parece que aqui as coisas continuam caminhando 
como se no mundo inteiro não estiVesSe havendo dificul- -
dade, e como se o Brasil pudesse, constantemente, estar 
recorrendo a créditos externos para financiar os seus dé
bitos para o seu balanço de pagamentos. Então, são es
sas coisas que causam em cada um de nós apreensão. V. 
Ex• colocou muito bem, quer dizer, hã nas esferas muni
cipal e estadual uma total falta de critérios com relação 
aos investimentos, e cada vez mais as despesas de custeio 
dessas esferas estão crescendo, mas não está muito dife
rente do plano Federal, não. Eu não sei porque essa sua 
ressalva, porque o plano federal está igualzinho. Hoje 
existe o chafariz federal, em vez do chafariz municipil1. · 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE -Deixe-me 
situar essa questão um pouco de ordem de tempo niSSo. 
V, Ex' está lembrado que logo após a crise do petróleo, 
em 1974, 1975 ... 

O SR. JOSÉ RICHA - Em 1973, não? 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- A crise foi 
em outubro de 1973. O II PND é um plano bastante am
bicioso, de investimentos públicOs, é iím plano que não 
era exeqüível nas circunstâncias internacionais que nós 
estávamos vivendo naquele tempo. E o Brasil tardou em 
reagir à crise do petróleo. Naqueles dois primeiros arios, 
talvez pela crença de que o cartel não fosse ser perma
nente, de que alguma coisa fosse acontecer com os 
preços internacionais, que no fundo aliviassem um pou
co aquele imposto que os árabes estavam nos impondo 
por serem monopolistas de uma matéria-prima escassa, 
sem substituto alternativo que é o petróleo que aquilo 
fosse reduzido. E o Brasil passou a tomar recursos no ex
terior como uma forma de financiar o déficit que se ge
rou no seu balanço de pagamentos. Quer dizer, a conta 
petróleo não podia ser- reduzida, porque a demanda de 
petróleo tem que ser inelãstfCa porque não tem substitu
to alternativo. Então, vamos financiar isto com-emprés
timo externo. 

Vamos fazer aqui uma exegese de como as coisas evo
luíram. Como se captou esses recursos no exterior? Bom, 
libera os Estados as empresas estatais para tomarem re
cursos no exterior e investirem. Ora, no momento em 
que libera, numa empresa do- Estado de SãO Pauto, -umã 
empresa ferroviária, na CESP, naS empresas de energia 
elétrica, e, muito provavelmente, vou programar investi
mentos acima e além da capacidade de investir do pró
prio Estado, porque eu tenho uma linha de crédito aber
ta no exterior, eu me endivido e realizo o investimento. 
Quer dizer, essa foi uma fase em que a política de gasto 
público foi bastante Ue.xivel, o dispêndio do Governo 
cresceu e os Governos efetivamente entraram numa fásC 
de endividamento relativamente grande. Em alguns ca
sos eu até concordo, certos investimenws que chegaram 
até à metade e não chegaram ao fim, quer dizer, a socie
dade até agora não se beneficiou, porque depois quando 
faltaram os recursos, eles tiveram que ser reprograma
dos. Na tentativa de se fazer mais do que era possível fa
zer, nós chegamos ao ponto de fazer muito menos do que 
nós devíamos ter feito. Ora, nós estamos enfrentando 
uma segunda fase nisto, que ainda não me satisfaz, acho 
que é uma fase do jeito que tem de ser, e como o Senador 
Tancredo Neves levantou bem o ponto de vista, quer di-
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zer, do ponto de vista de programação em prioridades 
em investimentos, nós ainda temos que a':ançar um pou
co. Mas, o conu·ole total de gastos hoje ainda ê talvez a 
coisa mais eHcaz na política econômica do Governo Fe
deral, e a su~ interferência sobre os próprios Estados e 
Municípios. Isso eu sinto lá em São Paulo. Há três anos 
atrás era possível, se faze~ uma estrada e tomar ope
rações 63 no merca.do, financiava, fazia, e depois pagava 
em oito ciu dez anos; Hoje não é mais. Hoje cada vez que 
eu tenho que programar um investimento que tem impli

-cações de obter recursos do Exterior, eu tenho que vir 
aqui na SEPLAN e discutir longamente como é que eu 
vou equacionar esse problema de endividamento do Es
tado, como é que eu vou pagar isto. Quer dizer, o Gover
no Federal está começando a colocar certos parâmetros 
sobre suas próprias einpresas e sobie o restante ele toda a 
economia, que, na verdade, começam a nos limitar, de 
qual é a capacidade realmente de investir que nós efetiva
mente temos. Quer dizer, o que está faltando nesse 
tipo de estratégia é, realmente, o de programar as 
prioridades. Então, vamos chegar à conclusão e definir: 
a energia é importante? Ê. Acho que não há dúvidas, 
bem como energia elétrica, com álcool, com carvão e 
com outros substitutos parciais de petróleo. Nós pode
mos em 1985, estar substituindo em torno de 20% do 
consumo de barris equivalentes de petróleo. Vinte por 
cento de substituição ao nível do preço de hoje, signifi
cam dois bilhões d~ dólares. É uma poupança substan
cial, quer dizer, são 2 bilhões de dólares que vamos estar 
deixando de importar lá fora e passar a gerar aqui dentro 
com recursos que geramos dentro da nossa economia, 
com investimentos na ârea de energia. Assim, em qual" 
qu__er circunstância, energia tem que ser prioritária, mes
mo porque podíamos descobrir outros investimentos que 
r1ão são tão prioritários. Mesmo num investimento de 
energia elétrica dá para a gente tocar todo o programa de 
energia elétrica que temos, como ltaipu, Tucuruí, as 5 
usinas da construção em São Paulo, da COPEL, no Pa
raná, tudo isso, a dimensão é impressionante. Isso é uma 
coisa _que temos que ter em mente, porque não se pára 
Um -ccirro com 40 toneladas botando o pé no freio paran
do a lO metros na frente, o que demora pelo menos uns 
250 metros até chegar a uma velocidade aceitável até pa
rar todo o carro. A máquina do investimento é relativa
mente uma coisa cuidadosa, se não se fizer com jeito vai
l?e acabar quebrando tudo _quanto é empresa privada que 
está custeando e trabalhando para o Governo. Mas, 
acredito que nós estamos chegando, com intercessões, 
não digo que nós tenhamos a politica mais saudável do 
mundo, mas em termos de política de gasto público, 
acho qu-e nós estamos chegando perto. 

O SR. JOS~ RICHA - ~ respeitável a sua opinião, 
não é a minha. Afinal, no Senado, todo o dia aprovamos 
um quilo e meio, não é mais nem por números, de proje
tas e propostas que chegam aqui pedindo financiamen
tos, tanto internos como externos, Chegamos ao ponto 
de aprovarmos empréstimos de fora para governos de 
Estado pagarem funcionalismo. 

O SR_AFFONSO CELSO PASTORE- O Estado de 
_ São Paulo mandou alguns desses aí? 

~ O SR. JOSÉ RICHA- Não, não. Estado de São Pau
lo- ê- somente metrô, metrô ... 

Sábado 10 4009 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE - Somente 
metrô, só que é pequenininho e a nossa dívida externa, 
Senador, isso S<?Staria de falar com muita tranqUilidade, 
a dívida externa do Estado de São Paulo nestes últimos 
dois anos para cá está pouca. Nós tomamos 50 milhões 
de dólares, que o Senado aprovou hâ poucos dias, acaba
mos de fechar o contrato agora - e 50 milhões que to
m~i esse arto paguei 180. Então, temos 130 milhões de 
dívida externa. 

O SR. JOS~ RICHA- No plano federal, eu lembro o 
programa nuclear, que não tem sido nem sequer reduzi
do, Isso eu considero, no momento, em que temos uma 
carência tremenda de recursos, eu considero o maior 
chafariz que até hoje se criou, chafariz federal, que não 
se justifica. Muito obfigado e desculpe a impertinência. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Dr. Pastore, estamos 
num situação singular. Precisamos poupar mais, precisa
mos reduzir investimentos para controlar mais a in
flação, mas ao mesmo tempo precisamos investir muito. 
Isso significa que o problema é de programação de inves
timentos para conseguir o mãximo rendimento nessas 
duas áreas, Muitos desses investimentos terão de ser in
vestimento de resposta de longo prazo. Precisamos de in
vestir em energia, primeiro porque precisamos economi
zar divisas na compra de petróleo, e precisamos exportar 
muito, aumen-tai- nõssas exportações, porque nós não va
mos poder reduzir irriediatamente esse consumo de pe
tróleo cujos preços certamente continuarão crescendo. 

Devemos aumentar neisa poupança interna, mas, ao 
mesmo tempo, procurar a taxa de participação da pou
pança externa que venha maximizar a utilização dessa 
poupança intel-na. POf exemplo, no caso de Carajás uma 
composição de capitais brasileiros e estrangeiros para a 
exploração de produtos que podem muito bem ser colo
cados no mercado externo e dos quais nós podemos ga
nhar uma certa parcela, como o alumínio com o Japão, o 
cobre e outros mais. 

A minha dúvida é que, se de um lado temos que ser 
parcimoniosos, em termos de taxa de investimentos, por 
outro parece que vamos ter de fazer um apelo muito 
grande ao investimento com o objetívo de aumentar as 
nossas exportações, diminuir as importações e até mes
mo para se manter um certo cres.cimento de empregos. O 
problema parece ser mesmo o de identificação de priori
dades. 

Estou de acordo com o Senador José Richa, pois para 
que haja isso tudo é preciso que haja um bom diálogo 
para que essas decisões tenham o apoio de um certo con
senso a nível das lideranças nacionais. Isto me parece 
muito interessante. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Professor 
Pastore, agradeço a sua presença a esta Comissão não 
apenas se honrou como se ilustrou com a notável contri
buição que nos trouxe, não somente pelo seu valor inte
lectual, mas, sobretudo, pela sua extraordinária substân
cia técnica. Muito obrigado a V, S• 

O SR. AFFONSO CELSO PASTORE- Muito obri
gado, Senador, o prazer foi meu. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Está en
cerrada a sessp.o. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e IS minutos) 
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1.2.1- Discursos do Expedit:nb: 

SENADOR MARTINS FILHO 
-Assassinato do Sr. Expedito Al
ves, ocorrido no Município de 
Angicos-RN. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA -Instalação de agênCia do 
Banco do N ardeste na cidade de 
Boquim-SE. 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO- Comentários sobre a cri-

SUMÁRIO 

se sócio~econômicã que se vCrifica 
no País. 

L3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
79/81 (no 3.247/80, -ria casa de oii
gem), que dispõe sobre a obrigato
riedade de aplicação em projetos 

- específicos dos créditos e fm.incia
mentos de organismos governa
mentais e daqueles proveníéntes de 
incentivos fiScais. VOtáção adi3da 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n_~' 

5If83 (n~' 88/79; na ~Casa de ori
gem), qoe revigora, com nova __ re
dação, o art. 278 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n'? 5.452, de {9. de 
maio de 1943, dispondo sobre a 
jornada de trabalho dos estivado-

res. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n<:> 
150/82 (n<:> 3.826/80, na Casa de 
origem), que dá nova redaçào ao 
3ft.- 46Í da ConsÓlidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto.Jei nl' 5.452~ dei 1<? de maio 

· de·I943. Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 

9&~/83, cjue aUtoriza o Governo dÔ 
Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 84.206.720,00, o montante de 
sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 

102/83, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Estância (SE)_a ele
var em Cr$ 45.299.987,01, o mon
tante de sua divida consolidada. 

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 148~ Sessão, 
em 12 de setembro de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 4 7~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la, 
Henrique Santi/!o, Lenoir Vargas 

e Jorge Kalume 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Claudionar Roriz
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Aloysio Chaves
GabrieJ Hermes- Alexandre Costa- Helvídio Nunes 
- Almir Pinto- José Lins- Martins Filho- Hum~ 

berto Lucena- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira
Lourival Baptista- Passos Pôrto- Luiz Viana- José 
Ignâcio-- Moacyr Dalla- Henrique Santillo- Jorge 
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chíarclli- Pe-
dro Simon. 

0 SR.. PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25_ Srs. Senadores. 
Húendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Não há Expediente a ser lido. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Martins Fi

lho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Para uma co
municação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje, tem o Sr. Governador do meu Estado 'um fato 
concreto nas mãos! 

Outro dia, ao comunicar a S. Ex~ que eu fora desres
peitado, cercado e ameaçado em meu próprio Municí
pio. e, por isso, pediwlhe providências que evitassem epi
sódios tão constrangedores e capazes de gerar tra~édias, 
respondeu-me o Governador um. tanto irritadamente: -
traga~ me um fato concreto, Senador! Ao que lhe respon
di: - que fato, o meu cadáver? 

Hoje S. Ex' tem em mãos um fato concreto! 
Tem um cadáver recém-sepulto. O cadáver de um ho

mem honrado, leal servidor do seu povo, vilmente assas
sinado ao sair da missa no último sâbado, onde fora, por 
singela devoção como s.empre o fizera, em toda sua vida. 

Foi um assassinato premeditado, pré-conhecido, pré
anunciado, prê-esperado pela cidade toda, inclusive pela 
própria vítima. 
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Diretor Administrativo 
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Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Requerimento n.l' 758/83, de 
autoria do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicítando a transcrição 
nos Anais do Senado, dos discursos 
proferidos pelo Vice-Pre:sidente da 

SENADOR ADERBAL JURE· 
MA - Entrevista do Governador 
Roberto Magalhães, de Pernambu~ 
co, publicada no Jornal do Brasil a 
respeito da p-roblemática do Nor
deste. 

República, Aurelíano Chaves, e SENADOR JORGE KALUME 
pelo Presidente Jo_ão Baptista Fi- _Lançamento do primeiro navio
gueiredo, da solenidade em que hospital destinado a assistir às pc
reassumiu o cargo no dia 26 de pu[ações ribeirinhas do Amazonas. 
agosto de 1983. Votação adi_ada por Precariedade do abastecimento de 
falta de quorum. derivados de petróleo ao Acre, 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO. PROFERIDO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Dq Sr. Mauro B_orges, pronun
ciado oa sessão de 29-8-83. 

3- ATO DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO 

Ni 16. de !983 
- Projeto de Lei do Senado n~ • , 

21/83, que dispõe sobre a redução 
do preço do ãlcool para venda a 
proprietários de veículos de ª_luguel 
empregados no transporte indívi~ 
dual de passageiros, mediante 
subsídio, nas condições que especi
fica. Discussão sobrestada por falta 
de quorum para votação do Regue~ 
rimento nl' 775f83, de adiamento 
da discussão para a sessão- do dia 7 
de outubro de 1983. 

4- CONSELHO DE SUPER
SENADOR ALMIR PINTO- VISÃO DO CENTRO GRÁFICO 

Apelo em favor dos fabricantes de 09 SENAD9 FED~RAL 
rede do Estado do Ceará. 

!.5-_:-COMUNICAÇÃO DA 
PRESJD(;NCIA 

Ata de reunião do Conselho, rea
lizada e-m 3I~S-83. 

5-ATAS DE COMISSÃO 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

- Referente ao tempo destinado 
aos oradores do_ Expedíente da ses
são de amanhã, que será destinado 
a homenagear o Sr. Senador Dinar
.t~ Mariz pela pass~gem do seu 809 
aniversário. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

Só não o fcii para o Sr. Governador, posto que avisado 
de véspera, posto que procurado pela vítimã que lhe soli
citara pessoalmente garantias de vida. 

Talvez tenha o Sr. Govermidor respondido, como a 
mim: "Traga-me um fato concreto, Prefeito Expeçiito". 

Tem, hoje., o Governador em.s.u;Is m~os !lm-f~to con
creto. 

Expedito Alves, com seus cinqüenta e nove anos, jâ 
aposentado, servia, pela terceira vez a cidade_dç Angicos, 
como prefeito, sempre através do mandato popular. 

Ali vive seu pai- Manuel Alves Filho e viveu sua mãe 
Maria Fernandes Alves. Ati, com a sua esposa, Francis
ca das Chagas Fteitas Alves, Criava· seus cinco fithos. 

Com uma vida de dedicação e s_erviço granjeara a esti
ma de todos os seus concidadãos e assim, sempre que se 
candidatava a qualquer cargo, elegia-se sem dúvida. 

Era liderança autêntica, de base, sem ser imposta por 
conchavas ou por dinheiro. 

Prefeito três vezes, talvez viesse a ser outras tantas se 
não fosse o balaço na nuca, atirado à traição que lhe cei
fou pr_emat~r_amente a vida. 

Expedito elegera-se outra _v~ el!L nov~mbro passado 
__ para a primeira magistratura d_e seu Municipio. 

Estando na legenda de oposição sofreu,_à época eleito
ra_l, todo o i~pacto d_o terror\:iesencade~do pi:la máqui
na oficial do Estado contra quem não lhe obedecesse. 

Passada a refrega eleitoral, esperava o resta~elecimen
to_da_conciliação no Estado, todos trabalhando, sem dis
criminação partidária, pois o nosso povo está angustia
do, flagelado, necessitando, urgente de toda ajuda que se 
lhe possa dar. 

O clima, todavia, continuou tenso. 
Em nossa minoridade cívica transfcirm!úilós divergên

cit\_ política em ódío jurado, _disputa partidária, em guer
ra de vida ou morte; vitória eleitoral, em conquista ITsica 
e pessoal do bem público. 

Term1nada a eleição desencadeou-se uma verdadeira 
operação de "\ímpar o terreno", no melhor estilo das 
guerras dássicas_. 

Não voltou a paz, nem a segurança, nem a confiança. 
Nesse contexto, Angicos continuou conturbada. Expe

dito, o Prefeito, continuou sofrendo toda a sorte_ de pres
sões e seus adversários locais, todo o estímulo para con
tinuarem adversários. 

No último dia 7, durante as comemorações do dia da 
Pátria. o palanque das autoridades foi invadido em An
gicos, por sequazes que queriam interromper a solenida
de. Nessa ocasião Expedito foi ameaçado de morte 
publicamente. 

No día 8 pela manhã, telefonou ao Governador do Es
tado relatando a ocon::ê_n_cia e solicitando garantias de vi
da. 

No dia 10, por volta das 19:30 hs, quando deixava a 
Matriz de Angicos1 após a missa vespertina, Expedito re
cebeu um tiro de rifle na nuca, morrendo instantanea
mente. 

Que medidas foram tomadas para proteger a vida de 
Expedito? Com que sensibilidade o Sr. Governador ou
viu o apeio do Prefeito perseguido, buscando a segu
rança da lei, junto-à ·autoridade que, por dever de_ oficio, 
deveria providenciã-la de pronto? 

Não sabemos! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sei que, interpelado 
após o crime, pelo sobrinho da vítima, Deputado Fede
ral Henrique Eduàrdo Alves, sobre as providências to
mada, o Sr. Se_cretário de Segurança Pública do Estado, 
respondeu simplesmente: "nenhuma, o caso não é de ur
gência". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: temo eu vir a ser, tam
bém, um fato concreto para o Sr. Governador do Esta
do. 

Quase o fui em passado recente. Livrou-me a Divina 
Providência. 

Apelo às autoridades deste Pais e ao Sr. Governador 
do meu Estado, que passem a levar a sériO o terror que se 
desaba so_bre nós, no Río Grilnde do Norte. Queremos a 
segurança da lei, Queremos- continuar viverido, apesar 
das eventuais divergências políticas que tenhamos, 

Descanse em paz, amigo Expedito! 

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

O SR. MARTINS FILHO - Com mtiito prazer, 
nobre Senador José Uns. 

O $_r. José LinS __ Nobre Senador Martins Filho, não 
conheço mas lamento profundamente esse caso do Rio 
Grande do Norte. 
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O SR. MARTINS FILHO - Eu conheço! 

O Sr. José Lins- V. ExJ certamente o c_onhccc, é cla
ro. Por isso, com V. E.x~. lamento a morte do Sr. Expedi
to Alves. Quero, aliás, denunciar, nobre Senador I\1ar-_ 
tios Filho, aproveitando esta oportunidade, o clima de 
violência que se instala no PaiS. ta invas-ão de supámer
cados, organizada, como reconhecem os próprios gover-
nos da oposição... -

O SR. MARTINS fiLHO - ~a fome, nobre Sena
dor José Lins! 

O Sr. José Lins- V. Ex• certamente não vai quei-er 
culpar somente a fome por tudo isso. Não acredito que 
este exemplo do Rio Grande do Norte, tenha como cau
sa a fome. Refiro-me, além do mais, à insegurança indi
viduaL Os cídadãos já não podem andar pela~ ru~s _sem 
que sejam molestados. O banditismo volta a reillar,:qua
se impune principãlmente no interior, e ressurgem os an
tigos pistoleiros. numa desabrida cotrida para o assassi
nato. Lamento o caso do Rio Grande do Norte e apro
veito esta. oportunidade para denunciar como V. Ex' a 
violência. e para solicítar das autoridades estaduais as 
medidas cabíveis para coibir este estado de coisas. -

O SR. MARTINS FILHO - Agradeço, nobre Sena
dor José Lins, o aparte de V. Ex• que comunga, como eu, 
da apreensão e do desespero que grassa em todos os la
res. Há, realmente, um clima de insegurança neste País; 
há um cliina propício à concretização de crimes bárbaros 
como esse que se cometeu no meu Estado, mais precisa
mente na Cidade de Angicos. Poderá diZer O do;;erna
dor: foi adversário. Sim, foi um adversário, mas o Poder 
Público tem o d_ever de dar garantia de vida a todos os ci
dadãos. O Governador do Rio Grande do Norte não é 
governador somente dos que pertencemos ao PDS; o 
Governador do Rio Grande do Norte também é gOver
nador de todos aqueles que discordam da sua açào polí-
tica, nobre Senador José Lins. -

Descanse em paz, amigo Expedito! 
Oxalá seu sacrifício desperte as consciências dos que 

têm a responsabilidade funcional de restaurar a paz em 
nossa terra. 

Sabemos o quão pacífico era você. O horror que tinha 
a armas, a violência de qualquer espécie. Um crente na 
concórdia. 

Deus o receba e o honre no oriente eterno pelos mere
cimentos que você granjeou neste mundo. 

Se o seu sacrificio concorrer para nós redimir da selva
geria política que ainda macula nosso Estado, ele não te
rá sido em vão, nem inútil a dor de sua esposa, de seus fi
lhos, de seu pai, e de todos os seus irmãos e amigos. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte'? 

O SR. MARTINS FILHO- Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador Martins 
Filho; solidarizo-me com V. Ex• que, cheio de peSar, 
ocupa a tribuna do Senado para ~omullicar a-niorte do 
Prefeito Expedito Alves, sem dúvida alguma uma figura 
proeminente da política potiguar. Quero, no instante em 
que V. Ex• nos dá essa triste notícia, que bem revela 
como ainda andamos dis-tante, no Nordeste, de um me
lhor desenvolvimento político, trazer a V. Ex'+ extensiva
mente a toda a família, a começar pelo ex-Governador 
Aloysio Alves, o meu abraço de pêsames e o da minha 
bancada, por este desaparecimento, na expectativa de 
que o Sr. Governador do Estado, como bem reivindicou 
V. Ex', determine a apuração rigorosa -desse brutal assas
sinato, e faça com que os seus autores sejam punidos 
exemplarmente, de acordo com a lei. Esses aliás, é um 
dever precípuo de S. Ex', para restabelecer a tranqUilida
de na sociedade local. 

O SR. MARTINS FlljHO - Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Humberto, Lucena, as palavras de solida
riedade. 

Encerro o meu pronunciamento, solicitando a esta 
Casa que seja criada uina comissão interpartidária, que 
seja designada pela Presidência uma comissão interparti
dária para constatar as minhas palavras, para saber se há 
ou não violência no meu Estado, para- corÍstatar as de
núncias que constantemente trago à tribuna desta Casa, 
e que não são ouvidas, como esquecidos têm sido todos 
os metis apelos, no sentido de levar áo -meu Estado a paz 
e a concórdia~ 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Moac_yr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

A instalação no dia 28 de agosto passado, em Boquim, 
de uma Agência do Banco do Nordeste- BNB- a 15~ 
Unidade operadora do Banco no Estttdo de Sergipe, de
verá atender às necessidades de fin3.nciamento, crédito e 
assistência financeira, em geral, de uma área de 690 qui
lômetros quadrados com população superior a 50 mil 
habitantes, abrangendo além de Boquim, os municípios 
de Arauá, Pedrinhas e Salgado. 

O Presidente do BNB/SA, Camilo Calazans acentuou 
na solenidade de inauguração, que aquela agência repre
sentava o cumprlmento de uma promessa que fizera no 
ano passado, por ocasião de sua visita feita à festa da la
ranja, e prometeu que voltará a Boquim, no ano-vindou
ro, para inaugurar o Edifício-Sede do BNB ness.e próspe
ro município sergipano, cujo Prefeito, Horácio Fernan
des Fontes, ao agr?decer ao Presidente Camilo Catazans, 
assegufou ser a nova agência um valioso elo de ligação 
entre a comunidade, os produtores rurais e o Banco do 
Nordeste. 

Coilvêm relembrar, nos limites deste breve registro, 
que Boquim é o municípiO pioneiro da citricultura sergi
pana, com mais de 8 mi! hectares cultivados, podendo 
ser con~derado, ,atualmente, como o maior produtor de 
laranjas do Norte-Nordeste do País, destacando-se ainda 
as culturas de maracujá e mandioca. 

Associo" me, por conseguinte, ao júbilo dos agriculto
res de Boquim, em face do atendimento de uma das suas 
maiores aspirações, com o operoso Prefei.to Horácio 
Fern_andes Fontes, satisfeito, pelos benefícios que o Ban
co trará para o seu próspero município, Não poderia dei
xar de mencionar também, neste momento, o nome do 
Deputado José Cleonancio da Fonseca. Aliás, esclareço 
que, há 3 anos atendendo a pedido do Deputado José 
Cleonancio da Fonseca, tive a satisfação de transmitir ao 
Presidente Cami]o_ Calazans, a reivindicação rela"tiva a 
instalação daquela agência. - -

Aproveitando o ensejo de sua viagem a Sergipe, o Pre. 
s(dent~ Camilo Cálazans assinou, em Ar~aju, no dia 27 

- de agOsto com o Governador João Alves Filho, diversos 
atas em benefíciO -do Estado cólnpreendeildci financia
mentos diversos da ordem de Cr$_ 7,6 bilhões, sendo Cr$ 
5,6 bilhões, visando: a construção de rodovias estaduais 
ligando diversos municípios e para obras da Adutora do 
Agreste que irá abastecer de água várias cidades do inte
ri_or __ e 2 bilhões para financiamento, que irá estimular a 

-produção de hortaliças no_Estado. 
Assinou tambêm, um convênio di!. assistência financei~ 

ra no_ valor de CrS 1 O bilhões, beneficiando a União Ser
gip-ana di! Assistên-Ci.i, com cCs 2 miuiões, p~ra ajuda 
dos flagelados da seca no Estado: o Asilo Rio B_ranco, 
com 3 milhões para ampliar suas atividades de amparo à 
velhice; a Universidade Federal de Sergipe, com Cr$ 2,5 
milhões para o· prójetó de desenvolvimento e apoio das 
manifestações culturais, e o Centro _de Apoio à Pequena 
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e Média Empresas, também com Cr$ 2,5 milhões, para o 
programa de Bolsa de Negócios. 

Congratulo-me com o Governador João Alves Filho 
pela substancial cooperação que o Banco do Nordeste 
vem proporcionando, comprovada pelo volume das suas 
aplicações no Estado, as quais, em julho de 1983 atingi
ram o total_de Cr$ 42.33~ milbõ_es e, finalizando, felicito 
o Presidente Camilo Calazans pela recente inauguração 
da Agência do BNB em Boquim, assim como pelo per
manente apoio, no concernente, aos interesses de Sergi
pe. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANT/LLO PRONUNCIA 
O SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTREGUE À 

REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. 
Em conseqüência ficam adiados para a próxima sessão 

os Projetas de Lei da Câmara n9s. 79/81; 51/83; 150/82; 
os Projetos de Resolução n9s 98 e 102/83; o Requerimen
to n~>758/83;-eo Projeto de Lei do Senado n~' 21/83, pen
dente de votação do Requerimento nQ 775/83. 

O S~. PRESIDENT~ (Moacyr Dalla) - Concedo a 
-palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema, por inversão 
com o nobre Senador Almir Pinto. 

-- O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE, Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: -

Venho hoje a esta tribuna para destacar a entrevista 
coneedid~ pelo Governador do meu Estado, Professor 
Roberto Magalhães, ao caderno especial do Jornal do 
Brasil de ontem, onde S. Ex• diz que; 

NO NORDESTE SE VIVE A CRISE 
CRÓNICA DA POBREZA ABSOLUTA 

Advogado e professor de 50 anos, Roberto Ma
galhães parou de fumar em plena campanha para .o 
Governo de Pernambuco. Perdeu o vício, bateu o 
peso-pesado Marcos Freire, do PMDB, e surge ago
ra como um dos principais articuladores da campa
nha de sensibilização do país para a problemática 
nordestina, que, resumida, significa pobreza absolu
ta, 

Este é o primeiro parágrafo dos redatores do Jornal do 
Brasil, que encimam a entrevista do Governador de Per
nambuco. Governador que vem se notabilizando pela fi
delidade_com.que interpreta o programa do nosso parti
do, o PDS. Lá no meu Estado, ainda hoje, tive ocãsião 
de dizer, na reunião dos Presidentes dos Diretórios Re-
8:iorlais do PDS, que aqui em Brasflia há um entendimen
to completo entre as bancadas estaduais, federais e o 
Executivo pernambucano. S. Ex• procurou o Partido 
para que o Presidente do Partido e o Secretário-Geral 
passassem a participú normalmente das reuniões do Se
cretariado. Ao mesmo tempo, em quaisquer assuntos de 
nível nacional n~o deixa e!e de procurar os seus Senado
res, Nilo Coelho, Marco Maciel e o orador que vos fala, 
para que, de comum"acorilo com ·a bancada federal, pos
sa ele, nos seus pleitos junto ao Executivo Nacional, di
zer que não fala em seu nome, e sim dos pernambucanos 
que o elegeram e das representações políticas do seu Es
tado, 

Por isso, Sr._Presidente:, é que peço a transcrição nos 
Anais desta Casa dessa entrevista concedida ao Jornal do 
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Brasil, de ontem, onde dois problemas na _complexidade 
nordestina avultam em meu Estado: as secas e o desem
prego. 

Nos 12 últimos meses, fecharam duas usinas de 
açúcar em Pcrnambu_co: a Mussurepe e a Cerro 
Azul, que cra_dc uma cooperativa de·pequcnos pro
dutores. Até agora, quem está arcando com o ônus é 
o Estado, pois estamos enviando um caminhão de 
géneros alimentícios por semana para os desempre
gados da Mussurepe. E eu não acho justo. Estümos 
dialogando com o IAA (Instituto do Açúcar e ao 
Álcool), pois a emp"rCSi CSlayã sob _a supcrvis~o de 
um órgão federal e a emergência não cabe, então, ao 
Estado. 

No setor têxtil, cu não sab_eria dizer quantas em
presas fecharam. Mas posso informar que aS auas 
mais tradiciona-ís-feCharam. A Companhia de Teci
dos Paulista já- teve 5 mil empregados c fechou, este 
ano, com I mil 500. Uma das cenas mais trist_es que 
jã vi. A outra foi a Contonifícío da TOrre~-Ás -duas 
eram dentro da Grande Recife. 

O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não, Senador 
Luiz Viana. 

O Sr. Luiz Vhma- Desejo congratular-me com V. 
Ex• pela feliz iniciativa- que- esfá tendo de pedir a trans
crição da entrevista do Governador Roberto Mftgalhães. 
E V. Ex• sabe que minhas palavras são realmente revesti~ 
das de grande sinceridade, porque antes de saber que V. 
Ex~ teria a iniciativa eu tinha dito a V. Ex~ que gostaria 
ou que pensava ter essa inicia_ti_va ... 

O SR. ADERBAL JUREMA - É: a pura verdade. 

O Sr. Luiz Viana- ... pela importância que dou a essa 
entrevista e pela qual eu acresceria que o Governador 
Roberto Magalhães fala não apenas pelo Seu Estado, 
mas em muitos tópicos ele fala por todo o Nordeste, cuja 
problemática ele encaroJl com objetividade, com realis
mo e com muita propriedade, sugerindo várias iniciati
vas, inclusiVe em relação à_S_UDENE, que cons_idero fun
damentais para que possamos resolver o trágico, o dra
mático problema da seca. Mas, além da questão regio
nal, o Governador Roberto Magalhães também se refe
riu ao problema da sucessão presidencial, e o fez justa
mente dizendo da necessidade de que cheguemos a um 
consenso, a um entendimento, a uma conciliação, num 
país que, diz ele com r:azão_, que está realmente maduro, 
que está pronto, como jamais esteve tanto, para uma 
concitiação nacional. E diz S. Ex~: _ 

"A não ser que o Presidente indique um nome al
tamente capaz, que, ao ser eleito na convenção do 
PDS logo forme um- COnsensO --em-Torn-o dele, antes 
da eleição pelo colégio iilteriiartidárlo:." 

S. Ex' prevê que, salva essa hipótese, nóS estaremos 
diante da imprevisível. E diz:_ 

"Então, eu acho que tem que haver um consenso 
suprapartidário antes_da indicação de um candidato 
ou a partir da_candidato eleito na convenção do 
PDS. Mas tem que haver esse consenso." 

V. Ex~ sabe, e o Senado sabe, que é o meu pensamen
to, um pensamento antigo, que eu acho inelufãvel nesse 
momento em que vemos cada dia mais se agravar -ã S-i
tuação nacional. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pensamento de Y. 
Ex• que, hoje, está --se tranSfofma:ndo numa espécie de 
denominador comum dentro do nosso. Partido. 

Todos nós desejamos que o-Presidente da República 
çonsiga, numa ampla consUlta ao Partido e à sociedade 
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brasileira, trazer um nome que mereça não apenas a nos
sa confiança, mas, sobretudo, a confiança do sofrido 
povo desta Nação. 

O aparte de V. Ex• veio dar um relevo_ especial ao meu 
pedido de transcrição da entrevista do Governador Ro
berto Magalhães. 

Quanto à SUDENE, a que V. Ex~ se referiu, ele acha
ma d~ "uma grande injustiçada" -Senador José Lins, 
ex-&uperintendene da SUDENE. 

Diz Roberto Magalhães: 

"A SUDENE é Uma grande injustiçada. Dos in
centivos fiscais que nós tínhamos na década de 60, nós 
hoje dispomos apenaúfe 23.%. O reSto equivale a I bi
lhão de dólares ao ano, aO câmbio oficial, e foi todo 
carreado ·para -otltràS regiõeS~ Apesar de tudo isso, a 
SUDENE não é só FINO R (Fundo de Investimentos 
do Nordeste). Ê tainbém apoio técnico, hivcstimento 
etc. Então, graças à SUDENE e ao êxi_to do processo 
de induStrialização do Nordeste, nós estamos indo 
para a frente." 

E, com a sua mensagem de otimismo, de que tanto nós 
precisamos, diz o Governador: 

"Devagarinho, mas para a frente. E o que nos ti
raram, nesses últimos rs anos, não é -brinquedo, 

A critica qlie se faz ao FINO R, como do resto a 
qualquer incentivo, é de que é concentrador de ren
da. Mas o principal é que esses incentivos têm sido 
canalizados para grandes investimentos, 
esquecendo-se a média e a pequena empresas, que 
são a que empregam e que Tormani o tecido indus
trial de qualquer país. 

Eu não tenho a menor dúvida de que uma per
centagem do FINO R-ê claro que não tudo- de
veria ser empregada para ajudar essas empresas. Se
ria uma parte de restauração do que foi perdido ao 
longo dos anos. Não que fosse virar urn hospital de 
empresas, mas para ajudar as empresas e garantir 
empregos. Eu já fiz essa proposta, por escrito e assi
nada embaixo, à SEPLAN." 

Foi isso, e eu tesiemuOhei na última rt;J.,miãÇ) da SU
DENE, em Pernambuco, quando o Governador Rober
tO Magalhães encabeçou esta proposta que foi secunda
da por todos os Governadores presentes. 

"Em relação à SUDENE, a Revolução de_Março 
de 1964 foi madrasta. Em relação ao Nordeste, só a 
história, no futuro, poderá julgar. Agora, uma coisa 
é certa: o Nordeste nunca foi prioridade !1-{lcional, 
em Governo algum, nem no Governo Getúlio, nem 
no Outra, nem no Juscelino. A grande missão é_ mo
bilizar o país, sensibilizar o país, para a problemáti

-ca do Nordeste, -Ou seja, a sua pobreza absóluta.'~ 

.Con:l essa franqueza desenrÕii~se tOda a entrevista que 
o ainda jovem Governador de Pernambuco concedeu a 
um dos maiores órgão"s da imprensa nacionaL É por isso, 
Sr. Presidente, que eu peço a transcrição, na íntegra, des~ 
se depoimerito corajoso, patri6ti<ró e síiíceto. {Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. A
DERBAL JUREMA EM SEU DISCURSO: 

Advogado e prOfessor de 5Õ-anoS, Roberto Magalhães 
parou de fumar em plena campanha para o Governo de 
Pernambuco. Perdeu o vício, bateu o peso-pesado Mar
Cos Freire, do PMDB, e surge agora como-um dos prin
cipais articuladores da- campanha de sensibilização do 
país para a problemática nordestina, que, resumida, sig
nifica pobreza absoluta. 

De grande zebra das eleições de nOvembro de 1982-
sua imagem, durante toda a campanha, foi de "conserva
dor extremado", num dos Estados mais politizados do_ 
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país- ele_emerge com os outros oito Governadores nor
destinOs, fodos do PDS, como entídades independentes e 
reivindicadoras, às vezes críticas, do GovernO federal. 

-Ele até .aponta o "encabulamento" que o PDS herdou da 
antiga Arena, mas defende um caminho para a conci
liação nacional: deve ser a via partidária, entre o PDS e 
os partidos de oposição. 

Não chega a rasgos como os de Luiz Gonzaga da Mot
ta e ~'ilson Braga, Governadores do Ceará e da Paraíba, 
que pregam as eleições diretas para a Presidência da Re
pública já em 1985, mas não vê hipótese de quem quer 
que seja chegar ao lugar do General Figueiredo sem pas
sar por um amplo consenso suprapartidário. 

Contudo, sua principal preocupação, de fato, é com a 
crise ecOnómica brasileira. Até porque o pior prejudica
do é o Nordeste,. "que não tem mais água, não tem mais 
nada". Por isso, pede a Deus que o "pipoco não comece 
pÓ r Pernambuco" e adverte que, se a recessão -perdurar, 
o "pipoco" poderá começar por lã, pelo Cearâ ou por 
São Paulo .. "Pipoco", no linguajar pernambucano, signi
fica convulsão social. 

A entrevista, cujos trecho& principais publicamos a s-e
guir, foi dada a Ricardo Noblat, Eliane Catanhede e José 
Negreiros, respectivamente chefe de reportagem e repór
teres da Sucursal do Jornal do Brasil em Brasília. 

O Nordeste não vive uma crise: vive um conjunto de 
crises. Temos a crise económico-fmanceira, mas há ou
tras anteriores, subjitcentes, e outras mais recentes. Em 
termos de Nordeste, vivemos a crise crônica da pobreza 
a-bSoluta. Assim; rios 'ressentimOS muito mais" de uma cri
se conj\.Ultural de nível nacional. 

E, d_entro do Nordeste, Pernambuco é um Estado que 
tem perdido posição relativa ao longo do tempo, desde a 
República. No momento, temos dificuldades conjuntu
rais na indústria têxtil, dificuldades estruturais na a
groindústria dO açúCar e a seca atinge também a Zona A
greste do Sertão. IstO tudÕ, naturalmente, reflete no 
Grande Recife como uma série de problemas, acentua
damente o desemprego. 

Pernambuco tem 89% de seu território dentro do PoH
gono das Secas. Os restantes I 1%, a Zona da Mata e o li
toral, concentram 75% de toda a produção do Estado. E 
o Grande Recife_, com menos de 3% do território, repre
sei1ta 60%"de toda a arrecadação. Pernambuco, pOrtan
to, é um Estado macrocéfalo em terinos econôtnicos. A
gora, em termos de seca isto não deixa de ser uma vanta
gem: a faixa que mais produz é a menos afetada e, assim, 
o impacto da seca é menor na situação econômica do Es-

-tado. 

Nos 12 últimos meses, fecharam duaS usinas de açúcar 
em Pernambuco: a Mussurepe e a Cefro Azul, que era de 
l.nlia cooperativa de pequenos produtores. Até agora, 
quem está arcando com o ónus ê o Estado, pois estamos 
enviando um caminhão de gêneros alimentícios por se
mana para os desempregados da Mussurepe. E eu não 
B.cho justo, EstamoS di<liogando com o IAA (Instituto do 
Açúcar e do Álcool), pois a empresa estava sob a super
visão de um órgão federal e a emergência não cabe, en
tão, ao Estado. 

No setor têxtil, eu não saberia dizer quantas empresas 
fecharam. -Mas pos-so inforinar- qUe as duas mais tradi
cionais, fecharam. A Companhia de Tecidos Paulista jã 
teve 5 mil empregadOs e fechou, este ano, com I mil500. 
Uma das cenas -mais tristes quejâ vi. A outra foi a Coto
nifício da Torre. As duas eram dentro da Grande Recife. 

Segundo o ffiGE, o desemprego aberto estava em 
8,9%, em junho, em todo o Estado. Mas esse dado não 
representa muito. O que pesa de fato é o subemprego, e 
não tenho números sobre isso. Se vocês querem saber da 
nossa pobreza, eu tenho outros clamorosos dados: o 
Nordeste tem 30% da população brasileira e participa 
com 12,13% da renda nacional. Nós temos metade de to
dos os analfabetos do Brasil e 50% de nossa força de tra
balho recebem até um salário mínimo. Não tenh.o núme
ros exatos sobre mortalidade infantil, mas tenh.o certeza 
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de que, quaisquer que sejam efes, estarão muito agrava
dos agora, com a seca. 

As três causas 

As causas da situação de pobreza do Nordeste não ca
bem numa entrevísta. Seria preciso um verdadeiro trata
do. Agora, por alto, hã pelo menos três causas. A mais 
óbvia é o clima. Outra, é o próPrio desenVolviinentO h.'is.-
tórico -da -eConomia brasileira, que privilegiou o Centro
Sul, com mão-de-obra qualificada de imigra"rttes euro
peus e o surgimento mais cedo da industrialízação. ~ 
partir dai, surge uma outra causa posterior: o distancia
mento de uma região da-~outra. Pelo fato de uffiãser o 
pólo mais desenvolvidO, já começa a -atraír oS ricivos iil
vestimentos~ já -começa a praticar pOlíticaS ·-de __ consoli
dação da hegemonia, etc." 

A grande injustiçada 

A SU DENE é uma grande injustiçada. _Dos incentív-os 
fiscais' que nós tínhamos na: &caaa ae 6o, nós'hoje dispÕ
mos apenãs de 23%. O resto equivale a 1 bilhão de dóla
res ao ano, ao câmbio ofichli, e foi todo carreado para 
outras regiões. Apesar de tudo isso, a SUDENE não êsó 
FINO R (Fundo de Investimentos do Nordeste). t tam
bém apoio técnico, investirile'ntO etc. Então, gr3ças à SU
DENE e ao êxito do p,focesso de industrialização _do 
Nordeste, nós estamos indo pai-a a frente. Devagarinho, 
mas para a frente. E o que nos tiraram, nesses últimos 15 
anos, não é brinquedo. ---

A crftica que se faz ao FINOR, como de resto a qual
quer incentivo, é de que é concentrador de renda. Mas o 
principal é que esses incentivás têffi ·sido Carializados 
para grandes investimentos, esquecendo-se a média e a 
pequena empresas, que são a que empregam e que for
mam o tecido industrial de qualquer pais. 

Eu não tenho a menor dúvida de que un1a percenta
gem do FINO R- é claro que não tudo- deveria ser 
empregada para ajudar essas _empresas. Seria uma parte 
de restauração do que foi perdido ao longo dos anos. 
Não que fosse virar um hospital de empresas, mas para 
ajudar as empresas e garantir empregos. Eu já fiz.eSSa 
proposta, por escrito e assinada embaixo, à SEPLAN. 

Em relação à Sudene, a Revolução de Março de 1964 
foi madrasta. Em relação ao Nordeste, só a história, no 
futuro, poderá julgar. Agora, uma coisa é certa: o Nor
deste nunca foi prioridade nacional, em Governo algum, 
nem no Governo Getúlio, nem no Outra, nem no Jusce
lino. A grande missão é moOíliú? D p"aís~ sensibilizar o 
país, para a próblemãtica do Nordeste, ou seja, a sua 
pobreza absoluta. 

A ameaça da Fome 

Tenho profundo respeito pelo nutricionista Nelson 
Chaves, a quem conheci pessoalmente, mas discordo de 
sua tese de que estamos criand_o uma sub-raça no Nor
deste-Acho pessimista demais. É verdade que hã bolsões 
agudos, onde o homem se atrofiou, mas o nOrdestino 
médio não se atrofiou. Bista vef qu·e· na déca'da de 40~ 
quando a gente ia ver jogo-d~ 1'Ut6-bol no Nordeste contra 
o Sul, fazia pena. Os nossos eram amarelinhos, franzi
nos. Hoje, não. Se você for à Praia da Boa Viagem, em 
Recife, Vai ver gente tão saudáVel quanto em Copacaba
na. 

O Nordeste não andou para trás, não; andou para 
frente. Mas é verdade que eu não conSigo mais jantar di
reito. Quando estou comerido a sobremesa, lá vem a t~le
visão.mostrando gente comendo rato, calango. Eu ainda 
não tive informação de que os pernambucanos também 
estejam comendo esses bichos, mas se acontece no Cea
rá, ali do lado, já deve estar acontecendo também em 
Pernambuco. 

Eu soube que uns ecologistas andam ai reclamando 
que estão acabando com os calangos. Meu Deus do céu. 
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Isso deve s.er piada. Então, vamos acabar com o homem 
para não acabãr com o CalarÍgofO Nofdeste tem uma 
boa infra-estrutura. Tem estradas por toda a parte, tem 
telefone, tem televisão. Mas só investimentos e infra
estrutura não bastam. Precisamos cuidar do homem. 
Ou_tra coisa: infra--estrutura não pode ser às cegas. O Go
verno não pode investir uma fábula em irrigação, que é 
cârá e boa para o semi-árido, sem saber quem vai se be-

."-'- neficiar dela. Senão você faz investimento. enorme com o 
-dinheiro do povo, só para beneficiar meia dúzia. 

Controle da natalidade 

. CoOtrOle da_ n~talidRde é uma e~pressã~ muito ;;npla, 
Há varias alternativas para se tentar diminuir as taxas de 
expansão demográfi-ca. flá métodos ortodoxos que con
sidero Violentadores da dignidade humana, como a este
rilização, e hã o meio termo, que é a massificação de ar
tefatos, medicamentos e drogas que venham a conter a 
natalidade. Mas há uma terceira alternativa; que eu 
aprovo e que nem a Igreja se manifesta contra que é a do 
planejamento famili.:ir. -

O que me parece profundamente injusto é que conti~ 
nu e- Permitin-do que as f3.mili3.s mais ·pobi'ú, Por ·ign-o
rã_~~ia, ~ntinuem sendo m_ais numerosas. Se fosse por 
opÇão, inuito 5e~; mapodos sabemos que não é. Onde 
o· Setnl-ãrido for irrigável, não deve haver limitação de
mográfica. Onde não for possível a irrigação, temos que 
nos conformar com a aridez do clima, adaptar as plan
tações e o refl(lrestamento. 

Neste caso, deverá haver uma política de rarefação de
m'Ográfica.- Não precisará, necessariamente, ser através 
dª pílula anticoncepcionr:Jl. Mas da mera transferência 
de famílias, ou da indução ao êxodo, não para o litoral, 
mas para outr<lS ãrea_s_ do jnter:ior, at~ do _próprio semi
ãf.ido, desde qUe irrigadÕ. 

Recessão e Soberania 

Não podemos conviver eternamente com a recessão. 
Não tenho a menor dúvida de que a recessão leva à con
vulsão social. Só não sei Quem explode primeiro: Ceará, 
Pernambuco ou São Paulo. Em termos de acordo Brasil
Fundo Monetário Internacional, tenloS que dividir o 
tempo em dois: antes e depois do discurso do Presidente 
figueiredo, aQ ~ea_SS!J_mir O governo, 

A soberania é o conceito básico para discutirmos nos
sas negocjações à .nível externo_. Quaisquer que sejam es
sas negociações, jamais poderão comprometer a sobera
nia do Brasil. Há questões internas que dizem diretamen
te respeito ao bem-estar do povo e que nós não podemos 
transferir a nenhuma potência estrangeira, muito menos 
permitir interferência. O _que o Presidente Figueiredo 
quis dizer foi nisso, eu acho: as negociações devem ser 
mais políticas do que um mero acerto de contas entre de
vedor e credor. Eu entendi o discurso assim. 

Como ex_-professor de Direito Falimentar, eu sei que o 
'inStituto da moratória é eminentemente bilateral, em sua 
or'gem histórica. SCmpre se faz através de acordos. Aqui 
no Brasil, ela é Unilateral, mas em função de ter~se torna
do judiciil. Quer dizer: a vontade do credor é substituída 
pela vontade do Es_tado, na pessoa do Juiz. Mais perma
necem duas vontades: a do Estado e a do devedor. 

A moratória unilateral formalizada eu nem conheço. 
Acho atê e~tranho falar nisso. O que acho normal é aqui
To -que estava tantos anos em desuso e que o documento 
dos empreSários ressuscitoU: a palavra "reescalonamen
_to". 

Isto significa prazos mais amplos e juros mais com
patíveis com a nossa capacidade de pagamento. É a saí
da, não há o-Utra __ Se ficarmos de junho em jumbo, p-ara 
rolar a dívida, levando o povo a sacrifícios enormes, vai 
dar "pipoco". Eu peço a Deus que não comece por Per
nambuco, que já está muito sofrido, sem água, sem nada. 
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Hora da Concilia~ão 

O país nunca esteve tão maduro para uma ampla ne-
gociação, uma conciliação nacional. O próprio Presiden
te já farou- em "Consenso" e ·~concórdia". Um dos cami
nhos- talvez o mais adequado nesse momento- seja o 
das conversações a_ riíVCl partidária. O PDS herdou um 
pouco aquele encab-u!amento da antiga ARENA e eu 
acho que os partidos têm que ser organismos atuantes, 
até- porque lhes cabe cobrir cçrtas áreas que não são do 
Governo. 

Nós, Governadores, estamos fazendo a nossa parte, 
estamos ocupando o nosso espaço, mas não podemos 
ocu-par o dos outros. Eu defendo um -candidato de con
senso à Presidência da República. Mas se partirmos logo 
do pressuposto de que ele deva ser deste ou daquele par
tido, já começamos a complicar a negociação. O proces
so da negociação é lento e necessariamente vence etapas. 

Se o PDS disser: "Vamos conversar, mas, olha, o can
didato tem que ser do PDS",- o PMDB não terá con
dições de sentar na mesa, pois já estaria capitulando an
tes de sentar. Mas o PDS deve dizer: "Vamos conversar 
sobre o que é mais urgente. E a crise económica'? Então 
vamos conversar sobre isso", já ser{! uma primeira etapa 
para discuti_r problemas que interessam a toda a popu
lação brasileira. 

Depois, a questão tributária e, de etapa em etapa, po
deremos chegar a_ um programa mínimo para um gover
no de tr~nsição. Não de dois anos, mas por que não de 
quatro? 

Depois, virâ naturalmente o nome do candidato. E há 
tWJpo para isso, porque a eleição ainda estã muito lon
ge. Dá tempo até para reimplantar o Império. 

Eu também não concordo em que o Deputado Paulo 
Maluf seja um fator complicador. Acho, ao contrário, 
que_ele ajuda o consenso. Ele estã ativando o processo e 
nós vamos nos preparando para as fórmulas alternativas 
a uma mera decisão partidária. Se não fosse ele, estaria 
todo mundo parado, esperando passivamente que as coi
sas acontecessem_ Ele está fazendo as coisas aco-ntece
rem. 

Sucessão presidencial 

Na minha opinião, o Colégio Eleitoral que vai esco
lher o candidato partidário à Presidência da República 
tem uma bitola muito estreita para o trem da abertura. 
Vai descarrilhar. A não ser que o Presidente indique um 
nome altamente capaz, que, ao ser eleito na convenção 
do PDS, logo forme um consenso em torno dele, antes 
da eleiçã-o pelo colégio iriterpartidário. Então, eu acho 
que tem que haver um consenso suprapartidário antes da 
indicação de um candidato ou a partir do candidato elei
to na convenção do PDS. Mas tem que haver esse con
senso. 

A terceira .opção é a eleição direta. O candidato do 
PDS tem que ter capacidade , aliás, de se fortalecer junto 
aos outros partidos, mas também junto aos segmentos 
da sOciedade. Um homem que não tenha crcdiPilidade 
junto aos segmentos- da sociedade civil, não sei como 
chegaria lã. Eu sou francamente favorável, hoje, ao con
senso, para o eleito não chegar muito fraco, muito ques
tionado, quanto à legitimidade, à Presidência. 

Eleições diretas 

Eu sei que as eleições diretas virão, inexoravelmente. 
A não ser que o processo seja interrompido. Nem preci
samos fazer pesquisa para saber que população as quer. 
O que acontece é que o projeto de abertura foi co-ncebidO 
para ser lento, gradual e segUJ:O, e as etapas vêm sendo ri
gorosamente seguidas. Será que valerá a pena subverter 
esse croríograma com as eleições diretas já? 

Eu acho que um candidato indireto, com legitimidade, 
será bom para esse período de transição, para o coroa~ 

_ mento do processo de abertura depois de quatto anos, já 
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com as eleições diretas e uma nQva Constituição. Eu não 
temo o retrocesso. Aqueles que poderiam levá-lo adiante 
são justamente os que não o querem: o que eu temo é o 
impasse, uma situação sem sarda, que taillo pOde ser o 
''pipoco" como também a dificuldade na formuJação_ d_e __ 
soluções. 

Agora, é evidente que, em tese, um candidato saídQ _ 
das eleições diretas nã_Q é_ u.m _candidato saído das e
leições indiretas. _O das di retas tem qUe provar compe-_ 
tência logo na saida, dentro do partido, depois tem que ir 
para a praça pública. Tem que provar sua capacidade in
telectual, de convencímeilto e, o que é o_ prin-cipal, tem 
que assumir comproiTiiSsõs que -de-pois lhe serão cobra
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - -Conçedo a 
palavra ao nobre Senador _JQrge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Amazônia acaba de ser brindada com o primeiro 
navio-hospital, batizado com o nome do cientís_t.a, "Os~ 
valdo Cruz". Materializa-se assim um programa ideali~ 
zado pelo Senhor MiniStro Maxünia,no da Fonseca, que 
nos revelou a iniciatfY_a ainda em 1979, quando, atenden
do a seu convite, percorremos as instalaÇões_da Marinha 
nos Estado do Parã, Amazonas e Território do Amapá. 
Nessa nova vilegiatura, pudemos observar mais cuidado
samente o trabalho que realiza a Marinha de Guerra nos 
rios amazônicos, com seus navios-pati'ulha pertencentes 
à Flotilha do Amazonas e em especial nos campos médi
co e odontológico, não obstante _a impropriedade dessas 
belonaves para esse tipo de atendimento. 

Contudo, graças à boa vontade do Ministério da M~
rinha, esses navios atendem, mesmo além das su~s con
dições, Como o próprio es-paço- físico, as pop-ulaÇões ri
beirinhas. Agora, inCorporando um navio apropriado -
para assistência hospitalar, como sói ser o . .'~Osvaldo 
Cruz", o Brasil, através de sua Marinha de Guerra; Vai 
ao encontro dos anseios de uma população esparsa pelos 
rios amazónicos e Carentes dt!Sse __ tipo de assistência.-

Para melhor ilustrar este meu registro leio a notícia 
constante da revista No Mar, de julho de 1983, sob o n9 ~ 
481: 

AMRJ LANÇA AO MAR PRIMEIRO 
NAVIO DEASSISTENCIA HOSPITALAR 

Em cerimônia presidida pelo Ministro da Mari
nha, Almirante-de-Esquadra MaximianO- Eduardo 
da _Silva Fonseca, o Arsenal de Ma,rinha do Ri_o_de 
Janeiro (AMRJ) lançou ao mar no dia 11 de julho, 
às 15:30 horas, o primeiro Navio de Assistência 
(iospitalar do Brasil, o_ ~·Oswaldo_ Cru~".~ 

O NAs H «Oswaldo Cruz", que teve como madri
nha a Sr• Deusina Pinheiro Arcoverde, esposa do 
Ministro da Saúde, Waldyr Mendes ArcoverQe. 

Foi iriteirarrie-nU:-construído no AMR_J para o 
Ministério da _Saúde, mediante _financiaménto da 
Superintendência Nacional da Marinh;;t. Mercante 
(SUNAMAM), e será guarnecido com tripulação 
da Marinha do BrasiL 

O "Oswaldo .Cruz" tem como fina.lid_ª-d~;;_ precí
pua dinamizar a Assistência Médico-Odon_to!ógica 
às populações ribeirinhas da Amazônia, atualiTil:::iite 
prestada pelos navios da Flotilha do Amazonas. 

De concepção totalmente nacional, baseada nos 
navios-patrulha fluvial da classe. "Roraima", o 
NAs H "Oswaldo Cruz'_' ·está adequadamente equi
pado, inclusive com heliCóptero "i:""fem: as seguintes 
caraderísticas príncipaiS: Com·priffiê"il.to tOtal -
47, IS m; comprimento entre perpendiculares -
45,00 m; boca moldada- 8,45 m; pontal ao lado-
2,90 m; calado máximo - 1,75 m; deslocamento 
carregado - 500- t.; e velocidade - 9 nós. 

Outro nay_iQ.da_rnesma_çlasse, o NAsH "Ca_rlos 
Chagas"- já em adiantada fase de construção tam
bém no AMRJ- será brevemente lançado ao mar. 

Esses melhoramentos, pelo seu ineditismo em favor de 
uma população necessitada, merece um registro especial 
acompanhado dos aplausos de todos nós amazônidas, 
que em todas as oportunidades temos procurado mino
rar as dificeis coridições de vida daquela gente, não s6 in~ 
céittivarid6-iníCiativas comO esta do Ministério da Mari
nha, c'!mo !ambém através de ação pr6pria. 

Temos, ao longo da nossa trajet6ria nesta Casa; apre
sentado projetas que representam passos importantes 
nesse sentido, como o que preconiza a criação de uma 
Secretaria Especial para Assuntos da Amazônia (SEA
RA) e aquele que determina a aplicação naquela_ área do 
Imposto de_ Renda_ali arrecadado. 

Projetas -como os nossos não irão, obviamente, resol
·ver os. p-roblemaS corrlo nUrri passe de mágica, mas, após 
algum tempo, estou certo, alcanÇãrão esse -desideratum. 

Acreditamos que o desenvolvimento da área s6 será 
alcançado pelo esforço conjugado das autoridades -e do 

-povo brasileiro. A Marinha, -através da instalação desse 
naVio-hospital, dá sua valiosa coritfibuição para a saúde 
do nosso povo. Por esse ato de patriotismo, n6s, como 
representantes do povo acreano, imensamente beneficia
do pela iniciativa, manifestamos o nosso agradecimento 
ao Ministro Maximiano da Fonseca, lembrando que seu 
gesto está concatenado com a ação de outros órgãos do 
Govei-Ilo, como os Minísférios do ExéiCito e- da Aerona-

• utica, que não tê"m faltado à Amazônia em sua arrancada 
para o progresso. 

Sr. Presidente, paralelamente ao assunto que acabo de 
tratar, gostaria de inserir nos anais desta CaSa, -õ" OUcio, 
datado de 8 de setembro, que enderecei ao Generãl Oziel 
de Almeida, Presidente do Conselho Nacional do Pe
tróleo, sobre a situação difícil que o meu Estado está a
travessando: 

Brasília, 8 de setembro de 1983 

Ilm9 Sr. 
General Oziel Almeida Costa 
MD. Superintendente do 
COnselhO-Nacional do Petróleo 
BrasHia- DF 

Senhor Superitf:ndente: 
Estou sendo informado que a Capital, acreana 

encontra-se em situação difícil face à precariedade 
-do abastecimento de diesel, gasolina e gás, insufi
ciente para atender suas necessidades, trazendo em 
conseqüência transtornos à população em geral. 

O fornecimento de enegia elétrica está muito a
quém de um natural racionamento, se assim estives

- seniãs demais cidades brasileiras; praticamente ine
~ xiste gasolina para os ve"íc.ulos e em igual situação o 

_gás para cozinha. 
Sabendo da distância que nos separa dos centros 

abastecedores, tomo a liberdade de sugerir a Vossa 
Senhoria que, emergencialmente, autorize _o_ supri
mento desses combustíveis dos depósitos de Porto 
Velho e Manaus, transportando-os pela estrada a
través de carros-tangues, atê que se efetive o trans
porte por via fluvial que nesta fase do ano é difícil. 

Ante o estado de verdadeira calamidade, o deses
pero já começa a contagiar a pacata população. 

Solicito a Vossa Senhoria o obséquio de mand;u 
tomar providências para que a Capital acreana re
torne à sua normalidade. 

Agradecendo-lhe a preSteiã, ãproveito o ensejo 
---para reiterar a Vossa Senhoria os meus protestos de 

elevada estima e ~nsideração, _-Jorge Kalume. 

- Era o que--tinha a dizer, Sr. Pres-idente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dã.Ha) - Concedo a 
palavra ao nobre ~enador Almir Pinto, 

Setembro de 1983 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR· 
SO QUE, ENTREGUE À REVISAO DO ORA· 
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Eunice Michiles- João Castelo --Jo
sé Sarney -Alberto Silva- Virgílio Távora-- Dinarte 
Mariz - Marcondes Gadelha - -Aderbal Jurema -
Luiz Cavalcante -dutahy Magalhães - Lomanto Jú
nior - Roberto Sãturnino -Saldanha Derzi ~ Enéas 
Faria - Octávio Cardoso. 

O SR: PRESIDENTE (Henrique Santillo)- De acor
do com deliberação anterior do PlenáriO, ao aprovar o 
Requerimento n9 754, de 1983, de autoria do Sr. SeiHidor 
Virgílio Távora e outros Srs. Senadores, o período desti
nado aos oradores do Expediente da sessão de amanhã, 
dia: 13 de setembro, será destinado a homenagear o 
nobre Senador Oinarte Mariz pela passagem do seu 809 
aniversáriO. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Não hâ 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para o ordinária de arnanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 79, de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específlcos dos créditos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes _de incentivos 
fiscais, tendo 

PARECERES, sob ni'S 585 a 587, de 1983, das Comis
sões: 

-_ .. ç_ Consdtuiçio e Jllstiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda que apresen-

ta de n9 I-CE; e 
-de FinanÇas, cOntrário, com voto vencido do Sena

doi- José Fragelli e- voto vencido, em separado, do Sena
dOr Pedro Simon. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câriia
ra n9 51, de_l983 (n9 88/79, na Casa de origem), que revi
gora, com nova redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452 de 
19 de maio de 1943, dispondo sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECER FAVOR.kVEL, Sob -n9 552, de 1983, da 
Comissão 
~ de Legislação Social. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei_da Câma
ra n9 150 de 1983 (n9 3.826/80, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das_Leis do 
-Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
_m.Jlio d~__l943, tendo 

PA_RECER, sob n9 627, de 1983, da Co_mis_S_ã__o __ _ 
-de Legislação S~fal, favorável, com voto venCido, 

em separado, do Senador Gabriel Hermes. 

Votação, em turrio Q_nico, do Projeto de Resolução-n9 
98, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 756, de 1983), que au
toriza o GoVerno do Estãdo de Pernambuco a elevar em 
Crl 84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e 
seis mil, setecentos e vinte cruzeiros) o montante de sua 

. dívida conSolidada, tendo 



Setembro de 1983 

PARECER, sob n9 757, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
l02,_de 1982 (apresentado pela Comissão de EC:ononlia 
como conclusão de seu Parecer n9 783, de 1983), que auM 
toriza a Prefeitura Municipal de Estância (SE) a elevar 
em Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzen
tos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete cru
zeiros e um centavo), o montante de sua divida consoH
dada, tendo 

PARECERES, sob n9s 784 e 785, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e_ 

-de Municípios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Requerimento Õ'~158, de 
1983, de autoria do Senhor St!nadOiTõlldVal Bãpilsta 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado; dos dis
cursos proferidos pelo Vice-Presidente da -República, 
Aureliano Chaves, e pelo Presidente João Baptista Fi
gueiredo, quando da solenidade em que reassumiu o car
go, no dia 26 de agosto de 1983, no Piilácio do -Planalto. 

Discussão, em primeiro turnõ-"(apféciação preliminar 
da constitucionalidade, nOs termos do art. 296 do Reii
mento Interno), do Projeto de Lei do SCnado n\' 21, de 
1983, de autoria do Senadodienrique Safül1IO, que dis
põe sobre redução do preço do álcool para venda a pro
prietários de veículos de aluguel empregados no trans
porte individual de passageii'os, mediante subsídios, nas 
condições que especifica, tendo 

PARECER, sob n9 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de 
(Dependendo da votação do requerimento n'~ 775, de 

1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia
mento da discussão para a seSsão de -7 de ciU.tub"ro-do cor
rente ano.) 

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

(Levanta-se a sessao às 16 horas e 30_minutos.) 

DISCURSO PRONUNCTADO PELO SR. 
MAURO BORGES NA SESSÃO DE 29~08-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.·_ 
SERIA PU DUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores: · · 

Vou discorrer sobre um tema muito atual na vida bra
sileira. 

O curso seguido pela economia brasileira nas três últi
mas décadas, malgrado dois relevantes períodos de Crise, 
t~m se caracterizado por importantes mudanças_ qu_alita
ttvas em sua estrutura produtiva e nos padrões de apro
priação da renda. Implantou~se no país um departamen
to produtor de bens de consumo duráveis, na década d_e 
50; assistiu-se recentemente a um crescimCnto substan
Cial do setor produtivo estatal e à implantação parcial de 
setores produtores de bens intermediãríos e de prciduçào; 
por outro lado as duas últimas décadas evidenciaram ta
xas de crescimento signitkiltivas do Produto IDternO 
Bruto, acompanhadas no entanto por um processo _de 
distribuição da renda crescentemente regressivo e perver
so. 
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O período mencionado coincide, "grosso modo", com 
a elaboração de uma série de Planos, que objetivavam es
tabt!lecer diretrizes e estratégias para a economia, a mé
dio e longo prazos: o Plano de Metas (1956-61), o Plano 
Trienal de Desenvolvimento (1963-65), o Plano de Açào 
Económica do Governo- PAEG (1964-66), o I Plano 
Nacional de Desenvolvimento -1-PND (1972-74), o 11-
PND (1975-79) e o 111-PND (1980-85). 

A questão crucial que se coloca, face a estes aconteci
mentos, é a de saber se todas essas transformações ocor
ridas na sociedade brasileira se deram apesar ou por cau
sa d~s propaladas intenções de planejamento econômico. 

A premissa fundamental de que se deve partir para 
·responder a esta pergunta é um fato óbvio do senso co
mum mas, paradoxalmente, esquecido por vários econo
mistas e planejadores: _o B_rasil é uma formação social 
que, embora possua uma dinãmica que lhe é específica, 
faz parte de uma totalidade maior- o sistema capitalis
ta mundiaL A prática e a experiência concreta estão ensi
nando de maneira amarga à sociedade brasileira que os 
rumes de nossa economi-a são em grande parte determi
nados por fatores e circunstâncias que não lhe são endó
genos. Em outras palaVras, o movimento da economia 
brasileira sempre foi condicionado de uma forma ou de 
outra por suas relações de dependência face aO sistema 
capitalista mundial. Vale dizer, estas relações são de mú
tu~ dependência, o que indica que, embora o processa de 
ãesenvolvimento de nossa economia seja limitado, por 
determinaçõ.es .externas, sempre lhe sobra uma margem 
de manobra, grande em certas circunstâncias, ou extre
mamente exígua, como ocorre atualmente. 

Os tópicos que se seguem procurarão analisar o pro
cesso recente de crescimento económico brasileiro, e de 
suas inter-relações coin as experiências de planejamento 
e de condução da política económica, tendo sempre em 
inente o processo de deSenvolvimentO capitalista em es
cala mundial. ênfase maior será dada aos problemas e 
percalços da política económica na última década, 
restringindo-se a cobertura dos períodos anteriores aos 
aspectos de maior significação sobre a atualidade. 

A Reestruturação da Economia Mundial no Pós
guerra e a Revolução "JK '' 

_Os Padrões Inglês e A~ericano de Ex-portação d-e ('api· 
tais(*) 

A década que se sucede ao fim da Segunda Guerra 
Mundial inaugura um novo padrão de desenvolvimento 
capitalista em escala mundial, com os Estados Unidos 
substit~indo a _lngJaterra como potência hegemónica 
mundial. Em que reside esta diferença de padrões? 

A partir de finais do século XVIII e durante mais de 
um século, a Grã-Bretanha foi a potência líder do siste-_ 
ma capitalista muridt"aL Berço da Revolução lndustríal, 
desenvolveu até meados do Século XIX Uma estrutura 
produtiva integrada, contando com u_m parque produtor 
de bens de_ consumo e de produção, que lhe permitia ge
rar um fluxo de mercadorias em quantidade muito supe
rior à demanda efetiva interna. 

A -~olução natural para a manutenção do crescimento 
in,8Iês foi, pÕ-rtanto, a exportaçãO de mercadorias. De 
ínício (na prini.eira nletade do Sêculo XIX) exportavam

-se bens de consumo: tecidos de algodão, chapéus, sapa
tos etc. A partir de 1843, no entanto, o desenvolvimento 
acelerado do departamento produtor de bens de capital 
inglês havia críado uma crise de superprodução de má
q-uinas na ll__!!a. Foram derrubadas as barreiras legais que 
proibiam a exp-ortação de :rllãqUinas e o mundo fol en-

('") O argumento utilizado neste tópi~o acerca das transformações ~corri· 
das nas relações eçonômicas inte:rnaciona.ls e seus efeitos sobre as econo· 
mias periféricas é largamente baseado nas idéia~ do Prof~ssor Lauro Cam
pos. 
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xurrado de fábricas inteiras produzidas_na Inglaterra. 
Para onde antes exportavam-se apenas tecidos, passava
se a exportar máquinas de fabricar tecidos, com capaci
dade de prod_~zir uma série de _bens que antes iam sozj
nhos sem as fábricas. E em função destas condições espe
ciais vigorantes na economia central da época que se dá 
o primeiro surto de substituição de importações no Bra
sil: as primeiras fábricas brasileiras eram do setor têxtil, 
compradas par brasileiros na Inglaterra com financia
mento inglês. 

Este padrão de exportação de capit<J.is liderado pela 
Inglaterra possuía uma característica fundamental: as 
fábricas eram exportadas como meras mercadorias, ou 
seja, quem as comprava tornava-se proprietário de um 
capital produtivo potenciaJmente concorrente com oca
pital inglês. -1-s bases da perda da hegemonia inglesa fo
ram assim lailçadas pelo seu próprio padrão de expor
tação de capitais. 

Após a crise de 1929, a lenta recuperação da economia 
mundial foi possível graças aos gastos da economia ame
ricana-~ das pr!ncipals economias-européias-com os pre
p-inativos e o esforço da guerra que se avizinhava. O Pro
duto Interno Bruto dos Estados Unidos só volta a atingir 
o nível de 1929 em !941: 

O final da guerra trouxe a possibilidade da reativação 
do crescimento dos setores produtores de bens de consu
mo duráveis nos Estados Unidos, de início, e em seguida 
na Europa e Japão. Esta reativaçào, porém, dá-se em um 
cenário capitalista mundial inteiramente modificado 
pelo surgimento das empresas multinacionais. 

A exportação de ca{?itais das economias centrais para 
as periféricas, reatizadas através da ação das multinacio
nais, tornara-se um processo radicalmente diferente do 
padrão inglês. A instalação de uma fábrica de automó
veis em um país_ subdesenvolvido pode acontecer sem 
que a economia Centrar perca o controle e a propriedade 
daquela fábrica e do produto de suas vendas futuras. 
Deste modo, como afirma Laura Campos, 

"O transPlante do capital produtivo para as eCo
nomias subdesenvolvidas e semi-integradas é o re
sultado do movimento necessário do capital céntri
co ( ... )Assim, para evitar( ... ) a abundância do capi
tal .produtor, ( ... ), a economia nor:te-americana 
transplanta o capital produtivo que, se se instalasse 
lá, elevaria o nível das forças produtivas alêm da
quele que o assalariamento pode valorizar e o con
sumo antagónico pode destruir." ("') 

Ou seja, o estáheleciinento de einpresas multinacionais 
nos diVersos pa:fses subdesenvolvidos é uma solução ne
ceSsária-para os problemas das economias industrializa
das, pois, se toda a capacidade produtiva que ê trans
plantada para os países do Terceiro Mundo permaneces
se nas economias centrais, não haváia lã demanda sufi
-ciente para consumir os produtos gerados por estas 
fábricas, ·a pi-"eçOs corripensadores. 

Por outro lado, hã três razões básicas para que a 
opção pelo transplante de fábricas para os países subde
senvolvidos tenha prevalecido em relação à possibilidade 
mais_ óbvia de se r:xportarem os próprias bens de consu
mo duráveis para esses países. Em piimeiro lugar, face 
ao alto valor unitário dos bens de consumo duráveis a 
capacidade para importar quantidades crescentes des~s 
merc~dorias por parte do Terceiro Mundo não existia, 
salvo eJl.l casos excepcionais. Em segundo lugar, o trans
plante de capital permitia utilizar inão-de~obra mais ba
rata e, portanto, ele"Var Os lucros das multinacionais. Fi
nalmente, ao se internacionalizar a produção de bens de 
con-sumo duráveis, apenas uma certa fração do valor 10-

{*) Campos, L., Uma Crise e ·Vários Diagnósticos: O Caos Bra_sileiro. 
UnB, Mimeo, 1982. 
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tal produzido (parte dos lucros, royalties, assistência téc
nica etc.) precisaria ser transformada em moeda forte, 
onerando proporcionalmente menos o Balanço de Paga
mentos dos países periféricos e clastecend_o as possibni
dades de lucro das multinacionais. 

O Plano de Metas do Presidente JK: urna Feliz Coinci
dência de Desejos 

~ neste contexto de expansão e concorrência das em
presas multinacionaís _que se intenta, entre 1956 e 1961, 
fazer com que a economia brasileira cresça "50 anos em 
5". 0- Plano de Metas era produto típico, em sua con
cepção teórica, do pensamento da CEPAL, que grande 
influência teve na condução da poHtica econômica de di
versos países latino-americanos. 

O paradigma cepalino pode ser sintetiZado em duas 
proposiÇões fundamentais. A prírrieir:a delas é que o tipo 
de desenvolvimento capitalista ocorrido no mundo até 
meados do século XX estabeleceu uma divisão interna
cional do trabalho que aprofundava as desigualdades já 
existentes entre nações desenvolvidas 'e subdesenvolvi
das; a estas últimas estaria reservado o papel de exporta
doras de produtos primãrios e importadores de produtos 
manufaturados, com uma constante deterioração de seus 
termos de troca. 

Esta primeira proposição, de ordem analftica, levaria 
à formulação da segunda, de caráter eminentemente prã
tico. Propugnava-se que a única via capaz de eliminar as 
desigualdades econômicas entre nªções seria promover 
deliberadamente a industrialização das nações subd~en
volvidas. Acreditava-se, então, que o mero processo de 
instalação de um parque industrial integrado seria capaz 
de, ao me$mo tempo em que.c:(evava os níveis de renda 
per capita, eliminar a pobreza e as distorções sociais. 

Este era o espírito básiCo que norteava a concepção do 
Plano de Metas. Juscelino K ubits~hek afirmava repeti
damente, em sua campanha eleitorál, que "o Brasil não 
era, em sua opinião, um país de produtos agrícolas por 
vocação hereditária e que, conseqüentemente, Uma vigo
rosa política de industrialização, com"t'istas para o futu
ro, se fazia necessária".(*) 

A estratégia utilizada para a implementação dos obje
tivos de industrialização estava centrada em uma divisão 
de funções bem delimitada entre Estado, capital estran
geiro e capital nacional. 

Ao Estado caberia prover a infra-estrutura básica de 
apoio à instalação de um parque produtor de bens de 
consumo durãveis_. Isto implicava em um conjunto de in
vestimentos em transportes (basicamente em rodoyias), 
energia hidroelétrica e comunicações. Ademais, deveria 
participar integral ou parcialmente na produção de insu
mos básicos, especialmente nos setores siderúrgico, de 
petróleo, de cimento etc. 

O capital estrangeiro seria atraído, através de estímu
los e incentivos, para instalar um parque produtor de 
bens de consumo durãveis, Optou-se por privilegiar a 
implantação de indústrias com alto poder germinativo", 
ou seja, que induzissem a produção de partes e peças. 
Deste modo, a indústria automobilística torn_ou-se o 
pólo nuclear deste padrão de industrialização oligopoli
zado. Ao capital nacional ficaria reservado, portanto, a 
manutenção de suas __ atividades tradicionais e i partici-
pação nas indústrias sUpridoras de partes e peças (mate
rial mecânico, eletroeletrônico, ae t?ansporfes-ete.).-

b interessante observar que a opção política pela in
dustrialização acelerada se faz _quando o País atravessa 
uma crise seria de Balanço de Pagamentos, a ponto de se 
ter cogitado sobre a adoção de uma política estabilizado
ra de estilo recessivo, nos moldes do FMI. A viabilidade 
de se descartar esta alternativa recessionísta só se coiiC?e-

(•) Lafer, C., O PlançjaJl!ento no Brasil- Observa~õcs sobre o Planp ge 
Metas {1956-61); em Lafer, B.M. (Ed.}, Planejarnento !lo Brasil. São Paulo, 
Perspectiva,. 1970, 29·50_. 
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tizou em função da aparente legitimidade conferida_ ao 
Poder Executivo Pelo voto popular. O programa preco
nizado pelo Plano de Metas havia sido referendado si
multaneamente à eleição presidencial e o Goyerno brasi
leiro pôde, então, refutar cat~goricamente a política con
tencionista. 

A estratégia utilizada para a consecução do programa 
foi a adoção das linhas de menor resistência, em termos 
de finanCíamento. Lançou-se mão do endividamento ex
tern_o e da emissão em larga escala, com vistas a fmanciar 
uma enorme gama de incentivos e estímu_los à_instalaçào 
de multinacionais e empresas nacionais (câmbio favore
cido para importação de máquinas, energia subsidiada 
etc.), bem como um extenso conjunto _de inve!ltimentos 
estatais na área de_ infrawestrutura, insumos básicos e na 
construção de Brasília. 

Do ponto de vista quantitativo, as rnetas previst~s no 
Plano foram, em sua maior parte, atingidas. Instalou-se 
a indústria automobilística e de material de transporte (o 
índice de .. naciona!iz8.çào" já beirava os 70%, em ~9601. 

O Sr. Itanlar Franco- V. Ex~ me permite um aparte, 
Senador Mauro Borges? 

O SR. MAURO BORGES --Com muito prazer, 
Ouço. o seu--aparte. 

O Sr. lt_~nt~r F~ancQ: ~Lamento interromper V. Ex~. 
mas não gostaria de deixar avançar, num ponto que-acho 
fundamental de toda a sua fala, que consubstancia, hoje, 
o sentimtlntQ na<:;ional:_é quando_ V. Ex• fala na legitimi
dade do poder. Veja, Senador MaurQ Borges, ao que a 
Nação assiste hoje, quando ela precisa buscar, pelo me
nos no meu entendimento, um novo redirecioname_nto 
no seu mod~lo de desenvolvimento, quando ela precisa 
romper as exigências da comunidade internacional e, 
particularmente, com o Fundo Monetário Internacional. 
O que nós precisaríamos ter? O apoio do povo, a pre
sença do povo, a participação popular, o conhecimento 
dos fatos que se passam. Não esse conhecimento a que 
V. Ex~ assistiu hoje aqui, a sonegação de documentos 
num setor só, que ê o relacionamento Brasil-Polônia, 
mas a Nação precisa participar, precisa conhecer para 
poder vencer os obstáculos. Etl.tãõ, quando V, Ex• fala 

-na legitimidade do poder, nós não entendemos, Senador 
Mauro Borges, que e:ste País não recorra às eleições dire
tas, que são_ um desejo, hoje, de todo o povo brasileiro. 1:. 
através, então, das eleições diretas, influindo no campo 
poHtico, que nós por certo nortearíamos a ordem econó
mica e a ordem social, partiçularmente esta, com mais 
justiça social. Eu queria exatamente interromper, 
pedindo~ lhe desculpas, mas acho que V. Ex• Pinça, neste 
instante,_aquilo que é o anseio geral da Nação brasileira: 

__ a legi~imidade do Poder. 

O SR. MAURO BORGES - Exatamente, Senador 
Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- E que o grande Presidente Jus
celino Kubitscheck soube dar. 

O Sll MAURO BORGES __: V. Ex~ caracterizou 
muito bem o sentido do que eu quero dizer. 

Implantou-se a indústria de eletrodomésticos, 
ampliou-se a oferta de energia elétrica, multiplicouwse a 

- quilometragem de estradas pavimentadas etc. Em suma, 
a estrutura produtiva brasileira foi radicalmente altera~ 
da. 

Face aOS resultados quantitativos obtidos, duas ques
tõeS cruciais se colocam. Eni prini.eífo h.igar,--vale pÚ
guntar se, diante do movimento dõ capitalismo em esca
la mundial descrito anteriormente, a implantação de um 
Parque produtor de bens de consumo duráVeis baseadO 
fun_damentalmente em propriedade estrangeira teria 
acontecido em função ou apesar dos estímulos concedi- -
dos pelo Governo brasileiro. 

Setembro de 1983 

Já s.e havi_a._de_m_onstrado que o novo padrão de desen
Volvimento capitalista mundial que se instaura no pós
guerra soluciona, dentro de certos llmites, os paradoxos 
gerados pelo antigo padrão. O transplante de capital 
para as nações periféricas e a manutenção da proprieda
de e controle por parte das economias cêntricas é uma 
solução necessária para o incremento dos lucros e acu
mulação das economias industrializadas. Nesse sentido, 

"Se este- capital produtivo pode se instalar nas 
economias hospedeiras subdesenvolvidas a custo 
zero ou negativo graças aos estímulos, incentivos e 
doações que os tecnocratas transpatriotas articulam 
para melhor recepcionar o poderoso hóspede, tanto 
melhor j}ãra·=o capitalista da matriz". (*) 

Por conseguinte, era do interesse {ao menos latente) da 
nova forma de organização empresarial que se gcstou no 
pós-guerra o processo de desconcentração espaciar de 
suas fábricas, ao mesmo tempo em que se mantinha a 
centralização de lucros na matriz; processo este que jã 
havia sido Tniciado em fins da década de 40 na Europa, 

_ cq__rrt__a "reconstr_ução econômíca". Por oufi'o lado, os ob-
jetivos de desenvolvimento econômico formulados pelo 
Plãno de Metas confundiam-se, em sua maior parte, com 

_ a intenção de atrair investimentos estrangeiros. FeliZ 
coincidência ... 

A segunda questão a ser levantada.refere-se à capaci
dade de o processo de industrialização acelerada elimi
nar as distorções s.ociais e regionais, além de guindar o 
País à posição de ação desenvolvida. Recorde-se que esta 
era a essência do receituário cepalino: industrialização 
enquanto meio de eliminação da pobreza e desigualda
des sociais. 

Ora, um exame retrospectivo dos indicadores sociais e 
econômicos demonstra sobejamente que uma transfor~ 
mação na estrutura produtiva é, por si só, incapaz de eli
minar defeitos e distorções subjacentes à estrufura sócio
económica da formação social brasileira. 

De um lado, muito embora o produto per capita tenha 
crescido de maneira brutal no passado recente, 
multiplicaram-se as distorções em sua apropriação, tan
to a nível pessoal quanto regional. Os índices de concen
tração da renda têm crescido de_ maneira sistemática nas 
três últimas décadas e os desequilíbrios regionais se acen
tuando. 

Por outro lado, se o transplante de capital produtivo 
para a economia brasileira elimina um certo tipo de de
pendência econômica, acaba por recriá-la sob uma nova 
foCma. Sejã não se depende mais das economias centrais 
para a importação de bens de consumo, ainda impera 
uma dependência vital em relação à importação de bens 
de produção. Em outras palavras, a economia brasileira 
ainda permanece semi-integrada, carente de um departa
mento produtor de máquinas que produzem máquinas. 

Finalmente, o processo súbito de índustrialização 
ocorrido no último qUinqiiênio dos anos cinqüenta no 
Brasil não foi capaz de evitar uma crise_econômica logo 
no início ~a década seguinte. Em certo sentido, a criSe 
que se verificou rio período 1962-67 é uma crise de ade
quação entre uma estrutura de produção importada e 
uma estrutura de consumo desprovida dos mecanismos 
necessários à dinamização de uma economia centrada na 
produção de bens de consumo duráveis. A natureza des
ta crise e seus reflexos sobre as estruturas políticã.s do 
País e as tentativas de planejamento económico serão_ 
abordadas no próximo tópico. 

A CRISE DOS ANOS SESSENTA E AS CQNC 
DIÇ()ES DE SUA SUPERAÇÃO 

Os D~terminantes da Crise 

Até o fi_m da déc_ada de 50, a grande maioria dos proje
tas industriais privados previstos no Plano de Metas já 

(*) CAMPOS, L. 
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estava com sua fase de investimentos Iniciais concluída. 
Após a fase de ajustamentos preliminares, o nível de cm
prego nas indústrias recém-implantadas já tinhu atÍJ'Igido 
um patamar operacional mínímo, e a produção crescia, 
atendendo a uma demanda determinada por dois fato
res: de iníciO, uma parcela de "demanda reprimida", -
causada pelas dificuldades de importação de bens durá
veis de consumo cm períodos anteriores; em seguida, a 
capacidade de consufli.o S:erada pelos inVestiinentos de 
longa maturação do Govenro (hidrOdéli'icas, Brasília, 
corredores de transportes etc), os quais absorviam um 
enorme fluxo de merco.dorias das indústrias rccém
transplant<~das e, em contrapartida, ou não geravam di
retamente capacid<.~dc produtiva (como ê o caso de 
Brasília), ou Sô a geravam muito tempo depois. 

O início da década de 60 mostra Um -quadro inteira
mente diverso. Até fins de 1961 a maior parte dos investi
mentos governamentais já estava concluída _(infra
estrutura viária, energêtica, de comunicações e a cons
trução de Brasília), acarretando assim uma sensível re
dução da demanda efetiva. O en-orme incremento da ca
pacidade produtiva da economia, ocorrido no qiiinqüê
nio anterior se dcfr.onta de súbido com uma demanda in

. suficiente e inadequada pari diilaiTi-iZiii-; à econorili"ã e-ge-.-
rar novos investimentOS: 

"A recessão do início da década de sessenta é a 
conseqüência do desajuste, da assimetria, da contra
dição entre a estrutura produtiva transplantada e o 
perfil da demanda nacional ainda não remodelada 
pela produção."("') 

Qual é a essência deste desajuste entre a estrutura pro
dutiva transplantada e o perfil da demanda nacional? 

Do lado da oferta, haviam sido implantados vários ra
mos de produção de bens de consumo duráveis, os quais 
possuíam uma alta dotação capital/trabalho e, por con
seguinte, uma escala mínima- e niveis de produtividade 
altíssimos. Havia, portanto, capacidade produtiva para 
inundar o mercado brasileiro com bens de luxO, de- alto 
valor unitário, destinadOs essencialmente à parcela da 
população de alto poder aquisitivo. -

Do lado da demanda, a nova classe empresarial e ge
rencial que se havia formado, sorriada à rarefeitã classe 
média, tornava-se incapaz de dinamizar indútrias proje
tadas para mercados mais amplos. Ademais, inexistiaffi 
no Brasil mecanismos largamente utilizados nas econo
mias centrais para viabilizar o elastecimento da demanda 
de bens de consumo duráveis, como o crédito ao consu
midor. 

A estrutura produtiva origopolizada, implantada na 
base de um conjunto reduzido de gigantescas ·e concen
tradoras empresas estrangeiras, debatia-se com uma de
manda inadequada por ser atomizada, pouco concentra
da. Urgia, portanto, remodelar a estrutura de consumo 
da sociedade brasileira para tornâ-l_a compat[vel com a 
estrutura produtiva importada. 

O Fracasso do Plano Trienal, a Solu~;ào Autoritária e- o 
PAEG 

A crise econômica se instaura concomitantemente à 
crise política. A renúncia do Presidente Jânio Quadros 
gera de inicio uma solução de compromisso - o Parla
mentarismo - que é logo derrotada pelo plebiscito po
pular. 

A volta ao presidencialismo traz consigo o ressurgi
mento do discurso populista,·que havia sido arquivado 
praticamente por dez anos. Por outro lado, a crise impu
nha sobre a condu{;ào da políticã- económica- o pesado õ
nus de lidar com um estrangulamento nas contas exter
nas, uma inflação na faixa dos 50% (que, na época era 
um nívet estratosférico) e uni. grave déficit orçamentário. 

O conflito entre um esquema de sustentaçãO polftiCa 
basea-do no ap9io·da classe trabalhadora e a aparente ne
cessidude de s'= promover umã política ortodoxa de esta
bílízação se manifesta na elaboração do Plano Trienal de 
Desenvolvimento Económico (1963-65). 

De um lado, o Plano_ definia, como objetivos bãsicos, 
a retomada do crescimento económico a taxas próximas 
a 7% ao ano, ao mesmo tempo em que se deveria realizar 
um_ conj)Jnto de. reforma§_ de bas_e (educação, saúde 
pública, alterações radicais na estrutura fundiária) e Lima 
política de rendas tendentes a reduzir os nfveis de con
centraçUo. Por outro lado, pretendia-se conter o cresci
mento da inflação, do défici_t do Balanço -de Pagamentos 
e do déficit do Tesouro via elevação da carga fiscal, reti
rada de subsídios, atualização das- tarifas das empresas 
públicas, desvalorização d<'! moeda nacional e um pro-

- cesso de renegociaÇão dos prazos de vem:imentos da 
dívida externa. 

A política antiinflacionária, no entanto, foi eleita 
como estratégia de Curto~Pr"azO •i Ser perseguida, já ci_u"e 
se afirmava explicitamente ser a inflação a principal res
ponsável pel<ts distorções na distribuição da renda e de
sequilfbrios regionais.(*) Intentou-se manter, entre 1963 
e 1965, uma política contencionista ortodoxa. refletindo • 
a nfve[ de governo, uma <lparente vitória da corrente mo
netarista. O Ministro San Thia_go Dantas viaja aos EUA 
e c'onsegue firmar um acordo com o governo americano 
e 9 FMI para utn empréstimo de US1380 milhões, a se-_ 
rem liberados após visita de inspeção dos técnicos do 
Fundo, em maio de 1963, 

Entretanto, o acordo com o FMI e a opçã-o recessiva 
tiveram vida curta. Do ponto de vista do capital indus
trial recém-instalado, à demanda descendente vieraffi-se 
somar intenções de elevações da carga fiscal, maior con
trole sobt:e remessa de lucros, aumentos de custos devi
dos à m<~joração das tarifas de serviços básicos e à ele-

--- vaçào da taxa cambi!:!l. Tudo isto significava estreita
mento de margens de lucro, 

Do ponto de vista da classe trabalhadora, maior base 
de sustentação política do governo, havi<l uma resistên-· 
ciit concreta a qualquer teOiativa de transferência funcio
nal da renda, em função da mobilização sindical na cida
de e no campo, e uma intensa pressão política em favor 
da imediata impleffientação das reformas de base. 

A opção do governo foi ela rã: abandonou-se o acordo 
com o FMI e passou-se a estimular um amplo debate em 
torno d<ts reform~s de base. Esta decisão valeu a ruptura 
do processo político, com a conseqUente instalação de 

_um _regime autoritário e centralizador. 

Est<J solução autoritária e concentradora de poder no 
plano político gerou uma enorme mar.gem de manoJ;lra 
na condução do processo econômico. A quase total elí· 
minação de quaisquer variáveis de ordem política que 
pudessem intc_rrferir com a elabqração, implementação e 
controle da política econômica deu novo alento aos tec
nocratas, que propuser<tm o Plano de Ação Econômica 
do Governo - PAEG, com os seguintes objetivos glo
bais: 

I) aceleração do rítmu de desenvolvimento, com me
tas de crescimento na fa;xa dos 6% anuais; 

2) combate gradual da inflªcão, que previa, para 
1966, um índice de crescimento dos preços de apenas 
10%: 

3) expansão do emprego a um ritmo compatível com 
o incremento da população economicamente ativa e ma
nutenção da participação da massa de salários no PIB; 

4) realização de reformas administrativas, financei~ 
ras, tributárias e fisc~is; 

5) correção dos desequilíbrios regionais, atravês da 
concessão de incentivos à industrialízaçào do Nordeste; 

(:"j~nda da República. Phmo Trienal de Desenvolvimento Ec 
mico e Socíal 1963·1965 (síntese). Departamento de Imp~nsa N 

nal. Rio. 1962, pp. 17-!8. 
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6) estímJJlo às exportações e política de atraçào do 
capital estrangeiro e ~orreção da tendência a déficits no 
Balanço de Pagamentos. 

O fundamental, no entanto, é analisar a estratégia de 
política económica adotada pela equipe Campos
Bulhões, e a partir daí inferir os seus reais obj~tivos. 

O diagnóstico ii1icTal da equipe econômica do Gover
no Castello Branco era de que a economia brasileira se 
encontrava desordenada em função de uma inflação de 
demand<t. Em outras palavras, supunha-se, mesmo com 
a existência flagrante de uma enonne capacidade ociosa 
em tõdos os ramos produtivos, que a demanda mone
tária em excesso e.staria exercendo pressões sobre a estru· 
tura produtiva, gerando elevações constantes no nfvel de 
preços e prejudicando expectativas de novos investimen· 
tos. 

Portanto, e sob a justificativa de combate. à inflação, 
tomou-se ulna série de medidas na área s<Jlarial, mone
tária e fisc<ll. 

Os S<llário~ du c_lasse tr_abalhadora pussamm a ser rea· 
justa dos com _lmse na médi<t dos salários nominais dos 
dois anos anteriores ao reajuste, acrescida de um indice 
de proqutividade lixado pelo governo. Esta medida, com 
a existência de inflação, embora declinante, significava 
uma política deliberada de redução real nu remuneração 
da classe trabalhadora. Ademais, qualquer possibilidade 
de reaçào classista a esta medida foi impedida pelo des
manteJamento dos sindicatos e pela repressão policial. 
Çom o arrocho salarial instituído pelo Governo, estava 
eliminado_, no entender dos tecnocratas, um dos princi
pais coniponentes resPonsáveis pela inflação de deman
da. 

O outro componente responsabilizado pelo recrudes
cimento do proceSso íOhadonário eram Os constantes 
déficits do setor público, Dado que não se pretendia rea
lizar uma redução real dos gastos do governo, optou-se, 
em primeiro lugar, por uma ampla reformulação da polí
tica tributária, que implicou em Uma concentração e cen
tralização da capacidade arrecadadora nas mãos do Go
verno Federal responsável pela extinção, na prática, dci 
federalismo fiscal. 

Em segundo-lugar, fOi realizada uma alteração radical 
nos esquemas de captação financeira: institui-se o princí~ 
pio da correçào monetária para os títulos de dívida 
pública de curto_ prazo, implantou-se o Sistema Finan
ceiro de Habitação e constituiu-se um mercado finaceiro 
de curto prazo, a ser baseado no crédito ao consumo, A
demais, foi criada o Banco Central. 

Todo esta reestruturação fiscal e institucional visava 
dar capacidade de dispêndio ao governo, ao mesmo tem
po em que se mantinha uma política de crédito restrita, 
com uma expansão dos meios de pagamento muito_baixo 
ou negativa em termos reais. 

Quais os reflexos concretos de todas estas reformu
lações noS -insirumimtos de política económica sobre o 
processo de desenvolvimento capitalista no Brasil? 

Do lado da estrutura produtiva, a elavação da carga 
fiscal e financeira sobreãS empresas, aliadas à majoração 
de custos provocada pelo crescimento das tarifas das em
presas públicas, fez com que as empresas que se encon
travam em situação marginal em termos de rcnt:!Pilidade 
fossem gradualmente eliminadas e absorvidas por em
presas maiores. 

Este movimento de concentração de capital, encarado 
pela tecnoburocracia estatal como necessário para gerar 
maior eficiência e competitividade, aumentou a fatia de 
mercado das empresas sobreviventes. Por outro lado, os 
capitais que sobreviveram à política recessiva o fizeram 
porque via de regra dispunham de poder oligopólico de 
repassar aumentos de custos aos preços. Este grau de 
morropólio, a[iado à redução real dos salários, gerava 
uma potencialidade de incremento da taxa de lucro das 
empresas. Só restava, -portanto, remodelar a demanda, 
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Do ponto de vista da estrutura de;;_ consumo, três medi
das de importância foram toniada para elevar a demada 
efetiva: Em primeiro lugar, a política de arrocho salarial 
impiiêou em uma transferência funciona1 da renda do 
pólo do trabalho para o do não-trabalho. Em termos de 
distribuiÇão pessoal dã-renda, iSto-implicou em uma 
sensível piora nos graus de concentração, como pode ser 
observado no_quadro abaixo: 

QUADRO I 
BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DA RENDA(%) 

(População Economicamente Ativa) 

Percentis 1960 1970 1980 

50%_ mais pobres 17,4 14,9 12,6 
10% mais ricos 39,6 46,7 50,9 

1% mais ricos 11,9 14,7 16,9 

Fonte: Dados básícos do IBGE 

Ao longo da década de 1960, a metade mais pobre da 
população economicamente ativa do país reduziu a sua 
participa-ção IicHotal da renda gerada no país, de 17,4 
para 14,9%. Por outro lado, os 10% mais ricos estavam se 
apropriando, ao fim da década, de praticamente metade 
de toda a renda nacional. 

Quer dizer, os mais ricos _estavam ganhando poder. 
Este incremento ~da concentração da renda possibili

tou a formação gradual de um mercado para os bens de 
consumo duráveis: ãllfomóveis, -televisores coloridos, e
letrodomésticos etc. Ademais, a implantação de um mer
cado financeiro destfnado a financiar o crédito. ao cOnsu
mo possibilitou incrementar, a partir de 1968, a deman
da e a produção destes bens de luxo. 

O segundo mecanismo tendente a elevarª demanda e
fetiva por produtos do parque industrial brasileiro foi a 
criaçã_õ- de uma série de estímulos e incentivos cteditíciõ:S _ 
e fiscais ~ exportações: _ 

"O fato de que a produção de não durâveís não 
haja declinado em termos absolutos parece ter-se 
devido exclusivamente ao rápido crescimento das 
exportações de produtos como os têxteis, roupas -e 
sapatos". (*) 

Finalmente, a criação de mecanismos financeiros para 
estimular o setor imobiliáiro lançou as bases para um fu
turo boom da construção civil, com larga predominâcia 
de construções de alto luxo. 

Po~ incrível que pareça, elas podem ser menos nume
rosas, mas são as que levaram mais dinheiro. _ 

Do ponto de vista quantitatlvo;-os objetivos -pretendi
dos pelo PAEG não foram em sua grande maioria al
cançados. Embora a inflação tenha declinado, o nível de 

(•)- Serra, J. Ciclos c: Mudanças Estruturais na Economia Barasilc:ira de 
Após-Guerra. Revillta tle Economia Politica, 1982,6,33. 

39,5% em 1966 esteve longe de atingir os 10% previstOs 
no plano. Da mesma forma, as taxas de crescime_nto do 
PIB, das exportações e da entrada de investimentos es_-_ 
tangeiros estiveram muito aquêm das expectativas. 

Qualitativamente, no entando, estavam lançadas as 
bases para um riovo surto de crescimento econômico no 
Brasil, centrado agora na expansão das indústri_a~ __ d_e 
ben~ de consumo duráveis e das ex_portações. Estava 
Plantada a semente dQ. "milagre eConôlnico". 

Milagre económico, megalomania e crise: os percalços 
da polítca econômica recente 

O "Milagre Econômico" e o Acirramento das Contra
dições a Nível Interno e Externo 

A estrutura de consumo remodelada começa a sl,J_rtir 
seus efeitos a partir de meados de 1967, O novo governo 
militar libera um pouco mais a expansão do crédito e a 
demanda de bens de consumo duráveis passa a reagir, a
poiada no processo de concentração da renda e nos ins
trumentos de créditos ao consumo. Logo em seguida, em 
1968, aumenta o ritmo da construção civil é, a Partir de 
1969, expandem-se as exportações, os investimentos das 
empresas estatais e a dívida externa. 

A pequena crise política que se instaura com a mãrte 
do segundo p-residente militar não chega a abalar o cres
cimento ecQnô_mico. O novo governo que se instala, 
diante do aparente "milagre econômico" que se obeser~ 
va, não vê qualquer necessidade de elaborar uma estraté
gia desenvolvimento para a economia. Delfim Netto, en
tão Ministro da Fazenda e- como boje- homem fort~ 
do governo, define em um artigo sua maneira peculiar de 
conduZir "pfagmaticamente~· a politica econômica: o 
que se espera dO gOVerno, segundo ele, ê eficiência da bu
rocracia e das empresas estatais, por um lado, e a clara 
fixação das "regras do jogo" para o capital privado. 
Desta forma, o que se pode esperar da economia brasilei
ra ê quieta ''áença até o limete físico - pala-vras do 

-Delhin- de suas possibilidad-es-".(*) 
_As tãxas de crescimento conseguidas pela econotnia 

brasileíra entre 1968 e 1973, acima de tO% anuais, deram 
margem, por um lado, à legitimação aparente das afir
mações de_ que a concentração de poder na área do Exe
cutivo e o _çonseqüente esvaziameto do Parlamento eram 
sinais de uma nova estrutura política, adequada aoS; "no
vos tempos"; por outro lado, passaram a justific_ãr a í.: 
dealização de_uma série de investimentos megalómanos e 
improdutivos: Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Fer
rovia do Aço etc. Em suma, era a vitória completa e apa
rentemente definitiva -da- tecnocracia sobre a discussão 
democrática dos problemas da economia. 

Convém acompanhar brevemente o desenvolvimento 
potencial das contradições nos porões da estrutrua eco
nômica brasileira e mundial, para que se possa entender 

(*)- 2 rDelfim Netto, A. Dêem-me o Ano e Não se Preocupem com Oéca· 
-das. Jornal do Brasil (Revista Econõmica). Rio, 20f03f70,p.3 
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quais os verdadeiros determinantes da inflexão do ritmo 
de c_rescimento económico, a partir de 1974, e d3 crise 
profunda que se instaura no último triênio. 

Em primeiro lugar, continuava latente o paradoxo es
trutural enúe a produção e o consumo. Q_ "milagre" eco~ 
nômjco, centrado fundamentalmente na expansão acele
rada da indústria de bens de consumo durãveis, conti
nu~ria a-çliperl.der, no curto-prazo, de uma crescente 
concentração da renda pessoal para manter a demanda 
efetíVa. E, na medida- em que se alterava a distribuição 
funcional da renda, as indústrias de bens de cons.umo_ 
não duráveis desaceletavam seu crescimento, da mesma 
forma que a agricultura Produtora de alimentos para o 
mercado interno. 

Em segundo lugar, o carátet serni-integrado da estru
tura lndtis'tfial brasileira tínha um efeito potencialmente 
geradO i:' de crises. Na medida em que o setor dinâmico da 
ecori.Offi ia brasileifa se abastecia em graqde parte de bens 
de capital e peças produzidas na economia central, sua 
expansão significava logicamente uma elevação poten
cial de déficits na Balança Comercial, em sentido estrito, 
e da dependência externa, em uma perspectiva mais am
pla. 

Esta tendência latente de desequilíbrio nas contas ex
ternas esteve encoberta, durante o período, por dois mow 
vimentos considerados pelas autoridades governamen
tais,_ na época, como tendências naturais de longo prazo 
a "'nova economia brasileira": o ótimo desempenho das 
exportações e a expansão do endividamento externo. 

O incremento das exportações se dá em um contexto 
de redução artificial dos preços externos de produtos 
manufaturados brasileiros, através da grande massa de 
estímulos e incentivos fiscais e financeiros, ao mesmo 
tempo em que o comércio mundial atravessa uma fase de 
notável crescimento, estimulado pelos constantes déficits 
do Balanço de Pagamentos americano. b importante no
tar o duplo papel que estava sendo cumprido pelas ex
portações btasileiras: possibilitar o prosseguimento da a
cumulação a nível interno, em função da elevação da de
manda, e a geração de divisas, que permitiu, no início, o 
movimento de retorno dos lucros gerados pelas empresas 
multinacionais no pais e a circulação internacional de di
nheiro. 

Por outro lado, a dívida externa brasileira, que havia 
situado entre 3 e 4 bilhões de dólares durante a década de 
sessenta começa a se elevar rapidamente a partir de 1968. 
S~mente no primeiro triênio dos anos setenta a dívida 
externa bruta subiu de US$ 5,3 para US$ 12,6 bilhões 
(ver quadro II). A explicação oficial para o incremento 
espetacular do endividamento foi o alto grau de credibi
lidade que o país desfrutava junto à comunidade finan
ceira internacional, o qual deveria ser utilizado na cap
tação de "poupanças externas" para auxiliar o cresci.: 
rriento econômicO brasileiro. 
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Fonte: JOSÉ SE:ftfl/1. (1982); p.l4 

Na realidade, porém, mais que uma pretensa credibili
dade na economia brasileira por parte do mercado finan
ceiro internacfonal, o cresciffiCOto da dívida éx.terna hra. 
sileim rcnetia um fenônemo muito maior e mais profun
do, a nível do movimento internacional de capital
dinheiro. A partir de me:.idos da década de sessenta, ga
nha extraordinário impulso o charriii-do "mer63do de eu
rodólares". Do ponto de vista operacional, a decupli
cação do movimento financeir-Õ deste mercado (que sal
tou de um passivo bruto de 57 bilhões de dól:ues, em 
1969, para 650 bilhões de dólares, em 1978) pôde ser ex
plicada da seguinte forma: 

"Um dos fatores importantes para explicar essa 
espantosa velocidade de crescimento (do mercado 
de euromoedas) reside nas condições operacionais 
excepcionalmente favoráveis para os "eurobancos". 
Livres de qualquer tipo de-regulação e espedalmen
te do depósito compulsório nos Bancos Centrais, o 
segmento bancáriO ínternacionãlizado pode ofere
cer taxas de captação mais atraentes e trabalhar 
corri uma margem mais estreita entre as taxas de 
captação e empréstirilo."(*) 

Do ponto de vista do processo econômicO i-C:al, no en
tanto, o vigor deste mercado era a própria manifestação 
potencial, latente, da crise da economia mundial que se 
avizinhava. Isto porqUe uma parte enorme dos recursáS 
que aluíam para o mercado de "euromoedas" era resul
tante do excesso de liquidez: das grandes firmas multina
cionais. Em outras palavras, as expectativas de o-btençãO 
de lucros a partir do processo produtivo já começavam a 

(*)-Coutinho, L1.1ciano. Per calças e Problemas da Economia Mundial 
Capitalista. ln Belluzio e Coutinho (org.), Desenvolvimclnto Capita· 
lista no Brasil (Ensaios Sobre a Crise). São Paulo, Brasiliense, 1982, 
p. 48. 

se arrefecer (como atesta o aumento da capacidade ocio
sa da indústria americana, a partir de !966) e uma gran
de massa de capital-dinheiro passa a refluir para o circui
to financeiro, com fins especulativos. 

De inicio, este fluxo de capital-dinheiro disponível 
para empréstirrio é absorvido em sua maior parte no âm

- ~ito das próprias economias centrais (por empresas com 
problemas de liquidez, governos etc). Mas a quantidade 
de aplicações cresci.a e o dinheiro não podia ficar parado. 
Assim, um grande número de países subdesenvolvido 
pôde ter maior acesso ao mercado porque abundavam 
fundos para empréstimo, e o Brasil foi um deles. Está aí 
a explicação da credibilidade e confiança depositados no 
Brasil, mas também na Nigéria, Polônia, México, Argen
tina, Chile, etc. 

O quadro de instabilidade do sitema capitalista mun~ 
dia! se agrava em 1971, quando ê rompido o acordo de 
Bretton Woods, que havia regulado durante um quarto 
de século !J.S transações financeiras internacionais. 

Em suma, este era o cenário no qual esiavam se desen
volvendo as contradições a nível interno e exerno; confli-

- tos entre ã eStrutura produtiva e a de consumo, desprO
porções internas entre setores de bens de consumo e de 
produção, que se resolviam em um incremento das im
portações e "da dívida externa brasileira, do ponto de vis
ta- -interno;- e _a con-dei-isação de elementos determinantes 
de uma crise a nível mundial, do ponto de vista da totali
dade~ 

Planejamento, Política Económica e Crise Recente 

~na fase de auge do ciclo expansivo da economia bra
sileira que o Governo Médici resolve, ao contrário de de
clarações iniciais, lançar um plano de deseiivolviinetiiO 
p~rag restante do mandato (I PND- 1972-74). O obje
tivo básico que se propõe o plano é a sustentação de altas 

taxas de crescimento econômico no triênio, contribuindo 
para "colocar o Brasil, no espaço de uma geração, na ca

-tegoria das nações desenvolvidas."(*) 
A estratégica divisada pelo plano nada mais é, no en

tanto, que a manutenção do status quo Vigorante desde a 
retomada do cresicmento, em 1967: aperfeiçoamento do 
"modelo económico de mercado"(**), centrado em uma 
clara divisão de funções entre Estado, capital privado es
trangeiro e capital privado nacional. Para tanto, devcr
se-ía perseguir uma política de desenvolvimento indus
trial que estimulasSe o crecimento dos investimentos do 
setor produtivO estatal e a fusão de empresas, inclusive 
através da concessão de incentivos fisc3.is e crediticios e 
inãnter-st!-ia -õ apoio às exportações de manufaturados e 
estímulo à absorção do "suplemento de poupança exter
na, destinado a acelerar o crescimento nacional, acima 
do esforço interno máximo de poupança".("'*"') A estra
tégica ilOva do plano era o Programa de Integração Na
cional (PIN), que J,?retendia estimular a migraç?o interna 
Nordeste/ Amazônia, através da construção de um com
plexo de rodovias (Transamazônica, Cuiabá-Santarém) e 
da realização de um programa de colonização. 

O componente novo era, portanto, a megalomania 
gestada pela euforia do "milagre econômico" pelos de
vaneios da elite dirigente em transformar o país em pc-
tenda inunôial. - -

Não se sabe se foi obsessão de crescimellto acelerado 
ou mera demonstração de irresponsabilidade o que levou 
a tecnocracia estatal a permitir e estimular a duplicação 
da dívida externa entre 1971 e 1973, sem qualquer neces
sidade real. A justificativa de que a- poupança externa era 
imprescii:Jdível para financiar o crscimento econômico, 

(*)- Presidência da República.. I Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND) 1972-1974. Rio, IBGE, 197!, p. !4. 

{n)-Idem, [bid., pp. 17·31. 
{*u)- Idem, !bid., p. 36. 
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de maneira geral, e o incremento das importações de ln
sumos intermediários c bens de capital, em particular, 
não encontra qualquer base de fatos: 

"O crescimento das exportãções foi de tal magt,~_i-_ 
tude que garantiu as divisas necessárias- pai-afazer 
frente à ampliação das iri1p01'tações, conduzindo a 
um balanço comercial equilibrado no qüinqllênio 
1969-73. ( ... ) Na verdade, a pressão exercida pela 
conta de mercadorias e serviços produtivos sobre a 
tomada de empréstimos externos foi inferior à cifra 
acumulada de I bilhão de dólares."(*). 

A expansão acelerada e irresponsável da dívida exter
na brasileira refletiu-se muito mais em termos de um in
cremento desmesurado nas re$ervas_ internacionais, de 
cerca de 27Q%__e_n_t_r~ 1971 e 1973 (ver-Quadro me em gra~ 
ves conseqüências SQbre a gestão da política econ_ômica 
interna. 

A primeira relação de dependências que passa a se es~ 
tabelecer entre a dívida externa e a gestão ecQnômica in~ 
terna parece s_er de unidade e harmonia_._ Com a entrada 
crescente de dívísas sob a forma de empréstimos, o Ban~ 
co Central devia logicamente converter este fluxo de 
dólares em cruzeiros, para serem utilizados internamente 
pelos tomadores. Se a autoridade monetária emitisse; _ 
moeda de forma a cobrir a entrada de empréstimos em 
moeda estrangeira no pafs, os meios de pagamento cres~ 
ceriam de forma assustádora, gerando uma pressão ínM 
flacionária que se queria evitar. 

Qual a solução enco_ntrada, então, para a conyersão 
dos dólares em moeda_brasileiia? O governo passa a co
locar no mercado mais títulos da dívida pública, com o 
objetivo de retirar moeda quejã estivesse em circulaçã51 e 
repassá~la aos tomadores de empréstimos externos. Este 
atrelamento do endividamento público interno ao cresci~ 
menta da dívida externa tem um d11plo aspecto: 

Em primeiro lugar, a captação de moeda no mercado 
financeiro pelo governo_ era feita através da col.ocação de 
títulos da dívida pública que ofereciam uma rentabilida~ 
de (juros + correção mone~ária) superior,_ naquele mo~ 
menta, aos juros que estavam sendo contratados nos em~ 
préstimos externos. Este hiato entre as taxas de captação 
do governo, internamente, e as externas gerava, na prâti· 
ca, a possibilidade do que convencionou chamar de "ci~ 
randa financeira." 

Por outro lado, as _taxas de captação oferecidas pelo 
governo tendiam a presSíonar, em condições de controle 
da expansão de crédílO, -a_quelas oferecidas pelo setor fi
nanceiro privado. O governo estabelecia assim um pata
mar mínimo de juros internos, que estimulava ainda 
mais o recurso ao endividamento _externo. 

Se, de in_icio, existe-essa aparência- de unidade e coe~ 
rência entre as políticas de endividamento externo e in~ 
terno, a harmonia logo irá se transformar em oposição e 
conflito. 

Em fins de 1973, ao movimento declinante da econo- . 
mia mundial e à crise monetária internaciOnal veio se so
mar uma inesperada variâvel: o aumento _dos preços do 
petróleo. 

Diante deste quadro de crise_ internacional e com a 
economia brasileira apresentado um conjunto de de.sPro~ 
porções e problemas latentes, o novo Governo Geisel 
apresenta ao país, em setembro de 1974, o II Plano Na~ 
cionaJ de DesenvolvimentO. 

Depois de uma exposição inicial sobre o choque do pe~ 
tróleo e a crise monetária inte:rn-aCio_nal, o Presidente 
afirma que, apesar de todas as dificu.Idades, .. o Brasil de~ 
verá crescer, no próximo qilinqiiênio, a taxas que se 
comparem às dos últimos anos, tanto mais se levada em 

(•)- Cruz, P.V. Notas sobre o Endividamento Externo Brasileiro nos 
Anos Setenta. ln Belluzio ~Coutinho (org.), Desenvolvimento Capi
talista n(J Brasil (Ensaios sobre a Crise), v.2, Silo Paulo, BrasiHense, 
1983, p. 63. 

conta sua relativ"idade às modestas marcas econômico
sociais que a grande maioria de países( ... ) conseguirão a 
duras penas alcançar"("'). O governo estava propondo, 
portanto, que o país teria ciiatividade e insulação sufi
ciente em meio a uma crise mundia,l gener!!_lizada para 
toi-nar~se umã verdadeira "-'ilha âe- prosperidade" em 
inel.o- a um oCeano de dificulddades-eCOnôniicas. 

Nã ri:àlidae, porém, o 11-PND colocava duas ordens 
de objetivos contraditórias. De um lado, procurava-se 
buscar crescimento econômico acelerado, através do 
proceSso de substituição deJmportações de insumos ln~ 
termediários (pólos petroqufmicos) e reestruturação da 
matriz energética (aumento da produção interna de pe
tróleo e desenvolvimento de. fontes alternativas de enerM 
gia), ao mesmo tempo em que se procurariam eliminar· as 
distorções acumuladas na distribuição de renda, final
mente admitidas pelo discurso oficial; de outro, o plano 
explicita como objetivos tão importantes quanto o cres
cimento econômico o combate gradual à inflação e a ma
nutenção de um relativo equilfbrio no Balanço de_Paga
mentos do país. 

A política econômíca do período se debatt na tentati~ 
va de administrar o paradoxo criado pela própria con~ 
cepção do plano e as contradições mais profundas do 
processo de acumulação capitalista da economia brasi
leira. Entre 1974 e 1979, o vaivém da política econômica 
reflete, nível governamental, uma disputa interna entre 
o Ministro da Fazenda, monetarista, e o Minstro" do Pla
nejamer)to, ernRenhado em impl~mentar os projetas de 
investimentos do II PND. 

Até meados d\! 1975 vence a linha "ortodoxa". Sob o 
impacto do choque do petróleo, uma relativa escassez de 
recurso no mercado de euromoedas e elevação da in~ 
fiação, persegue~se uma linha de ação centrada na con
tenção das lmportações e restrições crediticias. O cresci~ 
menta real dos meios de pagamento foi muito baixo e, 

- em ã"liUns trimestres- (o últimO de 1974 e" o Primf:li'O de 
~ " 1975), negativo. Os setores produtores de bens de consu

mo duráveis e de bens de capital desaceleram foxtemente 
seu crescimento, face às dificuldades crônicas de de{tlan
da e à política governamental. 

No e_ntanto, de repente, o sentido da estratégia gover
nament<~l se inverte. Entre meados de 1975 e meados de 
1976, o governo deslancha os projetas megalômanos do 

·II PND, principalmente na área de transportes (Ferrovia 
do Ãço), telecOniunicações, eneigia e petró1eo. Está ação 
anticíclica do governo, ao realizar investimentos vultuoM 

-sos-em uma fase de desaceleração do investim~nto priva
do e crise mundial, mantém a economia CreS"CendO a altas 
taxas, mas começa a produzir graves efeitos sobre o pro
·cesso econômico: o setor público (estatais e governo) 
passa a responder, a partir de 1975, por mais da metade 
dos empréstiinos externos contratados pelo país, geran-

- do uma situação de vulnerabilidade crescente no Ba~ 
lanço de Pagamentos. 

Por outio lado, o aUmento dos déficits do governo e 
imposição, em fins de 1975, de um _depósito compulsório 
de 100% sobre o valor das importações realiment_am a in~ 
fiação, fortalecendo mais uma vez a posição do_ Minis
tério da Fazenda e selando a_ sorte da SEPLAN e do II 
PND. 

O Ministro Sirnonsen passa então a usar o melhor de 
seu instrumental para atacar os des_equilíbrios das contas 
externas e a inflação. O dê_ficit em conta corrente (que 

_engloba os saldos negativos das balanças comercial e de 
serviços) havia saltado de I ,7 bilhão de dólares, em 1973, 
para uma média de 7 bilhões de dólares, no biénio 1974-
7;, 

O diagnóstico de Simonsen acerca das mazelas da ecoM 
nomia era o _de sempre: o recrudescimento da inflação e 
o desequilíbrio do Balanço de Pagamentos eram reflexos 

(*)- Pronunciamento do Presidente Geisel, nn reuni~o ministerial de 
10/9(1974, quando do encaminhamento do II PND ao Congresso 
Nacional. 
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da demanda superaquecida da economia. Logo, dever
se-ia aplicar o receituário clássico: redução do déficit goM 
vernamental, aperto do crédito para desestimular o in~ 
vestimenta e o consumo de bens durãveis, com a conco~ 
mitante liberação da taxa de juros interna, para estimu~ 
lar a captação de recurso no exterior e equilibrar, assim, 
as contas externas. 

A idéia em relação à_s contaS externas era aproveitar a 
nova fase de abundânçia de recurso no mercado de euro
moedas p<~ra proceder a um reescalonamento da dívida 
externa a -Prazos mais longos. 

O instrumento-pivô da estratégia recessiva foi a políti
C'J. de dívida pública. Mais uma vez se estabelece seu atre
lamento a dívida externa, com a dupla função de "enxu~ 
gar" o mercado financeiro interno, para conter a expan~ 
são do crédito e da demanda e puxar para cima as taxas 
de juros intern_as, a fim de estimular o afluxo de dólares. 
Mas, como jâ foi satientà.do, o que s~ revelou extrema~ 
mente funcionare positivo de início passa crescenternen~ 
te a se constituir um problema, gerando novas limitações 
e contradições: 

.. A forte elevação da taxa de juros, associada à 
entrada c<~da vez mais intensa de empréstimos do 
exterior, amplificou crescentemente um "hiato" fi~ 
nanceiro na operação da dívida pública, utilizada 
para financiar a_ conversão do saldo líquido dos re
cursos entrantes. O Banco Central captava cruzeiros 
a, taxas elevadas no mercado de dinheiro para sus~ 
tentar o afluxÕ de empréstimos a taxas de juros senM 
sivelmente mais baixas"(*). 

ESte descompasso entre as taxas de captação interna e 
externa aprofunda e multiplica os desequilíbrios e con~ 
tradições da economia brasileira. 

Do ponto de vista do capital privado, a elevação dos 
juros internos leva a um progressivo estrangulamento fi~ 
nanceiro das pequenas e médias empresas industriais e 
do setor agrícola. Este segmento do capital privado po
deria teoricamente ter aceSso ão crédito e;!( terno mais ba~ 
rato, mas este se reVela eXtremamente concentrada: no 
triénio 1975-1976 as cem m_aiores empresas tomadoras 
(em sua maioria multinacionais) e o setor público res~ 
pondiam por cerca de 80% da dívida externa. A tendên~ 
cia que se afigurava, face à recessão e aos efeitos da polí~ 
tíca governamental, era o aprofundamento do movimen
to de concentração e centralização de capitais, através da 
compra e fusão de empresas menores por·maiores, pro
vavelmentf: _estrangeiras. 

Para evitar uma excessiva desnacionalização do par~ 
que industrial e uma redução drãstica da produção agrí~ 
col<~ de exportação e de consumo interno, o Estado se vê 
forçado a Cfíãf ejou auinentar subsídios à agricultura e 
às pequenas e médias empresas. 

Por outro lado, a politica cambial do governo adotava 
-uma posição passiva frente a dois movimentos irreconci
liáveis. De um lado, a crescente participação de emprés
timos em moeda estrageira nos passivos das estatais e de 
grandes empresas privadas gerava uma forte pressão 
contra a elevação da taxa de_ câmbio, pois as desvalori
zações do cruzeiro significavam aumento das dívidas 

- destas empresas em moeda nacional. De outro, a crise in~ 
ternacional se refletia em queda no ritmo de crescimento 
do comércio internacional, gerando pressões dos expor
tadores por elevações na taxa de câmbio por aumento 
nos subsídios às exportações. 

O governo resolve esta contradição onerando cada vez 
mais o Tesouro: concede subsídios aos exportadores e 
cria meCanismos para que as parcelas dos empréstimos 
externos depositados no Banco Central fossem renume~ 
rados de acordo com as desvalorizações cambiais. 

(*}-Coutinho, L. Política Econômica, Inflexões e Crise: 1974-1981. ln 
belluzio e Coutinho (org.), 1982, ob. cit., p, 163. 
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Todo este incremento do volume de subsídios aos mais 
diversos setores poderia, em tese, ser bancado pelo go
verno por quatro meios; emissão _de moeda, aumento da 
dívida púbtíca, elevação _do depósito compulsório dos 
bancos comerciais ou elevação da carga tributária. A e
missão de mo_eda estava descartada a priori como fonte 
principal de recursos, face à própria natureza da política 
económica perseguida e ao acirramento das tensões so
ciais que fatalmente se seguiria à cOnseqílente exPlosão 
inflacionária, associada a uma política de arrocho sala
riaL Por outro lado, a própria crise descartava a última 
hipótese: com a atividade produtiva gerando u-ma massa 
cadente de lucros e salários, a carga tributária real de.. 
crescia. 

O governo teve então que recorrer principalmente à 
dívida pública e à elevação do depósito compulsório dos 
bancos comerciais para remendar os estragos que a de
pendência da dívida interna à dívida externa-haVia cria: 
do. Com o crescimento da dívida e a redução do volume 
de capital-dinheiro para empr~timos do setor bancãrio 
privado, os juros internos foram maiS uma vez pressio
nados para cima. 

Criou-se assim um processo auto-sustentado _de ex
pansão da dívida pública e subsídio, uma verdadeira. "ci
randa financeira", O fluxo de crédito subsidiado à agri
cultura, às exportações e às pequenas e médias empi-esaS, 
concebido inicialmente como estímulo às atividades pro
dutivas, era cada vez maiS desviado para o mercado fi
nanceiro, onde era remunerado por altas taxas de juros, 
aparentemente superiores e menos arriscadas que i aVen
tura do processo produtivo. O processo ganhou autono
mia e vida própria, a economia se inchava com "lucros, 
não-operacionais" e os instrumentos de política econó
mica se _encontravam inteiramente. desarticulados. Tanto 
no plano interno quanto no externo, o crescimento da 
dívida passava a ser um fim em si mesmo, ou seja, as 
dívidas externa e interna cresciam para reciclarem a si 
mesmas. 

A mudança de governo que se processa no início de 
1979, ao contrãrio do que se esperava, mantém o Minis
tro Simonsen- agora guindado à Secretaria de Planeja
mento - nas rédeas da política económica e aumenta
lhe o raio de manobra. O Ministro decide então envere
dar pela mesma política recessiva, com pequenas aJte~ 
rações de cu_rso. 

O governo reconhece que precisa desacelerar o cresci~ 
menta das dívidas interna e externa para tentar retomar 
o controle dos instrumentos de política económica. Re-
solve entào.".queimar'' as reservas internacionais acumu
ladas em 1977 e 1978, rio sentido de reduzir a captação 
externa e diminuir assim um dos componentes responsã
veis pela elevação da dívida pública. Por outro lado, pro
põe- até mesmo por fOrça das medidas protecionistas 
retaliatórias de países centrais - a retirada gradual dos 
subsídios às exportações-e sua substituição por uma are
leração do ritmo das minidesvalorizações cambiais. Es
tas medidas, aliadas à redução prevista nos investimen
tos das estatais deveriam, de acordo com as expectativas 
rlo governo, contribuir para a redução do dêficit orça:. 
mentàrio. 

Esta proposta, além de aprofundar a recessão, impli
caria na redução dos lucros não-operacionais de impor
tantes segmentos capitalistas. A grita ê então generaliza
da (industriais, estatais-;agrícUlturi} e o Ministro Simon
sen renuncia. 

Assume o Ministro Delfim, que havia preparãdo cui~ 
dadosamente seu retorno triunfal, após cinco anos de 
prazeiroso retiro espirituar em PariS. Embora Prometesse 
uma próxíma reaHvB.ção da economia, como se sua sim
ples presença pudesse reviver os tempos do "milagre eco
nómico", as medidas de política que tomou, no segundo 
semestre de 1979, destinavam~se muito mais a lentar ree-
quilibrar as finançàs públicas. 

No âmbito do setor produtivo estatal foram tiberad_os 
os preços e as tarifas dós ínsuinos produzidos pelas em-
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-presas públicas, Esta "inflação corretiva" visava aumen
tar a margem de autofinanciamento destas empresas, re
duzindo assim as transferências do TesoUro para o oiÇa
menta das eStatais. Foi criada alil-da a SEST, com o objc
~ivo de cOntrolar e consolidar os recursos alocados à ad
ministração indireta. 

Na área fiscal foi realizada uma pequena reforma tri
butária, elevando-se a ali quota-do Imposto de Renda das 
e~presas. Eliminavam-se_ parciallnente os subsídios, 
principalmente às exportações_ de manufaturados, mas 
mantinha-se um guarda-chuva sobre a_ agricultura (au
mentos reais nos preços mínimos, elevação dos- valores 
básicos de custeio e mais crédito subsidiado). 

Paralelamente, a área financeira assistiu a uma tentati
va desesperada de redução do giro da dívida pública: 
prefixou-se a correção monetária para 1980 em 45% e 
impôs-se um tabelamento das taxas de captação a níveis 
compatíveis com a correção inonetáría prefixada. 

Finalmente, na área cambial, jogou-se uma dujJla car
tada: realizou-se uma maxidesvalorização de 30% da 
moeda brasileira, cõm o prévio cuidado dç. "vazar a in
formação" para os grandes tomadores que puderam as
sim se proteger do impacto da desvalorização sobre sua 
dívida em dólates, aplicando em ORTN's com correção 
cambial; e suprimiu-se o depósito compulsório de 100% 
sobre as importações, para não itgraVar o" prOcesso infla
cionário. 

A -intenÇão básica deste conjuil.to de medidas hetei-o
doxas era o de reduzir o crescimento da dívida pública 
interna, através da redUção de seu giro, elíminaçãO-Par
cial dos subsídios e alterações no esquema de finanCia
mento do orçamento, Paralelamente, pretendia-se quei
mar as reserVas internacionais para desaceferar o cresci
mento da dívida externa, ao mesmo tempo em que se a
postava -no increrilento das exportações de produtos 
agrfcolas. Este reajustamentO deveria, no entender dos 
condutores da política econômica, reduzir em última ins
tância a inflacã.O. 

Entretanto, os fatos aconteceram precisamente ao 
contrãrio das expectativas governamentais. A inflaçãO 
disparou em 1980, atingindo o patamar dos 100%. Pela 
primeira vez na história recente da dívida externa, o ser
viço da dívida passa a exceder o fluxo de noyos emprêsti-
mos. 

Dois movimentos no plano mundial, um político e um 
econômíco, Co:iitrióuíram para desmantelar ainda mais a 
política_é_Conômica perseguida desde n"oVembro deJ979. 
O primeiro foi o chamado. "29 choque do petróleo", de· 
Vído à queda do Xá do Irã e à posterior guerra entre Irã e 
Iraque. O segundo, bem mais importante, duradouro e 
previsível que o primeiro, foi a espantosa ascensão dos 
juros internacionais. 

U enorme déficit público e os constantes dese
quilíbrios no Balanço de Pagamentos americano já ha
-vlam-prOVCfcãdo, eni fins de 1979, -uma política mone
tária restritiva, com ci objetivo Oe reduzir a inflação ame
ricana e valorizar o dólar. Este m-ovimento já havia leva
do à subida dos juros internacionais até o patamar de 
20%-em abril de 1980, i1ível jamais atingido na história 
do sistema financeiro internacional. Após uma breve re
versão da política em função da campanha eleitoral, a 
nova- administração republicana retoma a política de 
contenção do crédito e os juros voltam a subir. A pressão 
sobre os países endividados s-e torna--enorme. 

- As-Sim é que, em fins -de 1980, as autoridades governa
mentais brasileiras da área económica parecem com
preender, pelo método mais duro, as relações de depen
dência exiStentes_ .entre a- formação soci~l brasileira e o 
sistema capitalista muridial. A dívida externa volta nova
mente a "administrar" o país, que se submete volunta
riamente a uma dura política recess:iva. Elimiriam-se as 
prefixações cambial e monetária e o Banco Central volta 

- a oferecer taxas de captação altas nQ .. open market", 
empurrando os juros internos para cima, para estimular 
a captação de moeda estrangeira. 
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Desta vez, no entanto, a situação de liquidez interna
ci_onal ê extremamente diversa da que existiu em 1969/73 
e 197_7 /78: os bancos credores passam a reduzir cada vez 
malli os prazos de .financiamento e a elevar as taxas de 
spread. O parco sucesso obtido pela política recessiva em 
1981 (um superávit de 1,2 bilhão de dólares na Balança 
Comercial e uma figeira redução_da inflação) foi inteira
mente engolido pe:lo virtual cessamento dos empréstimos 
a países periféricos, em setembro de 1982, niotivado pO. 
los diversos caso·s de inadinplência que começam a es
tourar. 

Desde 1981, portanto, a única preocupação que nor
teia o açào do governo na _área. económica: é a "política 
de fechar o ano", que cada vez mais se torna a política de 
fechar o mêS, a semana etc. Este eterno_ "empurrar com a 
barriga" retirou a possibilidade, nas circunstâncias a
tuais, de se pensar_ a economia e:m termos de médio e lon~ 
go prãzos. N9 III PND, elaborado em 1980,já se propu
nha objetivos mais modestos e metas mais flexíveis, que 
nem assim foram atingidos. 

Em certo sentido, porém, a falência do planejamento e 
dos instrumentos de política económica é uma manifes
tação, a nível prático, da incapacidade de a teoria econô
mica tradicional apreender o movimento da e~onomia, 
suascçntradições e a_ crise que acaba por se instaurar. A 
ciise de 1929 produzhj um Lord Keynes, que diagnosti
cou corretamente a essência do desequilíbrio da econo
mia capitalista, podendo, portanto, receitar o aumento 
da intervenção anticíclica e regulatória do Estado para 
corrigir as deficiências na demanda efetiva. 

-o Sr. -Gastão Müller- Permite V. Ex' um aparte, an--: 
tes qu~ conclua o seu pronunciamento? 

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer. 

O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador, estando aqUi 
eventualmente na Liderança do PMD~, queria 
congratular-me com V. Ex• e lembrar que, como dizem, 
este Congresso é uma universidade, onde sempre se a
prende, e o pronunciamento de V. Ex• é, antes de tudo, 
uma conferência e um trabalho notãvel sobre os proble
mas brasileiros nestas últimas décadas, de modo que, em 
nome--da Liderança do PMDB, congratulo-me com o 
partido por ter na sua bancada um homem da categoria 
de YrEx• 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, nobre. 
Se"nador Gastão Müller, fico muito honrado com a sua 
opinião. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURO BORGES - Com muito prazer, 
Dõhre Senador Mário Maia. 

(O Sr. PreSidente faz soar a campainha) 
O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Mauro Borges, 

nós também, acompanhando o raciocínio do compa~ 
nheiro Gastão Müller, estamos ouvindo V. Ex•, que nos 
dá uma verdadeira aula de economia política e muito es
tamos aprendendo. Pela nossa pouca compreensão do 
assunto econômico, como médico que somos, estamos a 
entender que V. Ex' coloca em evidência o fracasso, nes
tas duas décadas, do processo revolucionário que se ins
talou de 1964 para cá, no que diz respeito à nossa econo
mia, à nossa situação social e ao d~mantelamento da 
nossa organização política, com o esfacelamento dos 
partidos políticos e, praticamente, a destruição da Fede
ração. Coloca V. Ex.• em evidência, logo no começo do 
seU discursõ, parece-me que, quando Joã~9-C?ulart esta
va deixando .a Presidência da República, através de um 
golpe que sofreu a Nação naqueles idos tenebrosos de 
1964, que a nossa dívida externa era aproximadameiite 
um pouco mais de 3 6ifl:i0es de dólares, de acordo com os 
dados a que V. Ex• fez referência. E àquela época, o 
preço dos serviços, isto é, o pagamento dos juros e das a

-mortizações, consumiam apenas 36% da nossa expor-



4024 Terça-feira 13 l)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

tação. Hoje em dia, pelos dados que vemos, através dos 
informes dos jornais e das revistas, diariamente, verifica
mos que a nossa dívida externa vai para aproximada
mente 95 a lOO bilhões de dólares e que o pagamento
o que é grave - dos serviços, isto é, juros e amorti
zações, até há bem pouco, era de _95% das nossas expor
tações. Mas, infelizmente, vendo, hoje em dia com essa 
correria de pires na mão, os nossos Ministros encarrega
dos das finanças indo para fora do País- França, Esta
dos Unidos, negociando com os bancos internacionais, o 
rolamento da nossa dívida externa -- _çhegamos â con
clusão de que as nossas exportações não estão dando 
nem mais 95%; passoU de 100%, porque não estão dando 
mais para pagar sequer os nõssoS compromissos de a
mortização da dívida ex.terna e os serviços dessa dívida. 
Veja bem que aqueles que defenderam, durante estas 
duas décadas, os primores do processo de escolha do 
Presidente da República, através das eleições indiretas, 
por um colégio eleitoral cada vez mais restrito, 
escolhendo-se um colégio eleitoral específico para cada 
Presidente da República, muitos dos quais indicados até 
por uma só pessoa, como foi o caso do Presidente Fi
gueiredo, indicado, quase que exclusivamente, pelo seu 
antecessor General Geisel, que_ essa excelência do siste
ma de eleições ifldiretas está completamente defasado, 
está completamente desmoralizado, e que a cura da nos
sa situação presente, a saída de nossas dificuldades eco
nómicas é uma saída política. t que Sua Excelência o Se
nhor João Figueiredo tenha a coragem, como eu já disse 
aqui, em outra oportunidade, em aparte recente ao Sena
dor Itamar Franco, na semana passada, tenha a coragem 
de convocar a Nação para eleições diretas, porque o pro
cesso de eleições indiretas no arasil ~tá_ COI'11pletamente 
desmoralizado. Só um Presidente da República, com res
paldo de eleições populares, eleições que consultem toda 
a Nação, é que terá a capaCidade, terá o domínio sufi
ciente para que tod_os nós, sob a clarinada efetiva das e
leições diretas, possamos, realmente, convocar toda a 
Nação, numa unidade dt_pensamento, para sairmos, 
como diz uma revista pequêna, uma· revista desta sema
na, que o golpe de 64 tirou o Brasil de um buraco -
suponha-se que ia cair- para lançá-lo num abismo. En~ 
tào, que nós todos junt~s. Oposição e Governo, possa~ 
mos chegar ao consenso, através de um diálogo, que a
credito seja sincero, convocado agora, recentemente, -
pelo Senhor Presidente da República, ao assumir os des~ 
tinos da Nação, depois dos seus 42 dias de ausência, em 
tratamento de saúde. Portallto, V. Ex~ aceite as minhas 
congratulações por esta aula magistral que está dando 
nest<J. tarde, através do seu conhec_imenlo, através da sua 
palavra e da pesquisa tão laboriosa, que sabemos ter fei~ 
to, pelo primor da peça que V. Ex• apresenta nesta tarde, 
que é uma verdadeira conferência, _como denorlltrlõU um 
nosso colega, o Senador Gastão Müller. Muito obrigado 
a v. E.'l(• 

O SR. MAURO BORGES-:- Muito obrigado, sena
dor Mário Maia. O aparte de V. Ex• não s6 honra, mas 
também valoriza o meu discurso. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Aimii Pinto) - Nobr_e Sena~ 
dor, o tempo de V. Ex• está esgotado hã to miilutoS~ 

O SR. MAURO BORGES- Vou concluir, Sr. Pre§i-
dente. 

A crise mundial que ora se vive é, de certa forma, a cri
se do Estado Keynesiano, a crise do Estado_ intervencio
nista,' regulador, simultaneamente pto-mot~r e perturba
d_or da acumulação capitalista privada. O breve exame 
reiro- sobre as relaçõeS entre a ·política econõmica e a crise 
recente mostrou que, ao contrário de administrá-la ou 
superá-la, o Estado brasileiro acabou por contribuir 
para o seu agravamento. 

Se o Estado está no centro da crise, é a sua própria es
sência e seus mecanismos de atuação que merecem ser 

salvos de uma análise crítica e de uma posterior reformu
lação. A superação da crise,- quer seja ela conservadora 
ou inovadora, passa necessariamente pela superação da 
crise do Estado. E a superação da crise do Estado, é cer
ta, só se dará quando ela vier a refletir os anseios das vas
tas camadas atualmente marginalizadas do processo de
cisório. 

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

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N' 16, DE 198:! 

O Primeiro-Secretádo do Senado Federal no uso de 
sua competência regimental constante do Art_. 57, alíneas 
j e K e, 

Considerando que a vedação contida no § 41' do Art. 
358 do Regulamento Adininistrativo refere-se tão
somenie a lotação para funções gratificadas acima do li
mite previsto no caput do citado artigo; 

C_onsiderando que a figura do "servidor à disposiçãO" 
tornou-se praxe administrativo consagrada como fato 
-!idministrativo normal, assim entendida pelas adminis
trações da Casa ao longo de muitos anos e utilizada pOr 
diversos Senhores Senadores por absoluta necessidade 
do serviço de seus Gabinetes; 

Considerando a inexistência de dispositivo regimental 
ou regulamentar disciplinador da matéria e, ainda, que a 
natureza do trabalho prestado pelo servidor designado 
pelo !~'-Secretário por solicitação do Titular do Ga:Pinete 
configura situação legal que o habilita a fazer jus à per
cepção dos beneficias previstos nos Arts. 406, 407 item II 
e-409 do Regulamento Administrativo, cumpridas as exi
gências neles contidas, resolve: 

=- Art. !9 __ O Sen(!dor poderá, mediante proposta ao 
Primeir_o-Secretário," devidamente justificada e por abso
luta necessÍdade do serviço, solicitar a designação de até 
2 (dois) servidores dos quadros do Senado para perma
necerem à disposição de seu Gabinete pelo prazo de 180 
(cento_ e oitenta) dias. . 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá 
ser prorrogado por- igual período, por solicitação do Se
nador, a critério do 1~'-Secretárici. 

Art. 29 A designação de servidor nos termo-S; deste 
At_o dependerá de prévia aquiescência da autOridade su
perior a que o mesmo estiver subordinado, não podendo 
recãir em servidores pertencentes às Categorias Funcio
nais de que tratam os Arts. 39 e 49 da Port~ria n"' 416, de 
1983 do !~'-Secretário. 

Art. 31' O servidor colocado à disposição de Gabine
te de Senador nos termos deste Ato farâ jus à percepção 
das vantagens previstas nos Arts. 406, 407 item II e 409 
do Regulamento Administrativo. 

Art. 4~' Ficam revogados todos os Atos de desig
nação_de servidores_que contrariem o disposto neste Ato. 

Art. 51' Este Ato entra em vigor na data ® sua 
publicação. 

Art. 61' Revogam-se as disposições em confrái'io. 
Senado Federal, 11' de setembro de 198.3-. .........-Henrique 

Santillo, I "'-Secretário. 

83• REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO CENTRO GRÃFJCO DO SENADO FEDERAL

CEGRAF 

Às dezessete horas e quarenta e cinco minutos do dia 
trinta e um do mês de agosto do ano de mil novecentos e 
oitenta e três, na sala de reuniões do Conselho de Admi
nistração do Senado Fed_eral, sob a Presidência do Dr. 
Aiman Nogueira da Gama, presentes os Conselheiros 
Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão, Luciano 
de Figueiredo Mesquita e Aloisio Barbosa de Souza, pre
sentes também, Rudy Maurer, Luiz Carlos Bastos, Flo
rian Augusto Coutírtho Madruga, Maria de Nazaré Pi
nheiro Carneiro e João de Morais Silva, respectivamen
te, Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Diretor 
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Adjunto, AsseSsora Jurídica e Assessor Administrativo 
do CEÇJ~AF,_reuniu-se Õ Çonselho -de Supervisão do 
Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os traba
lhos, o Senhor Presidente- em exercício- Dr. Aiman 
Nogueir_a da Gama, passa a palavra ao Conselheiro Luiz 
do Nasciment!J Monteiro que apresenta parecer homolo
gatório sObre a concorrência númei'o 001/83, realizada 

_pelo -CEGRÃF parã. venda de aparas de papéis novos, 
brancos e coloridos. ConCluindo seu parecer, diz o Con
selheiro, qu~. "o feito necessita_ realizar-se periodicamen
te, haja vista que o objeto da concorrência é um contrato 
por p-razo determinaâO para· venda de material inservível 
(aparas de papel), cuja produção é uma conseqüência da 
própria atividade produtiva do CEGRAF. Esta provi~ 
dência, nada mais representa que uma prática a·múi.l des~ 
te Órgão, a fim de elaborar, na forma legal, um novo 
contrato de vendã. que Substitua o findo, firmado com 
empresa licitante vencedora de concorrência anteríor 
(Concorrência n~' 001/82, do CEGRAF, homologada 
Por este Conselho). Retomando a palavra o Senhor Pre
sidente coloca a matéria em discussão e não. havendo 
quem se manifeste,· a mesma é colocada e.m votação, sen
do ·a seguii', ·aprovada. Passando-se ao segundo item da 
pauta, o Senhor P~esidente ~ Dr. Aiman Nogueira da 
Gama -apresenta aos demais Conselheiros o oficio nú
mero 00119/83 emitido pela Diretoria ExecutiVa do CE
GRAF, solicitando a este Coõselho autorização para e
fetuar a doação de alguns gêneros alimentícios à Cruz 
Verm,elha ':"'"" ~ão Distrito Federil, para que sejam en
vi3dos às vítimas d"a seCa na região dO -N ar-deste Bi-asiiei
ro. Em sua explanação, o Senhor Presidente- Dr. Ai
man Nogueira-da Gama- diz concordar e apoiar plena
tq.ei!te ~ iniciatiVa uma vez que o material em questão é 
um saldo, ainda, existente no CEGRAF, após a extinção 
do Setor d~ Restaurante, com a oportuna criação dos 
tfês turnos de trabalho, compondo este saldo os seguin
tes gêneros: 295,0 quilos de arroz, 18,0 quilos de farinha 
de mandioca, 17,0 quilos de feijão preto e 120,0 quilos de 
feijão roxo, Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca a 
matéria em diScussão, seil.do a mesma, amplamente apre
ciada por todos os Conselheiros, que, logo após é apro
vada, com votos de louvor à Diretoria do CEGRAF pela 
brilhante e humanitária iniciativa. A seguir, o Conselhei
ro Luíz do Nascimento Monteiro solícita a palavra e pe
de, também, votos de louvor aos funcionârfos do CE
GRAF, por terem encetado campanha, também, neste 
Sentido. Continuando. a_ reunião~ o Senhor Presidente
em-exercício- Dr. Aiman Nogueira da Gama, relata 
verbalmente, parecer sobre o processo número 01451/83 
........:--cEGRAF, onde é solicitado a ~levação do nível 14 
para 17, do emprego de Técnico de Contabilidade. Após 
concluir seu parecer favorável, a matéria é colocada em 
discussão e votação, sendo, a seguir, ap6s exame por 
parte dos demais Conselheiros, aprovada por unanimi~ 
dade, ficando, assim, o emprego de Técnico de Contabi~ 
!idade em igualdade de condições com os demai_s níveis 
técnicos do CEGRAF. Nada mais havendo a tratar,a
gradecendo a presença de todos, o senhor·P·reSideô.te....:. 
Dr. Aiman Nogueira da Gama- declara encerrados os 
trabalhos e pani constar, Eu, Maurício Silva, Secretário 
deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que 
.depois de lida e aprovada serã assinada pelos demais 
memb-ro.s. Brasília 6 de setembrO de 19SJ:- Aiman No
gueira da Gama Presidente - em exercício ......... , Luiz do 
Nascimento Monteifo, Sarah Abrahão, Luciano de FJ .. 
gueiredo Mesquita, Aloisio Barbosa de Souza. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO 
(Resolução n' 52(80) 

11• Reunião, realizada em 26 de novembro de 1980 

As dez horas e cinqUenta minutos do dia vinte e seis de 
novembro do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala 
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Ruy Barbosa, reúne--se a Comissão Parlamentar de In
quérito, criada pela Res-olução n"' 52, de 1980, destinada 
a investigar o funcionãmento do Mercado Financeiro do 
País, presentes os Senhores Senadores Tancredo NeveS, 
José Lins, Roberto Saturnino, Bernardino Viana e Pedro 
Simon. -

Deixam de comparecer, por motivo justifiêà.do, os se~ 
nhores Senadores Lomanta Júnior, Gabriel Hermes, Al
mir Pinto, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, João Lú
cio,- José Richa, Cunha Lima, Jaison Barreto e Affonso 
Camargo. 

Abertos os trabalhos, o Senhor Senador Tancredo Ne,.. 
ves, Presidente, dispensa a leitura da Ata da reunião an
terior. Colocada em discussão e votação é a mesma apro
vada. 

Em seguida, a palavra é dada ao Professor Theóphilo 
de Azeredo Santos, Presidente da Federação Nacional 
de Bancos, que de iníciO àgiãáece a Corriissão pãrã fab'r 
sobre o sistema financeiro nacionaL Trouxe iemas de ob
jeto de exposição: Política Monetária, Conta Aherta, Ta
xas de Juros, Rede de Agências, Bancos estrangeiros, Pa
raíso dos _subsídios, Bancos Estaduais, Ccimúciãl Paper, 
Lei do Cheque, Bancos Regionais, Acordos Salariais, os 
Bancos e a Política do Governo e o Centro Financeiro 
Internacional. 

Após os temas apresentados pelo depoente, fizeram 
perguntas e todas respondidas, os Senhores Senadores 
Roberto Saturnino, José Lins, Bernardino Viana e Tao
credo Neves. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
é assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação, de
vidamente autorizada, com o apanhamento taquigráfico 
da presente reunião. 

ANEXO Ã ATA DA II• REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtiiiTO;~ 
CRiADA ATRAVtS DA RESOLUÇÃO N•52, DE 
1980, "DESTiNADA A INVESTIGAR O FUN
CIONAMENTO DO MERCADO FINANCEIRO 
DO PAlS", PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR THEi:5f>HJLO DE AZEREDO 
SANTOS, QUE SE PUBLICA COM X DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESiDENTE 
DA COMISSÃO. 

(lNTEGRA DO APANHAMENTO TAQV!
GRAFICO DA REFERIDA REUNIÃO.)~ 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Declaro 
abertos os nossos trabalhos. 

Contamos hoje, com a honrosa visita do eminente 
Professor Theóphilo de Azêredo Santos, nome que dis~ 
pensa qualquer adjetivação. Ele, realmente tem uma pas
sagem de destaque nos diversos setores das atividades fi
nanceiras e da vida pública do País. 

Vamos ter a satisfação de ouvi-lo: 
Concedo a palavra a S:. S• 

o sR.. 1"1-t'tóP!irl..o-DEAZEREDOSANTOS-
Em primeiro lugar, quero agradecer ao SenadorTancre
do Neves e a Comissão a honraria que me deram de falar 
sobre o sistema financeiro naciOnal. · 

Vou ler algumas anotações e depois apres~ntar alguns 
documentos, que, creio, são de interesse da Comissão: 

Quireincis qUe haja ab"eàura Política e que ela -seja a
companhada da abertura económica. Que a participação 
do homem brasileiro no processo político tenha como 
contrapartida igual participação no processo de criaç_ão 
e distribuição de capital e renda. Que as idéias de Iiber~ 
dade se adicione a igualdade de oportunidades. Que as li
berdades políticas sejam legitimadas pelas tiberdades e
conómicas: Que o ecofiômic()nãO domine o social Óu o 
político mas que em coritrapartida o fato político tam
bém não domine os fatos económicos_ou sociais. Acredi-• 
tamos na interdependência dos fenômenos no campo das 
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ciências sociais e não conseguimos aceitar o primado de 
nenhum deles sobre os demais. Os desafios fazêm os ho~ 
mêns_é-ãS- Sociedades maiores do que_ seriam em con
dições normais. Estes os pensamentos que nos animam 
no momento em que iniciamos esta fala atendendo hon~ 
rosa convite do Caro amig~. eminente homem_ público e 
grande estadista Senador Tancredo Neves, com quem ti
vemos o privilégio do convívio ameno e proveitoso jâ de 
longa data. 

Falando. embora sobre tema específico, -abrangendo o 
sistema financeiro, _permiti~me abrir a exposição com 
essa dedaração de princípios que, estamos certos ajuda~ 
rá a marcar a nossa posição de empresário e a concepção 
do mundo que vai no cérebro e no coração do homem 
que lhes fal!l. 

Vejamos, Pois, os temas objeto de nossa exposição, 

2. POUT!CA MONETÁRIA 

Conhecemos em 1980 no sistema bancário uma mu~ 
dança da filosofia de controle. Tradicionalmente contro
la o Governo a moeda primária, a moeda corrente. A 
este controle adicionou o limite de expansão das apli~ 
cações das instituições financeiras em 45% no --ano de 
1980. 

h um esquema que deve ser necessariamente de du~ 
ração curta, de natureza transitória. Justifica~se em bre
ves períodos enquanto se arruma a montagem da política 
monetária, pois, mantido por mais tempo do que o ade
quado, gera muitos inconvenientes, como os que iremos 
citar: 

L gera o mercado paralelo do dinheiro, prejudican~ 
do os canais institucionais de circulação da poupança e 
tende a pressionar o sistema financeiro na díreção de ar
tifícios, na medida em que obrigado a procurar formas 
de sobrevivência fora -das regras do mercado; 

2. em toda atividade, a autoridade geralmente con
trola o preço ou a quantidade do prod-uto. O CIP dita o 
preço de muitas indústrias, mas não fixa o nível de pro
dução que cada uma deve alcançar. Nos bancos fixaram 
o-s juros, que são nossos preços; e simultâneamente fixa
ram também o volume de produção, isto é, o volume de 
crédito que po"deriam oferecer. t severo demais, para du
rar, sem sérias conseqüências; 

3". -niVela as instituições obrigando todas as operarem 
segundo as mesmas regras e torna o crédito seletivo ou 
eletista em detrimento da pequena e mé!1i~ empresa e d3s 
empresaS que, de modo geral, apresentam desempenho 
financeiro sofrível. 
lc CONTA ABERTA 

O limíte de crescimento de45% das aplicações do siste
ma financeiro não abrange o crédito rufai e o crédito à 
expOitação. são--linhas de crédito concedidas através do 
Banco do Brasil mediante repasses-do Banco Central do 
.BrasH, sem limites, a taxa de juros simbólicos. Algumas 
considerações a respeito: 

I. o Banco do Brasil, por decisão do Governo e não 
por vontade própria, é_um qua$!; monopolista-destas !i~ 

nhas de crédito~ De um lado há benefícios para ele, po
rém, de outro, concentra em si todos os riscos de operar 
maciçamente nas atividades indicadas; - -- · 

2. não dispondo de recursos próprios suficientes, o 
Banco do Brasil, para cumprir as metas que o Governo 
lhe atribuiu, saca no Banco Central o que for necessário 
para ir atendendo as solicitações da clientela, levando o 
Governo a emitir e alimentar as bases das pressões infla
cion'árias já __ tradicionais. 

Vem-se faze!ndo um esforço para compensar em outras 
contas o que for- sacado a mãis nas contas em aberto, 
mas o volume destas é tão_ grande que aquela compen~ 
sação-_vem se demonstrando ii'iSüficienie. 

No quadro que vÕu deixar para os ilustreS Se~adores, 
fica inequívoca a demonstração de que os bancos públi
cos têm, no Brasil, crescido a sua aplicação de tal forma 
que, só para dar uma idéia, o crescimento do Banco do 
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Brasil representa 17 BRADESCOS: no primeiro semes
tre, já cresceU 3 BRÁDESCOS. Só para identifiCilr-se seu 
excessivo- crescimerito. 

É claro que o Banco do Brasil recebe a sua orientação. 
Nos dados de julho, ele tinha 400 bilhões e 689 milhões 
de cruzeiros de depósitos e uma aplicação de 953 bilhões, 
que somada aos repasses (obrigações. por _empréstimo, dã 
ni3.ís de um trilhão e trilhões bilhões de cruzeiros, só de 
operação. Isto, com um depósito de 400 bilhões. Ao pas~ 
so de que os bancos privados com depósito de 572 bi
lhões tiveram- de operações de crédito 592 bilhões. 

4. TAXAS DE JUROS 

A nossa velha lei da usura jã dispunha que os juros 
mâximos cobrâveís nas aplicações eram de 12% ao ano. 

Pressupondo que o legislador foi motivado por um ra~ 
ciocínio que se aplicava a uma economia sem inflação, 
vivendo num regime de preços estáveis, entendeu-se que 
aquela era uma taxa real de juros. Não era, como de fato 
não é, uma taxa nominal de juros. 

Vivendo o pats altas taxas de inflação, há que se adi
cionar àquele indicador um percentual correspondente à 
taxa de inflação do período. 

A taxa de juros é uma espécie de preço do dinheiro. 
Reflete, de um lado, a produtividade dos investimentos 
realizados na economia e que forma a demanda de pou
pança e, por outro lado, a disposição de poupar, deter
minante, com outros fatores, da oferta de poupanças. 

Uma taxa de juros excessivamente negativa penaliza o 
poupador. Exemplos atuais são os depositantes do 
FGTS, do PIS-PASEP, de Caderneta de Poupança e de 
todos aqueles, pequenos ou grandes, que colocaram suas 
poupanças em ativos financeiros. O desestimulo à for
mação de poupança num país profundamente carente de 
recursos, onerado por uma enorme dívida externa, é as
sunto grave que merece a reflexão das lideranças nacio
nais. 

Quando não desestimula a poupança, os juros negati
vos induz os poupadores a desviar seus recursos de ativi
dades produtivas para aplicações em ativos improduti
vos ou de baixa rentabilidade social e económica (com
pra de jóias, dólares, marcos, terrenos, etc). 

E se os juros negativos sào diferenciados, os tomado
res tendem a tirar proveito da situação, dirigindo-os não 
para as prioridades a que se destinam mas para os fins 
que lhes oferecem melhores oportunidades de lucros par
ticulares. O mesmo ocorrendo com os subsídios, quando 
os juros são positivos mas diferenciados. 

Os juros altamente subsidiados induzem ainda à con
centração do capital em mãos dos tomadores e, como 
conseqüência, levam, também, à concentração da renda. 
É isso que queremos? Vale lembrar a este respeito que o 
acesso. não é igual para todos . 

Os juros subsidiados têm conduzido ainda o Governo, 
na área do Banco do Brasil, a realizar grandes emissões 
anuais visandõ repor o valor real das aplicações do ano 
anterior; Sendo,- por isSo, urilã-fóflte filiiirlte-crepreSiitfe;; 
inflacionárias. -

5. A REDE DE AGENCIAS 

Estavam em operação em 31 de dezembro de 1979 cer
ca de 1068 agências bancárias no País, ao lado de !.654 
postos de serviços. 

As taxas de crescimento da rede de agências nos 10 
anos q-ue vão de 1969 a 1978 dos vários grupos foram as 
seguintes: 

A - Banco _do Brasil 
B - Bancos Federais 
C - Bancos Estaduais 
D --Bancos Pdvados Nacionais 
E - Bancos Estrangeiros 
F-0 sistema 

66,9% 
65,2% 
69,2% 
15,7% 
5,7% 

29,6% 
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Algumas constatações:: Os Bancos Oficiais expandi
ram mais rede do que os Bancos Privados; os Bancos Es
trangeiros tiveram expansão insignificante, confirmando 
a manutenção da tradição de permitir seli. desenvolvi
mento controlado e segundo as normas da reciprocida
de. 

Temos hoje uma boa rede de agências, mas há ainda 
1097 municípios sem assistência bancária. São praças 
fracas, de baixo desempenho econômico, às quais o siste
ma não pode comparecer inadvertidamente sem inCorrer 
em ·custos muito elevados que podem mesmo comprome
ter sua saúde financeira. Hã que s_e atendê-las gradual
mente, prestando um serviço social e ao mesmo tempo 
não tornando vulnerável o Banco que o faz. 

Os dados abaixo ilustram o contexto de atendimento 
bancário no País: 

Região NO? de Municípios 
Municípios AssiStidos 

Norte_ cl5l 78 
Nordeste 1.379 645 
Sudeste 1.4!1 1.205 
Sul 724 7lt 
Centro Oeste 322 251 
Total 3.987 2.890 

O maior grau de assistência financeira está no sul do 
País seguido do sudeste. No centro~oeste as grandes dis
tâncias- complicam o atendimento e no norte-nordeste a 
pobreza das praças é um problema cuja soluçã-o ultra
passa a capacidade dos Bancos, exigindo mobilização 
política e econômica nacional, em compromissos de 
maior fôlego e de longa duração. 

6. BANCOS ESTRANG&!ROS . 
São 13 os bancos estrang~iros operando no País uma 

rede de 49 agências, dominando apenas 3% dos depósitos 
e 4% _das operações de crédito em julho de 1980. 

Há ainda 7 bancos associados a bancos estrangeiros 
com uma rede _de 182.. agências e_ 4% dos depósitos e _ _4% 
das operações de crédito também __ ~m julho de 1980. 

Os bancos estrangeiros têm pouca expressão no mer
cado brasileiro. O nosso é um mercado essencialmente 
nacional, controlado pelos bancos privados brasileiros e 
pelos bancos oficiais, estaduais e_ federais. 

Convêm r~glstrar que nossa legiSlação limita a parcela 
que qualquer banco, mesmo estrangeiro, pode emprestar 
às empresas multinacionais. Então, alêm de rede peque
na, os bancos estrangeiros estão ainda sujeitos a estas li
mitações, que devem ser preservadas. 

7. PARAíSO DOS SUBS!DIOS 
O Brasil subsidia o conSUni.o, o inveStimentó, a j)õ~F 

pança, o crédito e mais numerosas outras prioridades. 
Somos o paraíso dos subsídios. -são ·subsidias fiscais e 
creditícios. Os subsídios _creditíCiOs devem representar 
seguramente a grande fatia deste bolo. 

Hã cálculos os maiS diversos do seu valor. Um número 
já ultrapassado, que é repetido com frequência nos diz 
que são algo em torno de Cr$ 700 bilhões ou qLiaSe"12 bi-
lhões de dólares. . .. 

h um ónus demasiado pesado sobre a sociedade. 
Impõe-se cortá-lo, ainda que seletiva e gradualmente. 

8. BANCOS ESTADUAIS 
O enfraquecimento de nossá Federação torna difícil 

analisar os temas económicos-dO seu ângulo. Entretanto, 
foi o- espírito federativo que fez nascer no Brasil o Banco 
Estadual acionariamente controladO po-r Cada um dos 
governos das· Unidades da Federação. 

É, segundo entendemos, sistema singular no mundo. 
Nosso sistema bancáriO pOde ser, pois, visto como -uni 

sistema de pesos e contrapesos, formado pelos bancos 
privados nacionais e estrangeiros e pelos ofi~iais, fede-
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rais--e estaduais_. Desta conjução de forças tenderá a nas
cer formas_ de _convivência socialmente ú_teis pois even
tuais voca_ções rilonopolísticas São anuladas pelo con~ 
fronto de forças competitivas fortes. Não há a onipre
sença do esta,do, nem o domínio privado. Mas, neste es~ 
tágio da conjuntura nacional, o crédito está fortemente 
estatizado, com os bancos federais e estaduais suprindo 
cerca de 67% do crédito bancário. 

Portanto, quando ouço referência a oligopóÍio, este só 
pode ser do Estado que controla 66% do crédito ban-
cário. 

BenefiCíam--se,-aind_a, como vbpos antes, de larga pre~ 
ferência na: coricessão de cartas patentes de agências. 

Recentemente o Conselho Monetário autoiizou o 
Banco do Brasil e o BANESPA a abrirem novas agên
cias. 

9. "COMMEI(éÍAL PAPER'" 
É uma nota promissória emitida por pessoas juríQ_icas 

operando no comércio, na indústria, na agricultura ou 
no setOf fin-anc;eiro, não garantida, negociá_vel e de curto 
prazo de maturação, de valor fixo e vencimento em data 
certa. 

É um título que é colocado_diretamente pela empresa, 
sem intermçdiação. Nos Estados Unidos foram coloca
dos até agora, só em commercial paper, 120 bilhões de 
c_ruzeiros e a_PETROBRÂS foi recentemente autorizada 
pelo Conselho Monetário a colocar c9mmercial paper, 
no mercado do_s Estados Unidos. 

Acho um risco muito grande adotarmos o comme-rcial 
pape-r internamente, porque é um título elitista: seria 
consagrado às empresas multinacionais ou estrangerias 
tirando, portanto, do mercado, novamente, as empresas 
pequenas e médias. Aliás, como ocorre no próprio Esta
dos Unidos, onde só têm acesso ao commercia_l pape r as 
grandes empre.-;as. 

)0. LEI DO CHEQUE 
Apelo ao Congresso para exame da matéria, que pai

duas vezes foi aprovada em todas as comissões. 
~uma coincid_ência triste a lel do cheque ser _aprovada 

em todas as Comissões, em- dois anos seguidos, e quando 
_che_gou o ·momento de_decidir em plenário, projetas rele~ 
vantes, de interesse político, fizerarri com que essa lei do 
cheque, tiJ.provada dois anos seguidos em todas as comis
sões, até hoje contínue sem exame no Congresso Nacio~ 
nal. 

l t. BANCOS REGIONAIS 
O Banco Central do Brasil lançou, para discussão, 

novo programa visando criar no país a-figura do banco 
regional, concedendo-lhe tratamento diferenciado vis~a
vis seus concorrentes; são regionais_- os- bancoS que-- te-

- _nh::im__mais de 90% da sua rede _de_agê_ncias em -3 estados 
lirriítrofes, inclusive aquele no qual tem a sede. A eles são 
concedidos redução de compra de créditos de difícil Ii~ 

quidação cobertos pela reserva monetária, com financia-
-mento da parte devida em 3 ou mais arios e, mais impor

tante de tudo, atribuindo-lhes Direitos de Preferência na 
escolha da praça bancária em que não _operam em re
lação aos _conc_orrentes. 

O programà vái rhais longe e admite que os Pequenos . 
Bancos Regionais recebam benefíciCis adicioria1s; como a 
reâUÇão do recõlhimento corripulsório. 
~um programa que fortelece os mecanismos financei

ros nas várias regiões do país. Of~rece novãs opções à 
clientela. E é certamente de profundo sentido social ao 
estimular a concorrência, sugindo, pela primeira vez no 
pafs, medidas visando (ortalecer as pontas fracas Qo sis~ 
tem-a financeiro, com claros benefícios para a sociedade e 
para os negócios. 
~ importante notar que numa reunião re8.1izada n~ 

Rio de Janeiro, com a presença de 102 banqueiros de to
dos o Pais, os grande bancos aprovaram a tese do farta-
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lecimento dos pequenos e dos médios. Porumto, o proje
to em estudo_ no Ban<;o Central contou com o apoio, 
também, dos grandes bancos nacionais, o que aliás eu 
acho que é um estímulo à sobrevivência, porque se nós 
tivermos no_ futuro, apenas grandes bancos e bancos es
tatais, ficarã mais fãcil o restante ser estatizado. 

12. ACORDOS SALARtAIS 
Os bancos comerciais são grandes empregadores de 

mão-de-obra na economia. Exercem uma atividade que, 
pela sua natureza, é muito intensiva em mão-de-obra. 

Registra-se que além dos aumentos obrigatórios por 
produtivida~_e estipulados em lei há ainda os aumentos 
voluntários concedidos por mérito pessoal de cãda fun
cionãrio, além dos- aumentos resultantes de anuênios. O 
aumento médio é, pois, consideravelmente, superior aos 
-aos acordos .. Por esta raz~o, os acordos salariais devem 
inc-orporar margens de manobra para permitirem uma 
política de pessoal voltada para a promoção dos melho
res funciõriàrios do quadr.o, evitando nivelar por baixo. 

13. OS BANCOS E A POLITICA DO GOVERNO 
Os bancos recolhen;t até.35% dos seus depósitos à vista 

ao. BanCo Central do Brasil sem receber remuneração 
por eles, apesar do alto custo da sua captação. São obri
gados a emprestar à agricultura 15% dos seus depósitos à 
vista a juros que vão de 21% a 35% quando a inflação é 
de 100%. E devem também emprestar à pequena e média 
empresas outros 12% dos seus depósitos a juros igual
mente baixos. Os bancos então subsidiam com seus pró~ 
prios recursos vários segmentos da economia. Até mes~ 

- mo os juros das faixas livres são hoje baixos. E suas apli
cações não podem crescer além do limite que o Governo 
estabelece. Nossa eficiência hoje depende da autoridade 
e não de nossa própria capacidade empresariaL 

Os bancos como intermediários financeiros que são 
captam numa ponta e aplicam na outra. Ocorre si
tuações as mais diversas, com os juros pagos pelo toma
dor-subindO, rrias O cuslo da capt::lçàO subindo mais ain
da, de modo que a margem apropriada pelo banco dimi
nui. Estã sitUação vem Ocorrendo desde 1977 com a que
da sistemática dos lUcrOs. reais dos bancos. O Banco Cen
tral publica o saldo acumulado da conta de resultados 
em fins de período que dá uma idéia do fenómeno indi
cado: 

Aõo 1977 Saldo Resultado 

1977 17.24 7 milhões exclui o 
1978 l7 .002 milhões Banco do 
1979 17.950 milhões Brasil 

Os lucros dos Bancos Federais em junho de 1980 cor
responderam a 61,3% do lucro líquido do sistema ban
~rio_ inclusive ~o Banco do Brasil, participação esta que 
era de 49, I% em junho de 1979. Os 'lucros dos Bancos 
Privados. estão corrgelados e os lucro-s dos Bancos Fede~ 
rais crescem. 

O poupador é exigente e não aplica seus recursos Sem 
procurar aquele_ que oferece a melhor remuneração. 
Coino o mercado é muito competitivo, a tendência é re
passar a elevação de juros cobrados na aplicação aos to
madores, variando pouco a taxa de intermediação. Acre
ditamos que no Brasil, tendo partido de níveis ·altos, na 
organização do sistema, tais margens de intermediaçãc 
tenderão a se reduzir para padrões internacionalmente 
aceitáveis -e competitivos. Esta colocação obviamente 
implica em Que não há cOrrelação necessãria entre hicros 
altos e juros altos, ou entre lucros baixos e juros baixos, 
ou entre juros em alta e lucros em queda. São comporta
mentos induzidos por fatores os mais díversos. 

14. RIO - DóLAR -Centro Financeiro Internacio-
nal. · 

As instituições financeiras que forem especialmente 
autorizada~ pelo Banco Central do Brasil a operar neste 
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mercado poderão realizar livremente operações ativas ou 
passivas em moeda estrangeira. Nenhum tributo e ne
nhum encargo financeiro ou cambial incidirá sobre as 
transações realizadas nos termos do projeto que criariã o 
Rio-Dólar. A contabilidade dis agências de instituiçõeS -
financeiras autorizadas a operar nestC mercado serã feita 
em moeda estrangeira. os recursos do mercado financei
ro internacional a que se refere o projeto só poderão ser 
internados no país através de bancos autorizados a ope
rar em câmbio, oOserVadas as disposições legais aplicá
veis à matéria. O CMN fixaria as regras operacionais e o 
BACEN atuaria como órgão fiscalizador. 

:E. um mecanismo a mais de atração de moedas fortes. 
Será uma fonte de know-how financeiro para o Rio. 
Criará poucos empregos e gerará renda em escala pe-

quena, mas afirmará o Brasil como um centro de negó
cios financeiros internacionais, através do qual serõ.o_ca
nalizados recursos para financiar o nosso desenvolvi
mento. 

Haverá barateamento de recursos captados no merca
do externo devido ao aumento da concorrência tanto na 
captação como na aplicação. 

Acreditamos que será um mecanismo eficaz visando 
complementar os mecanismos já existentes de reciclagem 
de petrodolares através da mobilização num mercado 
aqui localizado de agentes fimmceiros dispostos a opera
rem na redistribuição internacional dos recursos disponí
veis. 

As insütuições financeiras brasileiras alcançarão 
maior sofisticação internacional. Precisamos levar nosso 
sistema para fora. 

Haverá maior fluxo de informações econômico
financeiras e políticas para o País, particularmente para 
a localidade de que for instalado o centro financeiro in
ternacionaL 

Haverá maior integração com os -demais centros finan
ceiros internacionais, com reflexos p-ositivos para o for
talecimento das instituições financeiras nacionais e para 
mais elevada reputução do País no exterior. 

Esse projeto foi aprovado, por unanimidade, no Con:.. 
gresso Nacional de Bancos e~ recentemeti.Ie, ria Comissão 
Consultiva do CMN, obtendo apenas um voto contr~. 
sem que fosse oferecida justificativa. Apesar disso, esse 
projeto continua em estudo no Banco Central do Brasil, 
e, pelas observações que colhemos até agora, não vemos 
andamento da matéria, apesar de já haver sido organiza
do esse mercado financeiro internacional. O nosso prO
grama de captar um bilhão de dólares por mês, que é a 
necessidade do Brasil em 1981, estaria minimizada pela 
presença do mercado financeiro~ éOmo ocõrre em outZOs 
países, especialmente pelO fato de que o Brasil tem U!ll 
horário bancário diferente da In8:Iaterra, dos Estados U
nidos, Simgapura e outros grandes centros financeiros · 
internacionais. O Brasil poderia aproveitarMse dessa dife
rença de hora pela passagem de recursos que poderiam 
ser, portanto, aqui irlternados em beneficio da própria e
conomia nacional. 

Senador, como fiz referência a vários temas, gostaria 
que nas respostas às indagações eu pudesse apresentar 
alguns dados, que vou deixar em poder da Comissão, 
muito importantes, porqUe sào -Inúmeros. Acho que a 
discussão ganha importância na medida em que, afasta
das as teorias, nós nos limitemos a confirmar fatos, em
bora nem sempre se q?eira curvar diante da realidade. 

O SR. PRESIDENTE (TancredQ Neves)- Felicito-o 
ilustre conferencista pela sua brilhante exposição e, con
soante a rotina de trabalhos da nossa Comissão, dou a 
palavra ao Senador Roberto Saturnino para as interpe
lações que julgar oportunas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Sr. Presidente, a 
palavra do nosso expositor de hoje é extremamente rica 
de dados, informações, de pontos de vista, porque tem 
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todas as credenciais e todo conhecimento para nos aju
dar nesse trabalho. Acho que a leitura, a meditação dos 
dados que 'apresentou vai se~ fonte_ de enriquecimento 
multo importante do nosso trabalho. 

Desejaria, apenas, filzer três indagações ao nobre ex
positor, mesino porque desprevenido desta reunião de 
hoje, assumir um compromisso inai'redável para as_ 
11 :30h. Queria referir ao Dr. Theóphilo que, na sua ex
posição aqui, o Dr. José Luiz Bulhões Pedreira fez uma 
crítica da deformação que sofreu a idéia original do Con
selho MonetáriO como órgão traçador de uma política 
monetária. Qu_e_r __ dizer, um conjunto relativamente pe

-quenO ae Pessoas com mandato expresso de seis anos, 
pessoas de notório conhecimento, saber e respeito sobre 
essas questões monetárias e financeiras, com uma inde
pendência em relação ao Executivo, de modo geral, para 
traçar a política monetária. Cõm o correr do tempo o 
número de assentos no Conselho Monetário aumentou 
face inclusão de pessoas ligadas ao Governo, dissolveu-:. 
se a questão do mandato independente, os Conselheiros 
passaram ã ser demíssíveis ad nutum, e isso, no entender 
delas, fez com que _a idéia de uma política monetária 
triiçada com uma certa independência, uma certa auto
nomia em relação às idéias do Ministro da Fazenda ou 
do Minisfro do Planejamento tivessem se perdido. A tal 
ponto que ele chegou a afinnar que, na sua opinião, não 
há hoje, no Brasil, uma política monetária. Há decisões 
que são mudadãs -ao sabor das opiniões do Ministro. A
gora~- recentemente, com uma mudança tão brusca, na 
.volta do Ministro Delfim Netto da sua missão no exte
rior, tivemos um exemplo flagrante disso. A nação ê sur~ 
preendida com mudanças bruscas na sua política eConô
mica, na política financeira e monetária, e que parece dar 
razão às críticas e observações do Dr. José Luiz Bulhões 
Pedreira. 

Eu gostaria de ouvir o Dr. Theóphilo a respeito desse 
tema. 

O SR. Tl-!EOPHILO DE AÚ'REDO SANTOS- Eu 
considero que a demissibilidade ad nutum retira, real
mente, em muitos casos, a independência do Membro do 
Conselho Monetário. Os exemplos dos países que dão 
uma independência maior aos que atuam nesse Conselho 
asseguram a ele estabilidade em determinado tempo. 

--AchO que essa estabilidade não só assegura a indepen
dência, mas atê consciência melhor sobre todOs os pon-
tos que estão sendo discutidos. _ 

Acho que o problema não é este. O problema é que, no 
momento em que o Governo, através de uma política de 
alcance de uma democracia estável pretende alargar a 
participação, o conselho Monetário deve ter também, 
como tem hoje, uma participação do setor privado, mas 
qUi! deve ser no sentido de, conhecendo os temas, discuti
los à priori e não à posteriori. Acho muito importante 
que os Membros do Conselho Monetário recebam toda 
documentação com uma certa antecedência, especial
mente aqueles que representam o setor privado, porque 
do contrário ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- O que rião vem 
se dando. 

O SR. Tl-IEOJ!l-!ILO DE AZEREDO SANTOS- O 
representante df! indústria ou o representante dos Ban
cos fica colhido de surpresa e não sei como poderia vo
tar, representando, suponhamos, o setor bancário, se, 
muitas vezes, ele tem dúvidas - eu teria também - no 
~e de uma questão que oferece ângulos e aspectos di
ferentes ou que englobe um universo de interesses ou 
desíguos diferentes~ Acho que o mais importante ê essa 
estabilidade e, por outro lado, também, dar ao Conselho 
Monetário aquelàftinç_?o que a Lei n9 4.594/64 procu
rou atribuír que ê estabelecer a política monetãria e -áeM 
dTIIcia do pais. f: mais um problema político que um 
problema jurídico, embora o autor da lei seja um grande 
jurista, no fundo ele tem uma tendência natural pelo fato 
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político. Acho que é mais um problema de posição polí
tica e o interesse do Congresso Nacional é exatamente 
valorizar esse Colegiada, d3ndo portanto, aquilo que a 
democracia tem de melhor que é a participação. E esse 
Colegiada, se tiver, realmente, uma participação autóno
ma e independente, pode contribuir para essa formação 
de uma adequada política monetária, 

Quanto à mudança referida pelo Senador, acho que é 
para melhor, na medida em que o_ Governo caminha 
para a economia de mercado, que tem custos sociais bem 
enormes do que a política anterior, e, vem ao encontro 
da verdade e dos fatos económicos. Como eu disse, fato 
social e política económica, são interdependentes. A mu
dança estabelecida especialmente para entrar em vigor a 
pa-ifir de 1981, é uma mudança para melhor. Portanto, 
não vejo nenhum fato negativo na alteração pelo con
trário, o que Tios preocupava é que a política anterior 
fosse mantida. E como disse em vários pontos da ininha 
exposição, há muita coisa que deve ser mudada, exata
mente para que possamos conseguir a redução da in~ 
fiação, cujos pontos centrais vão sendo identificados. f: o 
grande problema, o grande drama do governo. E ele terá 
que contar com o apoio da Oposição. A Oposição é co
responsâvel, ainda que não queira, na tomada de deci
são, porque nem toda medida importante no campo eco
nómico é simpático no campo político: ela traz sempre, 
no primeiro passo, um efeito negativo; ela faz sofrer, ela 
não ê indolor. A Oposição vai ter .que ajudar o governo a 
combater essas causas que são conhecidas, certos subsi
dias, por exemplo. Para diminuir o corte deve ser grada
tivo. O corte de vencimentos, também. Para cortar, deve 
haver uma política que não seja recessiva. O Brasil não 
tem condições de suportar uma recessão. E recessão para 
nós., não é o que se diz na economia norte-americana. E 
aquela que significa um crescimento abaixo do cresci
mento demográfico, que aliás, na minha opinião, venho 
dizendo isto há muitos anos e creio que o recenseamento 
do IBGE vai demonstrar- nós estimamos um cresci
mento que não é o verdadeiro. Então, o desenvolvimento 
brasileiro tem vivido um àescimento demográfico de 3 a 
3,5, quando não acredito que passe de 2 a 2,5%. Um por 
cento de etro na previsão, é um erro grave e que traz, ob
viamente, reflexos inflacionários. 

Acredito que, se o Governo e a Oposição estiverem de 
acordo nas grandes linhas da reforma económica, oBra
sil poderá vencer a luta contra a inflação, que não ê uma 
luta só dO governo, nem de empresários, nem de empre
gados; é uma luta que deve incorporar também, a Opo
sição. E a Oposição aí é que está o grande problema, em 
1981, u_m ano tipicamente _eleitoral, c.omo é que ela vai 
reconhecer uma verdade que vai determinar uma res
trição, uma limitação? Ele gera votos, mas tira votos, 
também. É claro que a lei, dentro de um prazo, com a 
queda da inflação, vem em proveito de todos, mas acho 
que no embate político, não sei o que vai prevalecer. Se 
vai ser~ realmente, a tese económica sadia, correta ou a 
tese política de mais fácil captação eleitoral. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Outro alvo de 
dúvida e criticas, nesta Comissão. tem sido o papel exer
cido pelos bancos de ínvestimentos e o seu afastamento, 
o afastamento desta ação em relação à sua idé-ia original. 
Eu f)edfria ao Professor que nos dissesse alguma coisa, 
sua opinião. a respeito do que fazem os bancos de iii.ves
timentos e se a ação delas está no rumo, está de acordo 
com a concepção do que deveria ser, do que é um banco 
de investimento em outros paises, -do que deveria ser em 
relação à idéia original. 

O SR. THEÚPH!LO DE AZEREDO SANTOS- O 
banco de investimentos deveria ser, em primeiro lUgar, 
um banco que oferecesse empréstimos a longo prazo. E, 
segundo, que agilizasse o mercado de capitais. Ora, o 
empréstimo a longo prazo, no Brasil, ficou difícil devido 
a-inflaç_ão. Creio que uma das causas da deformação da 
presença <;to banco de investimentos no sistema financei:-
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ro, é o fato dele não se revestir das funções que lhes fo~ 
ram atribuídas, em decorrência da inflação. Porque, fa
zer uma operação a longo prazo de financiamento impU
caria em captar, a longo prazo num mercado que não é 
favorável a aplicação a longo prazo. 

Quanto ao mercado de capitais, ele tem tido uma a
tuação boa. Não teve no passado, mas, nos últimos cinCo 
anos pode-se dizer que no mercado de debêntores, no 

· mercado de under writting de ações, os bancos de__investí
mentos tiveram uma participação melhor. Eu acredito, 
realmente, que será em função do processo inflacionário 
e nós exigimos dos bancos de investtmentos preencher as 
duas grandes áreas que lhes foram, realmente, marcadas. 
A primeira, com financiamentos a~ longo prazo. E a se
gunda, agitizar os mercados de capitais através não ape
nas do under writting de ações, mas tambêm de debênto
res, permitindo a capitalização da empresa privada na
cional, que é uma das fõrmas de mantê-la dentro da eco
nomia de mercado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO """":' Eu pediria ao 
Professor o ohsé_quio de se possível, enviar a esta Cernis~_ 
são _dados demonstratjvos da atuação dos bancos .de jn:. 
vestimentos no mercado de capitaiS. 

O SR. THEÚPHILO DE AZEREDO SANTOS -
Com muito prazer. 

O SR. ROBERTO- SATURNINO --Inclusive com 
números, comparando, com anos anteriores. 

Eu teria mais indagações, gostaria de ouvir mais o 
Professor Theóphilo, mas como eu disse de inicio, esto_u 
angustiado, impressado por um compromisso absoluta
mente inadiável. Eu pediria licença para me retirar, agra
decendo muito a exposição feita e as infoimações presta
da por S. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Com. a pa
lavra o nobre Relator, Senador Josê Lins. 

O SR. REU.. TOR _(José Uns) - Sr. Pr.esidente, em 
primeiro lugar desejo agradecer, como V. Ex• o fará tam
bém, a presença do Dr. Theóphilo de Azeredo SanJoS na 
nossa Comissão e dizei qi.te-a-cOi:ttribuição de S. Sba9 foi 
muito ínteressarite, peta grande domínio que ele tem da 
matéria e peta vivênciã-que tem de todos esses problemas 
nacionais. Professor de Direito, ligado, sobretudo, ao 
mercado de capitais aUtOr de. vários trabalhos sobre o 
mercado financeiro, ·o· Dr. Theóphilo tem, por longos a
nos, debatido a prob!emátíca nacional, e, hoje é, como 
nós sabemos, o Presidente da Federação Nacional dos 
Bancos e da Associação dos Bancos, do Rio de Janeiro. 
Eu gostaria que S. Ex• com a sua vivência itu::-analísasse 
algumas questões, que colocarei em seguida. 

Primeiro, Professor Theóphilo, como aumentar o vo
lume de crédito para as pequenas e médias empresas? 
Este é um problema que interessa a todos e nós estamos 
conscientes de que, se não reforçar-mos a participação 
da pequena e média empreSa na economia brasileira, te
remos váriOs problemas de distorções, inclusive no setor 
de criação de empresas. É a minha primeira perSUnta. 

O SR. THEÓPHIL_O DE AZEREDO SANTOS -
Nós pedimos ao MiriiSti-0-da Fazenda e hoje de rnanh.ã 
estivemos com o diretor da área_bancária do Banco Cc;n
tral e voltamos a repisar uma tese, que hoje ê unânime no 
meio empresarial, e acolhida, inclusiVe, pelos Presidentes 
das Confederações do Corriêrciõ e da Indústria, no senti
do de que a pequena e média empresa, no mês de de
zembro vão necessitar de recursos adicionais para o pa
gamento do 139 mês_e para o recolhimento de tributos fe
derais, portanto recursos que vQ!tarfamos para os cofres 
do próprio GovernO. Mas estamos sentindo que há uma 
dificuldade em relação ao tempo. Então, a no.ssa eSpe
rança é que, en:l. 1981, uma parcela do recolhimiilto-_com
pulsório, que está em 35% e não ê remunerardo; que uma 
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parcela_ seja destinada, especificamente, à apHcação em 
pequenas e médias empresas. 

Vale a pena notar e muita gente talvez tenha esqueci
do,_ que, no passado, o Banco Central, aplicava parte de 
seus recursos em pequena's e médias empresas. Havia, 
portanto, uma contrapartida de bancos comerciais, mas 

-recursos eram repassados pelo Banco Central aos bancos 
privados. Hoje, o financiamento da pequena e média em
presa é feito _exclusivamente com recursos próprios dos 
bancos comerciais. E ainda há muitos empresáriõs que 
pensam que são recursos repassados, como foram anti~ 
gamen-te, mas hoje são recursos, como eu disse, que vêm 
de depósitos à vista de bancos comerciais. Só existe, no 
caso, uma solução: a redução do recolhimento compul
sório com destinação específica para aplicação em pe
quenas e médias empresas, o que me parece s.ob todos_ o_s 
ângulos, po\Lticos, económico e_·social~ razoável, porque 
a pequena e média empresa no Brasil, hoje, são maior 
parcela da comu~idade" empresarial. Detêm cerca de45% 
da mão-de-obra empregada, segurido os cálcUlos dO 
Banco do Brasil. E hã cálculos que já li, no último exem
plar da reviSta do BNDE, que apresenta até um número 
maío.r. Mas vamos ficar com o número menor que eu co
nheço, o do Banc_o do Brasil, que é 47%. Eu creio que é 
mais. Mas, ainda que seja, mesmo assim representa um 
percentual enorme. E além do mais, são todas elas em
presas privadas nacionais, não há nenhuma empresa, pe~ 
quena ou média, estrangeira. O efeito multiplicador é 
muito gran9-e, porque são essas pequenas e médias em~ 

_presas a grande forjaria de indústriaS futui'-as. Portanto 
mantê-Ias e preservá-las é uma função especificamente 
do Estado. 

Só vejo, p-ortanto, para o crescimento esta soluçã.o. Se~ 
ria, como eu disse, a redução do_recolhimento çg__mpul~ 
só rio. 

O SR. RELÀTOR (José Uns)- Fico_ satisfeito com a 
resposta que V. S• nos dá e acho que essa sugestão de re
dução do re®lhim_ento compulsório, para a aplicação na 
pequena e média empresa é interessante, Num trabalho 
que foi apresentado pela Associação dos Pequenos e Mé-
dios Empresários. Verifiquei que, em Belo Horizonte,_ a 
pequena e média empresa está cooperando com cerca de 
65% daS empresas. 

O SR. THEÚPHILO DE AZEREDO SANTOS -
Este número está se aproximando do número levantado 
pela revista do Banco Nacional de Desenvolvimento E
conômico. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Mas, Pr9fe~sor 

Theóphtlo, o Senhor acha que há riscos de bancos do sul 
ca"}Jtarem recursos no Norte e no-Nordeste carrear esses 
re'cursos para aplicação como se Vê por ai? Como é que 
\,-em se comportando? 

O SR. THEóPHILO DE AZEREDO SANTOS -
No passado já houve essa queixa, mas a Lei n~' 4.595, de 
1974 so_bre a Reforma Bancária resolveu o problema de~ 
terminando que metade dos recursos seja aplicado na re~ 
giào onde forem captados. E na prática o que ocorre é e~ 
xatamente o inverso, grandes bancos aplicam no Nor· 
deste parcela maior do que os recursos captados na re
Síào, exatãrilente para estimular as agências locais. 

Portan~o, este problema que no passado foi levantado, 
hoje acho que já está superado. Não há transferência de 
recursos do nosso Nordeste para a Região Sul do País. 

O SR. RELATOR (José Uns)- O que V. S• acha-d""à 
presença_ dos bancos estrangeiros no País?~ claro que te
mos interesse de íitstalar as nossas unidades ban_cárias lá 
fora; em contrapartida, é bem possfvel que esses bancos 
tendam a estender a sua posição. Como V. S• vê a a
tuaç_ão dess~ bancos externos na economia brasileira? 

O SR. THEÚPHILO DE AZEREDO SANTOS- O 
-siStema bancáriõ privado, hoje, ê o setor mais nacionali~ 
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zado da nossa economia. Como acabei de dizer, os ban
cos estrangeiros -têm hoje pequena participação dentro 
do sistema financeiro nacional. Mas, de qualquer manei
ra, acho que é muito importante preservar essa alto índi
ce da nacionalização do nosso sistema, porque pelo que 
a gente percebe, embora os bancos brasileiros estejam 
abrindo agências no exterior, ocorre que alguns países 
não admitem agência completa, o que eles chamam de 
full branc_fl, apenas o escritório de representação ou a
gência ("agency"). No caso de Nova Iorque, por exem
plo, agora a legislação permitiu a abertura de full blanche 
e o primeiro foi, exatamente, há cerca de dois meses, o 
Banco Econômico. Mas há outros pafses, como o Méxi
co, que não permitem nem a abertura de agência, s6 de 
escritório. Há outros países como a França que impe
dem. _mas tivemos o recente caso citado do COMIND 
que comprou uma participação do Banco de Paris; foi 
porque já havia uma paritcipação de bancos estrangei
ros. 

-Então, o que a gente sente é que em todos os países há 
liffiítãção, com raras exceções. No caso brasileiro, se nós 
não cuidarmos de preservar esse índice de nacioilali
zação, que me parece importante, o que pode ocorrer é 
que a interferência do setor externo da economia serâ 
muito ·grande e o poder de decisão vai ficar muito na de
pendência mais de empresários estrangeiros do que de 
empresârios- nacionais e até do próprio Governo. Por
tanto, acho que até por medida de segurança do País é 
importante preservar esse ·índice de nacionalização. 

Há também um dado importante, ao meu ver, na prá
tica e não na teoria. Embora eu tenha dito que a partici
pação dos bancos estrangeiros, segundo dados de julho, 
era de 3% nos depósitos e 4% nas aplicações; os bancos 
associados a estrangeiros 4% nos depósitos e4% nas apli
cações; portanto, se somarmos os dois, bancos estrangei
ros e associados estrangeiros, teríamos 7% em depósitos 
e 8% em aplicações, apesar disso, podemos sentir que 
essa presença, se for maior, pode criar problemas a curto 
prazo. Basta citarmos as operações. 

O BRADESCO é o t!mior banco do Bras.il em depósi
tos e em aplicações, mas acontece que nesse movimento 
financeiro de julho, que vou distribuir para os Srs. Sena
dores, poderão verificar que O CITYBANC, embora seja 
o oitavo banco em depósito é o segundo em aplicações, 
no País. E também o Banco Francês e Brasileiro, embora 
seja o décimo em depósitos, em aplicação já está hoje su
perior, suponhamos, ao Banco Sul Brasíleiro, que é o 
nono colocado. E também através de repasses externos. 

Isto porque eles estão com as suas agências bem limi
tadas. V. Ex•s. podem imaginar, se amanhã eles forem 
em maior número e c_o:m._ mais casa, é claro que este que é 
o segundo passa a ser o primeiro, passa o BRADESCO. 
Aliás, a diferença, hoje, é a de que, em julho -o CITY
BANC estava com 67 bilhões em empréstimos e oBRA
DESCO com 77 bilhões. Portanto, é um dado importan
te. E outro, tambét}l: é que o in!eresse cresceu na medida 
em que os bancos internacionais verificaram que o CI
TYBANC e o Francês e Brasileiro, que é associado ao 

_ÇREDIT LYONAIS, têm no Brasil a segunda agência 
em termos de rentabHidade, porque a primeira é a de 
Nova Iorque e de Paris e a segunda é a brasileira. Isto 
aumenta o interesse. Acho que deve constituir uma preo
cupação de todos preservar esse alto índice de nacionali
zação, apesar das pressões que, na minha opiniãO, vão 
crescer e não diminuir'. 

O SR. RELATOR(José Líns)- Muito bem. A infor
mação que o Sr. nos traz, julgo preciosa e esta é uma de
monstração da necessidade de maior convívio entre par
Iâmentares e classe produtora, afinal com toda a comu
niâade brasileira. 

Gostaria de fazer mais duas perguntas.. Primeiro, QUal 
a sua posição sobre o problema do subsídio a.o setor 
agrícola? _Sabemos que a agricultura em muito$ pafses"do 
mundo é subsidiada, mas pergunto, principalmente atra
vés do sistema de crédito, como o Sr. vê esse problema 
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no País, inclusive essa mudança "que agora se prete-rlde 
conduzir? 

O SR. THEÕPHILO DE AZEREDO SANTOS- A
credito que estímulo que se pode_dar à agricultura é atra
vés do preço. O preço é que estimula a produção, O crê-
dito deve ser apenas um instrwnento adicional e o- pró
prio lucro gerado na agricultura deve corresponder a in
vestimentos também na área agrícola. 

O sistema de crédilo agrícola, como está entre nós, é 
muito concentrado, portanto é tipicamente elitiSta:, pã.ssa 
a ser quase que cartorial ou privilegiado e, a meu ver, 
não está correspondendo aos interess_es do País. Parece
me muito mais importante, atraVês de uma política de re
dução de subsídios, reduzirmos a expansão da base mo
netária, que é o grande problema brasileiro. E, na niedi
da que reduzirmos a expansão da base monetâria, estare-
mos reduzindo a inflação. 

Acho, também, que é um programa que só pode ser 
feito a médio prazo, não se Podé fazê-lo a curto praia. O 
gradualismo é sempre a tônica, entre nós, na área políti
ca, social e económica. 

O SR. RELATOR (José Lins)-A minha última per
gunta é a seguinte: é verdade que o setor financeiro v_em 
tendo lucros exorbitantes? 

Muitos alegam que tem havido, ultimamente uma for
te transferência de renda de outros setores para o setor 
financeiro que estaria, assim, coino se lOcupletando itra-
vés dos beneficias do processo inflacionário.· -

Queria ouvir a sua opinião sobre este assunto que me 
parece da maior importância. 

O SR. THEÓPHtLO DE AZEREDO SANTOS- A 
sua pergunta é importante, porque quase sempre, no 
Brasil, se fala em bancos e a palavra, então, fica genérica 
e especifica. Temos bancos p-rivadOs nacionais e estran
geiros, bancos federais e estaduais. Ora, segundo os últi
mos dados de julho de 1980, os lucros dos bancos al
cançaram 61,3% do lucro líquido do sistema bancário. O 
lucro dos bancos privados, portanto, estão bem reduzi
dos, porque o que temos sentido, pelos dados do Banco 
Central, é que tem havido um decréscimo da rentabilida
de do sistema bancário. 

E, recentemente, um levantamento feito pela Revista 
do IBMEC que vai ser publicada na próxima semana, re
vela que, no primeiro semestre de_ 19&0, quatorze eÍilpr-e
sas privadas nacionais, de capital aberto, -obtiveram uma 
variação média no lucro de 234% em comparação a igual 
período do ano passado, sendo que, no total de uma a
mostragem, de 17 empresas, o crescimentO médio foi de 
101%. Relativamente às empresas financeiras, esse levan
tamento que vai ser publicado na semana que vem, reve
la que o lucro líquido foi altamente favorável aos_bimcos 
estatais e desfavorável para a maioria das instituições fi
nanceiras privadas. 

Esse levantamento foi feito pelo economista Walter 
Lines Júnior e vai ser publicado,-Como disse na Revista 

·do IBMEC. Portanto, contraria essas afirmações aquela 
outra que se fala em oligopólio, quando o Estado tem 
63% dos empréstimos. Portanto, a parcela maior do lu
cro estâ com o Estado também a parcela maior dos em
préstimos. Aliás, é fácil entender, porque a conta aberta 
do Banco Central do Brasil, que não depende do Banco 
do Brasil, é urna conta que foi criada pelo pióprio Go
verno em benefício da agricultura e de outros programaS
especiaiS, tein uma taxa de jui-os simbóliCa. Pode-se im_a
ginar que, se esses recursos fóssem distribuídos entre os 
bancos privados, é claro-que a-taxa de jUros seria-muito 
menor. Então, é um prob!Cnia, -hOje~ mais -ae Coriheci
mento de números do que de teoria. E s6_ para dar uma 
outra informação, nós ftzem·os um levantamento e va
mos entregá-lo ao Senado, um documento em que mos
tramos a importância do ISOF hoje, sobre empréstimos. 
A pessoa que torna empréstimO; ela paga e reclama o que 
paga, reclama porque ela paga juros altos; ê verdade, os 
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juros são altos. Mas, ela não sabe que uma parcela do 
que ela paga não é apropriada pelo banco. Mas ela pa~ 
gou ao banco, então ela pensa que é lucro do banco. 
Uma pessoa chega ao banco, faz um empréstimo, nota 
promissória, paga, vamos dizer, 4% ao mês, com mais 
IOF etc. Ela está pens~_!!dQ que tudo que ela pagou é lu~ 
cro do banco. Então, nesse estudo que fizemos~ tem três 
hipóteses: a hipótese. "A" em que o ISOF é zero~ ~hipó
tesç_ "B" é de 0,2% que era o anterior e a hipótese. "C", 
0,6% que é a atual. Na primeira, tomando uma taxa 
mensal de juros de 3% e um compulsório 35% e uma reciR 
pi-ocidade de saldo médio de 40%, nós teremos, na pri
meira hipótese, uma taxa para o tomador de 91,6%. En
tão o ISOF é nulo, mas o banco apropria 68%, 23,59% 

-são, portanto, recolhidos ao Banco Central. Na. hipótese 
"B", taxa de 0,2%. Nesse caso daria uma taxa de 
100,37%, mas o Banco Central recolhe 32,36%. E na últiR 
ma, que é a atual, 0,6%, dá uma taxa de 121,18 (e isso a 
taxa de juros de 3%)._ Mas, o Banco Central recolhe 53,17 

-d~ operação. - _ 
- Um outro exemplo. No baqco de investimento, o Ban-
co central recolhe mU:is do dobro da comisSão do ban-

• queiro. Quer dizer, o Banco Central é um banqueiro que 
não corre risco, porque se o empréstimo riãõ"Toi pàgO, O 
banco de investim-ento tem o prejuízo, mas, de qualquer 
maneira, o iriiPástO está.recolhido. Quer-dizer, são fatOs 
importªntes que a opinião pública não sabe, porque 
quem paga taxa de juros não sabe que parte do que está 

- --- Cobra_do é recolhido ao Banco Central. E realmente esse 
ISOF está excessivo, foi estimado apenas por um perfo-

-- OOCu-riOeO meu receio é que a receita que está sendo coM 
letada, captada, acabe induzindo o Governo a manter 
essa taxa elevada e injusta, E dando politicamente um i
magem erróm;a do sistema bancário. 

Li, recentemente, um relatório feito por um economis
ta da Fede~ão das Indústrias do Rio de Janeiro, em 
que ele levantou uma taxa de juros e esqueceu-se do re-
colhimento compulsório e do ISOF. E deu uma taxa 
como se fosse aquela taxa apropriada pelo Banco, não 
Separou o que fica com o banco e o que vai para o Banco 
Central. E essa deformação, politicamente é negativa e 
inJusta. -E, de qualquer m~neira, a empresa, o tomador 
do dinheiro é que vai arcar com esse custo, a meu ver ex
cessivo. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Agradeço ao Profes-
- sõr Theóphilo essas informações érue são, realmente~ de 

muita importância. Hoje, um dos temas que merece um 
debate acUrado e _consciente é este da partição da renda 
nacional entre setores, inclusive, nos aspectos relaciona
dos com a rem-uneração da mão-de-obra. 

Mas, Sr. Presidente, agradeço ao Professor Theóphilo 
as respostas que me concedeu e, mais uma vez, me con
gratulo com V. Exf pela presença do Professor Theóphi

-lo nesta Casa e pela grande contribuição que ele nos 
trouxe com a sua palestra. 

Muito obrigado! 

O SR. BERNARDINO VIANA - Sr. Presidente, 
queria fazer apenãs uma interpelação ao Professor Theó
filo sobre essa medida da liberação das taxas pelo Gover
no Federal, das Taxas sobre as operações de crédito, per
mitindo, inclusive, que as sociedades de financiam~!!tos e 

-investiffientos, as financeiras, cobrem altas tax~s às ~::om
panhias-que operam em poupança, às sociedades imobi
liárias, impedindo que as instifu"íções financeiras que o
peram em poupança possam captar recursos diante dessa 
concõrrêil'CI.i, com taxas elevadas, de até 200%, como vi 

- ª-trªY~_9!f._!rnp_i~p~~, __ 9_g_!l~--ª5=hª_y, S!? -

O SR. THEÓPHILO. DE AZEREDO SANTOS- O 
-QUe--aC-ontece- é Õ seguinte. Houve uma liberação de taxa 

apenas na área das sociedades de crédito, financiamentos 
e investimentos. Os baricos comerciais, não, eles foram 
apenas autorizados a aumentar 10%. Mas essa taxa de 

_ juro está tamb~m alta em decorrência de um fato conhe-
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cido, é que muitas finan~eiras esgotaram os seus limites. 
Ora, numa economia de recurs_os escasso, os juros foram 
liberados, mas não foram liberados os recursos. Nesse 
caso, a taxa sobe. É aquela lei da oferta e da procufa, que 
não pode ser revogada. Quei dizer, exatamente o proble
ma é que não há recursos e as financeiras que estão com 
taxas aJtas são financeiras que têm ainda uma parcela a 
emprestar, mas que vão se esgotar agora, porque são 45 
apenas o que ela pode emprestar. Então, acho que a libeR 
ração deveria ter sido seguida, tambêm, da liberação das 
aplicações e, nesse caso, evitaria uma elevação da taxa de 
juros peta maior oferta. E não é inflacionário, porque, na 
verdade, o grande fator de inflação no Brasil, hoje, estâ 
realmente na conta aberta do Banco do Brasil, na polftiR 
.ca de subsídios, nos investimen-tos do Governo e em ou
tros fatos externos, sobre os quais não temos domínio. 
Mas a causa da expansão da base monetária tem que ser 
atacada. Não adianta. nóS ataCB.rinos os efeitos, porque 
atacando as causas, teremos sucesso. 

O_brigado~ 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Profes-sor 
Theófilo, nós gostartamos de_ continuar palestrando com 
V. Ex', porque sempre temos muito que aprender com o 
seu saber, a sua experiência e a sua reconhecida e procla
mada competência. Não faltará oportunidade para fazê
lo novamente nesta Comissão, que não seja nesse perío
do de encerramento de atividades legislativas em que to-

--dos nós, parlamentares, ficamos esmagados pelOs nossos 
encargos. Mas eu não gostaria de encerrar essa nossa 
reunião de hoje sem uma indagação a V. Ex•, muito mais 
dirigida ao Professor do que ao empresário e ao nOtável 
economista. Qual é a distinção entre o commerclal paper 
e a nota promissória? 

-o·sR. THEÓPHILO DE AZEREDO SANTOS- No 
fundo, o commercial paper ou o papel comercial é ~ma 
denominação que foi estabelecida apenas para fug1r à 
obrigação- que o Brasil tem, já que aderiu à Convenção 
de Genebra, de adotar o título ao p·ortador. Seria uma 
nota promissória_ -~w portador. ~ chamado commerclal 
paper, ou papel comercial, porque seria um título novo. 
Se fosse a nota promissória, ela estaria proibida pela lei 
brasileira anterior e depois pela convenção de Genebra, 
por ser um título ao portador. No fundo, é. uma nota 
prOmissória com outro nome. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- E pergun
to a V. Ex•, esse título pode ser introduzido no mercado 
à revelia do Congresso, sem autorização legislativa? 

O SR. THEÓPHILO DE AZEREDO SANTOS- Não 
pode, pelo contráiio, no livro que acabei de escrever 
sobre isso, acho que depende de lei especial. O Conselho 
Monetário só autorizou a emíssão de commerclal paper 
pela PETROBRÁS, para colocação no exterior. Não foi 
criado o commercial paper no mercado interno. Foi ape
nas um instrumento usado pela PETROBRÁS para cap
tar recursos para o País. 

No mercado interno, sou contrário ao commerclal pa-
- per porque é_um título elitista e por vãrias razões negatiR 

vo. A experiência norte--americana é importantfSsima e 
os estudos--que fõi'am realizados_ pela CVM -escondem 

-a realidade norte-americana que procurei, no meu livroy 
identificar- e mostrar que, lã, é um título só para gran-
de empresas. São as grandes empresas industriais que 

"podem- emitir, -retirando do mercado norte-americano, 
hOje;- -í w-omioes· de d6i~ú·es~- <:tu-er di-zer,- Só ItõS-ESiãdOS 
Unidos 120 bilhões de dólares e agora o Canadá e o Mé
xico estão se utilizando do commerclal paper. 

O SR. P~ESIDENTE (Tancredo Neves)- Me parece 
que, antes de ser um título elitista, é um titulo ex:cluden
te, porque é um título forte que vai eliminar todos os 
títulos fracos. 
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O SR. THEOPHILO DE AZEREDO SANTOS --' In
clusive, o próprio tltulo do Governo. Quem é que -vai 
comprar LTN, ORTN?.Val preferir comprar o commer
clal paper de uma empresa estrangeira, é daro. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- vamos re
sistir ao máximo a sua introdução no Brasil, mas se não 
conseguirnios vencer essa parada, que pelo menos o ado
temos com o nome nacional. 

Esta encerrada e reunião. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO 
(Resolução n• 52/80) 

12' Reunião, realizada em 12 de maio de 1981 

Às dez horas e vinte minutos do dia doze de maio do 
ano de mil novecentos e oitenta e um, na Sala Ruy Bar
bosa, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a investi
gar o funcionamentõ do Mercado Financeiro do País, 
presentes os Senhores Senadores T artcredo Neves, BerR 
nardino Viana, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, LomanR 
to Júnior, Jorge Kalume, José Lins, Roberto Saturnino, 
Pedro Simon e Agenor Maria. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-
nhores Senadores Gabriel Hermes, João Lúci"o, José RiR 
cha, Cunha Lima, Jaison Barreto e Affonso Camargo. 

Abertos os trabalhos, o Senh-or Senador Tancredo Ne
ves, Presidente, dispensa a leitura da Ata da reunião an
terior. Colocada em discussão e votação é a mesma apro
vada. 

Em seguida, a palavra é dada ao Professor Carlos Ge
raldo Langoni, Presidente do Banco Central, manifes
tando a sua satisfação de falar no Senado Fedr;:ral, para 
discutir, debater, trocar idéias sobre este tema tão impor
tante, que é o sistema fiiiãricCiro- riacional. Afirmou que 
nos últimos anos o sistema financeiro desenvolveu-se de 
maneira intensa e, num certo sentido, apresentou um 
crescimento até mais rápido do que o próprio çrescimen
to econômico do País. Acrescl::ntã, ainda, que há um 
grande esforço do Banco Central e do Governo de, em 
priineiro lugar, ampliar o volume de recursos para pe
quena e média empresa. 

Após a exposição do Presidente do Banco Central 
Brasileiro, Professor Carlos Geraldo Langoni, usaram 
da palavra -os Senhores S_t;n_adores Jutahy Magalhães, 
Bernardino Viana, Jorge Kalume, Roberto Saturnino, 
Agenor Maria, Lomanto Júnior, José Lins e Tancredo 
Neves, que fizeram indagações e todas respondidas pelo 
depoente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente 
da CQmisSão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
é asSínada pelo Senhor Presidente e irâ _à publicação de-
vidamente autorizada, com o apanhamento taquigráfico 
da referida reunião. 

ANEXO À ATA DA 12• REUNIÃO DA CO
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQU!!RITO, 
CRIADA ATRA V/!S DA RESOLUÇÃO N• 52. DE 
1980, '"DESTINADA A INVESTIGAR O FUN
CIONAMENTO~DO MERCADO FINANCEIRO 
DO PAIS'". PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR CARLOS GERALDO LANGO[i/l, 
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORI
ZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA co: 
MISSÀO; 

(INTEGRA DO APANHAMENTO TA QUI
GRÁFICO DA REFERIDA REUNIÃO.) 

O .SR. PRESIDENTE (T-ª._n_q_~;@_Neves)- Vou dar 
iníciO ·aos frãbalhos da Comissão Parlamentar de In
quérito, destinada a investigar o funcionamentO do mer~ 
cada financeiro do Pais .. D depoimento de hoje é do ilus
tre Professor Carlos Gerã.ldo Langorii, noniC que disJ)en-
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sa adjetivos e apresentação, porque todos conhecem 
muito bem a sua atividade, a contribuição ínestimável 
que vem dando, não apenas no setor do magistério, mas 
no setor da própria administração da coisa pública, em 
razão' do seu talento, da sua cultura. 

Concedo a palavra ao ilustre Professor Carlos Geral
do Langoni, para exposição sobre o tema que deti::rmi
nou· a sua convocação. 

O SR CARLOS GERALDO .LANGONI - Muito 
obrigado nobre Senador Tancredo Neves. S-r. Reiãtor, 
Senador José Uns, meus senhores e minhas senhoras: 

Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar a satis
fação com que venho ao Senado Federal para discutir, 
debater, trocar idéias sobre este tema tão imPortante, tão 
relevante que é o sistema financeiro nacional. Vou pro
curar, em primeiro lugar, apresentar uma visão global da 
evolução recente do sistema financeiro, apontando as 
suas distorções mais visíveis, e também procurando res
saltar qual vem sendo a atuação do Banco Centr-al, não 
só na solução e acompanhameO.to dÕs problerriaS Con
junturais da evolução da conjqntura, mas também e 
principalmente, a ação do Banco Central na própria alte
ração e aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais 
que hoje caracterizam a organização do sistema financei
ro. 

Eu diria que o sistema -financeiro nacio~al inicio~ um 
-- processo bastante profundo de modernização e de mu

dança, a partir da Lei da Reforma Bancãria, da Lei n'il 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, que é a Lei que criou, 
no Brasil, a figura do Banco Central, do Conselho Mo
netário Nacional, que estabelece, em resumo, as bases 
para o desenvolvimento do sistema financeiro. A essa lei 
valeria apenas relembrar a Lei n'14,728, de 14 de julho de 
1965, que é a Lei do Mercado de Capitais, que tainbém 
complementa a lei da reforma bancária. 

-Além desse quadro legal, de base legal para o desen
volvimento do sistema financeiro, eu chamaria a atenção 
para, o impacto e relevância que teve, para o desenvolvi
mento do sistema financeiro brasileiro, nos ó.IÜmos anos, 
o Instituto da Correção Monetária. O Instituto da Cor
reção Monetária, que surge- é bom lembrar- inicial
mente como uma forma de reabilitar a figura do título 
público que havia perdido a sua credibilidade, a sua con
fiança, no período de intença aceleração inflacionária, 
esse Instituto da Correção Monetária, que se estendeu, 
depois, aos haveres financeiros também privados, tem 
profunda relação e profunda influênciã no comporta
f!lento e na evolução do sistema financeirO,- ã. partir de 
~K . 

Eu diriã qUe, nesses últimos anos, o sistema fmanceiro 
-brasileiro desenvolveu-se de maneira intensa e, num cerR 
to sentido, apresentou um crescimento até mais rápido 
do que o próprio crescimento econômico do Pais. Nós ti
v~mos uma fase inicial, apenas para ilustrar, caracteriza

-da por um intenso crescimento dos h a veres financeiros e, 
especialmente, dos haveres não monetários. 

_Para ci_tie-V. Ex• tenha uma idéia, os haveres não mo
netâríoS, el!l 1965, representã-vam apenas 13% do total. 
Ao final de_l980,já representavam 86% do rotai. Ou seja, 

- . ~Sse cresciillento rápido _dos ha vefeS financeirOs repre
senta e sinfd}za o _àumeó.to de poupanç"a, prinCiPalmen-

. te, ·de j)õupança voluntária,- que tem sido canalizada e inR 
termediada através das diversa-s iiistituiçõéS financeiras e 
deP_!)is ·apücad.:iS em prOgramas de illvestimentoS. E bom 
relembrar que, além da expanSão intefisa dos bancos co
merciais, tivemos um grande deSeiwolviinénto, nos -últi
mos anos, dos bancos de investimentos, das sociedades 
ái é&dítof e-financiãnle-ntOS e ate o" aP'ireéim6i:tto -de 
uma cate_goria lj:Jteiranlente nOVa; d_entro dfl. _estrutura .fiR 
nancei_ra brasileira, que são as sociedides de crédito imo
Qiliãriõ, que-surgiram, também, em conseqüência dir~ta 
das refor!Ilas realizadas e, principalmente, da aplicação 
da correção_ monetár'1a, tanto- nã: poüpail.ça, comO tanl~ 
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bém na correção de ativos ~ na correção das dívidas 
reais. 

Eu chamaria a atenção, de início, para algumas carac· 
terísticas institucionais importantes que marcam a evo
lução do sistema financeiro brasilei"ro nesse período. De 
maneira resumida, eu chamaria a atenção, em primeiro 
lugar, para o aspecto da ·concentração. Segundo lugar, 
da internacionalização do sistema; em terceiro lugar, 
para a interiorização do sistema e, por último, duas im
portantes dimensões, que vêm marcando o sistema fi
nanceiro brasileiro, que é a relação entre a expansão do 
sistema financeiro privado, vis a vis e do sistema estatal, 
e o aspec-to- relacionado com a segmentação do crédito 
no Brasil. 

Com relação à concentração bancária, não há dúvidas 
de que de fato, estamos assistindo, nos últimos anos, 
uma tendência clara para um aumento da concentração 
no sistema financeiro. ~ bom relembrar, que: nós vive
mos um período, inicial, após 1964 e até recentemente 
em _que o sistema bancário passou por uma fase de aco~ 
modação, por uma fase de consolidação, jâ que a in
flação crónica do perfodo de pós-guerra criou condições 
ou estímulo para uma expansão ex.agerada, principal
mente da rede _bancária, do número de agências, que co
locava, inclusive, em risco a própria seguranÇa do siste
ma. 

Então, essa fa:se de consolidação do sistema_financei~ 
ro, principitn1ente, de aumento de capitalização, foi ca
racterizada também por um processo de concentração. 
Se nós to"mlirmOs, por exemplo, os anos de 1978 e 1980, 
nós vamos verificar que os cinco maiores bancos que de
tinham, em 1970, cerca de 29,7% ou 30% dos dep6sitos, 
aumentaram essa participação, em 1980, para 37%. Se 
nós tomarmos, por exemplo, os dez maiores bancos, essa 
tendência se repete: há um aumento, na concentração, 
em termos medidos de participação sohre depósitos de 
43 para 54%. 

Ora, essa fase recente do sistema financeiro brasileiro 
é a do aparecimento dos grandes conglomerados. Os 
bancos brasileiros de dimensão não apenas nacional, 
mas uma dimensão que começa a se extravassar, a trans
bordar, inclusive, se projetar para o exterior. 1:: interes
sante notar que no espírito da reforma da lei do sistema 
financeiro, da lei bancária do mercado de capitais, havia 
uma idéia inicial de especialização de atividades. A idéia 
do banco comercial, a idéia da financeira, e até do_b_anco 
de investimento. 

A verdade, entretanto, é que, ao longo do tempo, 
como conseqUêÕ.cia da operação das próprias forças de 
mercado~ foi havendo uma tendência para um aglomera
do de instituições financeiras, e surgiu, então, a figura do 
grande conglomerado, naturalmente, procurando explo
rar a economia de escala, a redução de custos, reunindo 
uma série de atividades, ainda que elas mantenham uma 
certa independência, do ponto de vista jurídico e do pon
to de vista contábil. 

_ Essa fase de consolidação do sistema financeiro, e do 
aparecimento dos grandes bancos e dos grandes conglo
merados, pode ser ilustrada pela redução do número de 
instituições. Em 1970, nós tínhamos, por exemplo, em 
termos de bancos comerciais, 178 bancos comerciais. Em 
1980, esse número Se reduziu para 112. Bancos de inves
timentos, praticamente, o mesmo número; nas financei
ras houve uma redução de 214 para 115, portanto, uma 

_ grande redução de número de insti_tuições que, sem dúvi
da, excessivo, no passado, face às dimensões do mercado _ 
financeiro. Cod'etoras, houve uma redução pela metade; 
de404 corretoras, em 1970, para "cerca de 271, em 1980;-e 
distribUTd_oras também uma sen5:ível redução de cerca de 
563 para 468. Houve, na verdade, uma redução no nú
rri<~{o de inStituiçõeS e, conseqüentemente, um aumento 
da dimensão económica, e, como eu disse, a marca ca
raCterÍstica desses últimos foi, sem dúvida, a consoli
dação da figura do grande conglomerado financeiro. 
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O aspecto interesSante e impofiailte-é a projeÇã.o do 
sistema financeiro brasileiro para o exterior. ~ssa pro
jeção _acompanhou e num certo sentido, até antecipou a 
abertura económica do Brasil para o exterior. O grande 
esforço do Brasil, em termos de diversificar suas eXpor
tações, especialmente manufaturados, e, também, a 
grande integração do sistema financeiro brasileiro com o 
sistema financeiro internacional, através da utilização in
tensa de recursos do mercado de eurodólares, para aju
dar o financiamento do nosso deserlvolvimento e do noS
so balanço de pagamentos. 

Esse processo é muito rápido, quando há essa possibi
lidade de transferência, quase que automática de recur
sos do exterior, caracterizado pela Resolução n'~ 63 e pela 
de n9 4.131, isso também criou estímulos para que os 
bancos brasileiros procurassem se expandir em mercados 
fora do País. 

Para se ter uma idéia, em 1970, tínhamos apenas 3 
bancos brasileiros no exterior; dois oficiais e um prívá:do. 
Em 1980, temos 12 bancos e a tendênCia continua, para 
1981, já estamos aSsistindo à consolidação dessa tendên
cia. Em termos de agências, o resultado é ainda mais dra
mático; a mudança estrutural. Tínhamos apenas dez a
gências de bancos no exterior, erit 1970; em-T980, temos 
90 agências. E não há dúvida de que, hoje, essa projeção 
do sistema finariceiro brasileiro para o exteriõr se consti
tui numa grande alavanca paLa explicar, inclusive, em 
grande parte, o sucesso da política comercial brasileira e 
para explicar também, como disse, a grande mobilidade 
que hoje existe de recursos, o -grande acesso que existe 
hoje ao empresário brasileiro, que pode, não apenas fa
zer empréstimos em cruzeiros, mas também fazer em
préstimos baseados em custo externo, taxa externa e na 
própria correção cambial. 

Achamos que essa é uma tendência muito favorável e 
que deve ser estimulada e apoiada peto Governo, pelo 
Banco Central e nós est_amos criando condições para que 
outros bancos brasileiros sejam bancos fed_erais, sejam
bancos privados, bancos estaduais, continuem aplican
do, de maneira ordenada, suas agências no exterior, por
que estamos convencidos de que esse é um grande meca
nismo de apoio ao comércio exterior brasileiro. 

Ao lado dessa projeção para o exterior, houve também 
uma projeção para o interior. A rede bancária brasileira 
acompanhou o deslocamento da nossa fronteira econô
mica. É curioso observar que esse desenvolvimento intef
no, essa interiorização, se fez de uma maneira absoluta
mente previsível e racional, já que a grande expansão de 
agências, nos últimos dez anos, acompanha exatamente 
aquelas áreas que apresentaram rftmo de crescimento 
mais elevado. Assim, a expansão mais acentuada se dá 
no Norte, com crescimento de 121% em n_úmeros de a
gências; no Centro~Oeste, com 120%, em Contraste conl 
o N ardeste, cerca de 98%, em contraste com uma expan
são de apenas 23% na Regíão Sudeste, que já, evidente
mente, apresentava, no passado, um atendimento, em 
principio, plenamente satisfatório e, portanto, um cresci
mento muito mais vegetativo aproveitando o crescimen
to da renda e a demanda por serviço na Região. 

h interessante também tocar num assunto polémico e 
sempre muito debatido -eu estava até agora há pouco, 
conversando com o Senador Tancredo Neves sobre esse 
aspecto do sistema brasileiro, que é a participação estatal 
no sistema. e_ um assunto que foi, recentemente, debati
do num congresso de banc_Qs e_ que, obviamente, chama a 
atenção pelas implicações económicas e sociais. -

Observamos, em termos de participação do Estado, no 
sistema financeiro, que, em termos de empréstimos e de
pósitos dos bancos comerciais, há uma razoável estabili
dade. Se considerarmos o B,anco do. ijra$il, pQr exemplo, 
nos últimos sete ou oito anos, de 1973 a 1980, pratica~ 
mente, não se alterou a participação do Banco do ,Brasil 
nos empréstimos totais, que continuam estáveis, na faixã 
de 38%. Os bancos esladu_a,i.s tiveram um aumento de 
participação, ganharam espaço, cresceram na sua tmrti-

cipaçào na ordem de 18% para cerca de 23%. Os bancos 
privadoS, conseqUentemente, tiveram uma pequena re
dução de 40% para-35%, em termos de emprésfírilos. Em 
termOs de depósitos, o panorama é praticamente o ines
mo, coni- uma pequena redução no Banco do Brasil, de 
28% para 26%,- um pequeno aumento nos bancos esta
duais e um pequeno aumento de 1% nos bancos priva~ 
dos. O pa.norama, portanto, é de estabilidade. Não há, 
segundo esses indicadores, nenhuma alteração sensível, 
em termos de aumento ou ampliação do sistema estatal 
nos -últimos anos. O Banco Central vem procurando, re
centemente, estabelecer regras estáveis para assegurar 
uma expansão equilibrada, nos próximos anos, entre a 
rede privada, os bancos federais e os bancos estaduais. 
Eu diria mesmo que, pela primeira vez, durante muitos 
anos, o Conselho Monetário Nacional aprovou uma re
gra conhecida, definida e explícita que irá permitir a ex
pansão do Banco- do Brasil, dos bancos estaduais, da 
CaiXa Económica~ dos bancos privados, dentro di dOiS 
princípios fundamentais. Em primeirO lugar, assegurar o 
equiHbrio entre a dimensão estatal e privada; em segun
do lugar, fazer com que a expansão do sistema financeiro 
dos bancos comerciais se dê acompanhada do aumento 
de capitalização, jã que queremos, cada vez mais, um sis
tema financeiro seguro, resistente às crises conjunturaís
e, no mesmo .tempo~ nessa reformUlação da sistemática 
de expansão do sistema financeiro dos bancos comer
ciais, O Banco Central aproveitou a oportunidade para 
consolidar outro objetivo, que conSideramos essencial, 
que é o objetiVo de consolidar e fortalecer a pequena e 
média instituição e, priitcipalrriente, estimular e desen
volver vocações regionais. 

Estamos c_onvencidos, pela própria evidência recente 
de evolução do sistema financeiro brasileiro, de que exis~ 
tem hoje, no Brasit, espaço, mercado_ suficiente para a 
convivência pacífica e lucrativa, tanto dos grandes con
glomerados nacionais que se projetam para o exterior, 
quanto das instituições de pequeno e médio portes._ Tem 
sido essa, uma das principais preocupações e objetivos 
do Banco Central: tornar o sistema financeiro mais com~ 
petitivo, mais eficiente, criar condições para a consoli
dação das instituições de pequeno e médio portes e, prin
cipalmente, desenvolver as vocações regionais. Como eu 
disse, nos últimos anos, houve esse processo de concen
tração do sistema financeiro, surgiu a figura do grande 
conglomerado, em grande parte até resultado de uma 
política deliberada do Governo de consolidar o sistema, 
passaria daquela fase de expansão exagerada, mas hoje 
achamos que as próprias características do País, o pró~ 
prio objetivo de acentuar a descentralização económica, 
de reduzir desequilíbrios regionais, traz, em si, no seu 
bojo, a necessidade de alterações na própria estrutura do 
sistema financeiro. Estamos convencidos de que a conso
lidação da figura do pequeno e médio bancos e o apare
cimento, no Brasit, nos próximos anos, do banco regio
nal, especializado numa certa área geoeconômica, mais 

- voltado para desenvolver, inclusive, vocações empresa~ 
riais locais, está perfeitamente inserido, se coaduna mui
to com o espírito atual e com o desejo, diria, da econo
mia brasileira de um desenvolvimento econômlco niliis e
quilibrado e de uma maior descentralização das ativida
des econôipicas. 

O Banco Central vem já utilizando instrumentos im
portantes para tornar esse objetivo uma realidade. Como 
eu disse, nessa nova regra de expansão do sistema finan
ceiro há explicitamente mecaflismos que privilegiam a 
expansão dos pequenos e médios bancos e a expansão 
das agências voltadas à especialização regional. O meca
nisri:IO Utilizado é a redução do custo para acesso a essas 
novas agé!:ncias. No caso de regionalização, o custo é a 
Jlietade _daquele fixado para uma expansão normaL Esse 
mecanismo, além de outros mecanismosjá aprovados, 
está voltado a criar maiores -condições de competitivida
de_e eficiência e rentabilidade para as pequenas e médias 
instituições. 

Terça-feira 13 4031 

Nesse sentido, eu ressaltaria uma medida extrema
mente imPOftan·te; adotada recentemente pelo Banco 
Central, que foi a figura do compulsório diferenciado. 
Sempre, i:zó Brasil, utilizou-se a sistemática de uma única 
taxa de recolhimento compulsório para todos os bancos, 
independentemente de seu tamanho. 

Recentem~nte, o Banco Central sugeriu e o CMN a
provou uma redução do compulsório, quando se trata de 
bancos de porte médio e quando se trata de bancos de 
porte pequeno; ou seja, reconhecendo c]iie Cxlstem dife
renças estruturais, em termos de custo de intermediação 
financçíra, entre uma instituição de porte grande e uma 
institüição de porte pequeno, e reconhecendo também 
que é fundamental assegurar a maior competitividade do 
sistema financeiro. 

Esta medida teyç grande rep~rcussão, grande impacto, 
e deverá criar condições para uma maior eficiência e ren~ 
tabilidade e, portanto, possibilidade de expansão, não 
paternalista, dessa faixa de pequeas e médias insti
tuições. Simultaneamente, e aí nós já entramos naquelas 
duas últimas dimensõ_es, que eu havia mencionado com 
relação aos aspectos institucionais, que dizem respeito, 
além da dimensão estatal privada,_o aspecto de segmen~ 
tacão do crédito. 

Estamos, também, preocupados em fortalecer e am
pliar o acesso ao crédito pelas pequenas e médias empre
sas. Esse é um problema, extremamente, complexo. O 
Brasil j â a dota, de maneira explícita, a idéia de segmen
tação do crédito, ou seja: a idéia de comparti mentalizar 
o crédito, aplicando o crédito a J.!.ma faixa mais favoreci
da, mais reduzida, e bem abaixo da taxa de mercado, 
quando se trata de pequena e média empresa. 

Apesar desse esforço e da aplicação c-ompulsória de re
cursos dos bancos, sejam eles privados, estaduais, que 
emprestam para pequenas e médias empresas, ainda exis
tem várias distorções, estamos trabalhando, ultimamen
te, procurando aperfeiçoar e reduzir essas distorções. 

Em primeiro lugar, combinamos essa redução do com
pulsório_ para pequenos e médios_ bancos, com a am
pliação da fatia obrigatória apliCada à pequena e média 
empresa. 

Assim, hoje, os pequenos e médios bancos aplicaram, 
respectivamente, 16 e 14% do seu compulsório aos crédi
tos a pequena e média empresa ao invés de 12%, que pre~ 

_ valecem para as grandes instituições. 
E, em termos de ampliar o acesso da pequena e média 

empresa a esse crédito subsidiado, a esse crédito extre
mamente important~, cujo custO é praticamente a meta
de do custo efetivo de mercado, nós aperfeiçoamos o me~ 
canismo de duas formas: em primeiro lugar, proibimos o 
acesso a esse crédito daquelas pequenas e médias empre~ 
sas que estejam ligadas a grandes conglomerados, que 
era uma forma artificial de desviar esses recursos, o aces
so a esses recursos. Em segundo lugar, fixamos o valor 
máximo de acesso a esse empréstimo por empresa, a fim 
de pulverizar esses recursos pelo maior número possível 
de empresas. 

E, finalmente, recentemente, adotamos medidas bas
_tante rígidas, com relação ao uso de mecanismos artifi
ciais que elevam as taxas de juros, na área subsidiada, re
lacionados com uso artificial indevido de mecanismos de 
reciprocidade, estabelecendo uma multa pecuniária, au
tomática, que poderá chegar até 800 mil cruzeiros por o
peraçãO," caso Csses mecaniSmos, ésses artifícios sejam u
tílízados. 

Portanto, há um grande esforço do Banco Central e do 
Goverilo de, em prímeíro lugar, ampliar o volume de re
cüi"sos para pequena -e média empresa. Em segundo lu
gar, de tornar esses recursos mais accessível e mais eqüi~ 
tativo. 

Ao mesmo tempo, o Governo procura atacar, na rafz, 
a questão e as implicações relacionadas com a segmen
tação do crédito. Chegamos a um estágio, no Brasil, ho
je, em que a parcela do crédito subsidiado, ou seja, a par
cela do crédito em que o Go\lerno dirige, comanda, e que 
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normalmente apresenta uma taxa de juros abaixo da 
taxa de mercado, portanto, um subsfdio implfcito ou 
explícito, representa, mais ou menos, 70% do crédito toM 

tal. Ou seja, nós temos apenas 30% do crédito, -erenvà
mente livre. Essa segmentação do crédito procura aten
der àquelas áreas priofifáflas, fun3amCilfafmente, hoje, 
como eu disse, a pequena e média empresa, a agricultura 
e exportação. O grande problema é que, se segmentamos 
o crédito e ampliamos aqut:la parcela dos recursos subsi
diados, necessariamente, lim1tiirlOS a pãi'cefã Cl.e CfédTfO
Iivre, e, portanto, _criamos um mecanismo artificial de 
compressão da oferta de crédito livre, o que contribui 
para manter as taxas de juros, nesta faixa de merCáaos, 
em patamares, excessivamente,- elevados. 

Hoje, no Brasil, nós vivemos uma situaçãO, realmente, 
distorcida, em que convivem taxas de juros reais, extre
mamente, altas, positivas, nas faixas de mercado livre, e 
taxas de juros reais extremamente, baixas, negatívas 
mesmo, ou seja, abaixo da inflação, naquela fa"ixa de cré
dito subsidiado, qu-e atende as áreas prioritárias. 

O grande problema, portanto, é como eliminar as dis
torções sem criar traumaS, -sem que, de uma hora para 
outra, através de uma m-udança radical, elevar, de ma
neira drástica ou exagerada, o custo financeiro para 
áreas consideradas prioritárias. _ - -----

0 Gcivefno optou por uma sistemática gradual e-vem
procurando, através de mudanças anuais, ir corrigindo, 
elevando, lentamente, mas numa direção firme,({riíVt::f -
de taxas de juros, na fa"ixa subsidiada, e, portanto, indi
retamente, ampliando a parcela relacionada com merca
do livre. 

Não há dúvida de que, hoje; a dífereiiç8. é mUifCigran
de, mesmo com relação a áreas prioritárias, e é por isso 
que o Governo está empenhado em ir reduzindo a mar
gem de crédito subsidiado, elevando, como vem fazendo 
recentemente, as taxas de juros na agricultura, na pró
pria expOrtação, no· PROÃLCOOL e na pequena e mé
dia enlpresa a firit--de""eJ.íriiin-ãr essa diferença de taX:ãs en
tre faixa subsidiada e faixa de mercado livre. 

Existem várias razões para esse processõ.- Em primeiro 
lugar, razões de natureza alocativa, de eficiêncíã-no U.Sõ e 
recursos. Essa diferenÇa de t8xa,- muitas vezes, leva ao 
uso exagerado, indevido do crédito, estimula acumu
lação de estoques especulativos e, muitas vezes até, acele
ra o desvio de ati v idades produtivas para atividades, cuja 
rentabilidade social é -pequena. 

Em segundo lugar, o aspecto equitativo. É difícil e 
quase impossível, como eu ilust!;'ei com relação a peque
na e_ média empresas, e o mesmo é verdadeiro na área 
agrícola, evitar que haja uma tendência à concentração 
do acesso ao crédito subsidiado nas mãos de algumas 
poucas grandes empresas, de alguns poucos_ grandes se
tores.. Então, o uso exagerado do mecanismo do crédito 
subsidiado, em geral, cria distorções de natureza distri
buitiva e é um dos pontos que já vem sendo, praticamen
te, discutido, debatido e diagnosticado por vários estu
diosos, economistas e por pessoas em geral. Em terceiro 
lugar, um fato concreto: esses s.ubsídios têm que ser co
bertos de alguma forma, tem que ser financiados de algu
ma forma. Em tese, nóS poderíamos ter crédito subsidia
do e cobrír a diferença do suOSfdfO; através de um supe
tãvit do tes.our!J. Isso, em teoria. Mas, na-prática, a expe
riência brasileira vem mostrando que, infelizmente, é 
quase impossível para o Governo conseguir E:erar exce
dentes fiscais no monf.áflfe- Suficiente piua cobffrataxa 
rápida de expansão 'do volume do crédito subsidiado. 

Para que V. Ex's tenham uma idéia, em 1981, no orça
mento monetário, a parcela- de crédito subsidiadO, das 
chamadas contas em aberto, chega a representar quase 
70% do total. E a_expansão desses recursos tem sedado a 
taxas, excessivamente, elevadas. Por exemplo, expor
tação, um crescimento ce·rca de 134%; a área de PROAL
COOL rural, industrial, 97%. Quer dizer, é dificil, é in
viá"el para o Governo mariter Cste ritmo de eXpansão do 
volume do crédito subsidiado, sem sacrificar totalmente 

o controle da política monetária e sem inviabilizar, total
mente a execução do orçamento monetário. Ou seja o 
Governo tem, de fato, que racionar esse crédito subsidia
do e a única forma inteligente,. eficiente áe râciOnar esse 

.. crédito subsidiado é atravês de uma elevasião iradual-das 
taxas de juros. -

Estamos, portanto, num processo importante de mo
dificação gradual, mas firme, dessa segmentação excessi
va do crédito, dentro- como eu disse- de uma filoso
fia de mudanças lentas, para não traumatizar aqueles se
tores que hoje dependem desse Crédito subsidiado. 

Mas,_ não há dúvida alguma de_ que, hoje, o empre
Sãrló, Prhicipalmente o empreSário agrícola, est-á dispos
to a aceitar menor dose de crédito_ subsidiado, co.m 
mãior liberdade de preços. 0- impoftante, para ele, é de 
fato o estimulo, em termos de preços, em termos de in
vestimento na expansão agrícola. 

Eu g_ostaria também de mencionar um outro aspecto 
de fundamental da evolução do sistema financeiro brasi
"ieirà, em que o -Bã:nco Central vem desenvolvendo, de 
maneira intensa, que é a questão da reintrodução do 

Conceito de ris_co no sistema financeiro. -
~-~mos, também, convend~os, neste aSpectO, de que 

--~ã-Própi-ia evolução do sistema financeiro, ós rfNeis eleva
dos de capitalização, tênl sido aliás uma eXigênciã per
manente do Banco Central, criaram, hoje, nas condições 
brasileira dos dias atuais, uma situação tal, em que é fun
damental reintroduzir, de maneira explícíta, o conceito 
de risco no sistema. Qualquer atividade de investirriento 
depende de rentabilidade, liquidez e risco. É um tripé, 
que tem que estar associado e combinado. 

E, nesse sentido, o Banco Central e o Governo toma
ram a decisão, recentemente, de deixar bem clara a po
sição do Governo, atuando de maneira decisiva, através, 
inclusive, de intervenções, quando se fizer necessário, 
para eliminar distorções, imp-erfeições, e deixar que tan
to o empresário financeiro como o próprio investidor 
saibam de suas responsabilidades, cuidem, com mais cui
dado _e com mais responsabilidades, da evolução de sua 
empre_sa ou das próprias opções de investimentos. 

Como V,_ Ex.'s sabem houve, recentemente, um ciclo 
de saneamento do sistema financeiro; o Banco Central 
realizou cerca de 18 intervenções, procurou-agilizar ao 
máximo o encaminhamento desses processos à justiça, 
no casu de ilícitos criminais, e, com isso, restabeleceu, no 

- mercado, o conceito de risco, como eu disse, e já estamos 
notando, inclusive, uma mudança clara de comporta
mento tanto do investidor como do empresário com re
lação ao futuro dess_e mercado. 

Estamos convencidos de que essas 18 intervenções, 
que representam apenas uma pequena parcela, uma mi
noria do sistema financeiro, que o sistema financeiro 
saiu COnSOlidado e mais fortalecido desse processo de sa
neamento- e, o mais importante, o Banco Central não 
despendeu recursos públicos no financiamento da má 
administração, da má gerência. 

R~laciçmado com esse problema de intervenções e sa
neamento-de reintrodução do risco, eu gostaría:; InClusi
ve, de colocar para V, Ex,s o aspecto que o Banco Cen
tral pretende encaminh~r, em breve, para o Congresso, 
par'ã discussão e eventual aprovação, que é a necessidade 
de reformulação da Lei n~ 6.024, que é a lei que cuida da 
sistemática desse processo de intervenção. 

Esse é um assunto extremamente importante, é um as
sunto também polémico. Eu apenas gostaria aqtii, de co
locar _para V, Ex's duas alternativas, dois caminhos que 
considerO fundamentais que sejam debatidos e discuti
dos de maneira ampla. 

Existem duas opções fundamentais com relação à re
formulação da Lei n~ 6.024. Todas elas, em primeiro lu
gar, partem do pressuposto de que a lei, quejã represen
tou um endurecimento sensível, no que diz respeito à pu
niÇão do"s ilícitOs no mC:rcado finã.nceiro,-cTioU a figura 
do arresto em disponibilidade de bens, ela tem algumas 
distorções e, principalmente, ela tem se mostrado muito 
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lenta e complexa na sua aplicação. E, por mais que o 
Banco Central procure se esforçar, procure ativar e ace
lerar esse processo, ele esbarra nos fundamentos legais 
(j_ú"e Cõlocam uma s_êrie de proCedimentos, que, normal
-mente, arrastam e tornam longo esse processo de inter~ 
venção. 

O que pretendemos fazer é apresentar ao Congresso a 
reforrrÍU!ação dessa lei, no sentido de torná-la mais ágil, 
mais efiCiente, mais rápida, e que, de fato, crie condições 
para a punição de eventuais distorções e crlmes no riíer-
cado financeiro. --- -

Mas, aqui temos duas alternativas, que acho extrema
mentec in1-p'ortâ~te colocar para debate. 

Uma seria agilizar a sistemática e ampliar os poderes 
·do Banco Central para fiScalizar, intervir e julgar. A ou
tra seria estabelecer um limite claro, entre a ação do Ban
co Central, que iria até a fiscalização e a intervenção e, a 
partir daí, o procedimento que seria urii procedimento 
eXclusivamente i:ta área do Judiciário e da Justiça. 

Confesso a V, Ex•s que, pessoalmente, simpatizo rriais 
com a segJIQÕa alternati\la. Acho que é necessário e até, 
dentro da tend_ên_cj_a atual das mudanças institucloriais 

_ .que o P_ais está passandQ, estabelecer um limite mais cla
r_o para atuação do Banco Central e, principalmente, de
finir bem até onde_ deve ir a sua ação e os seus poderes. 

Ou seja, temos aqui um assuntO -delicado, Que é, mui
tas vezes, a necessidade _e o desejo da cobrança de eficiên
cia e rapidez e, ao mesmo tempo, uma ampliação exage
rada de poderes, na área exclusiva do Executivo, que fis
calizaria, faria a intervenção e, ao mesmo tempo, julga-
ria. 

É um assunto, como eu disse, para debate, um assunto 
extremamente importante, e nós estamos abertos às su
-gestões de V. Ex~s e de toda a classe política, porque 
achamos que é um assunto que está inserido dentro do 
processo- de aperfeiçoamento institucional do Banco 
Central e das leis econôri'licas no BrasiL 

De qualquer maneira, há disposição do Governo de 
aperfeiçoar, reformular e tornar cada vez mais eficiente
esse mecanismo de intervenção no sistema fmanceiro. 

Eu diria, t<lmbém, que o Banco Central, recentemente, 
não ficou apenas em medidas punitivas, apenas na inter
venção e no encaminhamento de processos criminais. 

Estamos preocupados em atacar o problema na sua 
raíz e identificamos as raZões básicas para esses proces
sos de desvios e distorções de recursos no mercado finan
~iro, que têm muito a ver com o próprio processo atual 
de controle do lançamento de títulos privados. 

Para isso, estabelecemos uma nova sistemática e um 
grupo de trabalho que deverá reproduzir, na área priva
da, aquilo que fizemos, com grande êxito, na área dos 
mercados públicos. 

Como V. Ex•s sabem, havia na área do mercado aber
to também problemas séríos de distorções institucionais, 
havia a figura do cheque atleta, que permitia aplicações 
no open praticamente sem recursos, e o Banco Central 
atuou de maneira profunda nessa questão. 

Em janeiro do ano passado, criamos o SELlC- Siste
ma EspeCial de Liquidação Financeira e Custódia -
com isso, eliminamos a figura do cheque atleta, obriga
mos a compra de títulos públicos exclusivamente com re
servas livres, ou seja, com dinheiro à vista, reduzindo, 
portanto, a especulação predatória; ampliamos a segu
rariça dO.Sistema, já que as operações são feitas com las
tro explícito e evidente de títulos públicos e a maior evi
dência da profundidade dessa reforma é que a recente 
crise do sistema financeiro, as recentes intervenções, não 
alteraram, de forma alguma, o mercado aberto e a exe
cução da política monetária, que continua sendo feita 
com o mesmo rigor e com a mesma preocupação de con
ter o excesso de liquidez. 

Pretendeffios aplicar, ainda este ano, essa reforma na 
área de títulos privados, criando a custódia centralizada 
de papéis privados, que irá eliminar, eu diria, talvez 80, 
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90% das distorções mais coinuns do siStema financeiro~ e 
serã uma outra mudança de natureza estrutural, ffiãis 
profunda, que pretendemos implementar. 

E, finalmente, algumas considerações com relação a 
atual conjuntura e o sistema financeiro. 

Estamos viVendo uma fase extremamente dificil da 
economia brasileira, uma fase em que a inflação se--en
contra ainda a níveis elevados e excessivos, mesmo para 
uma economia como a brasileira, que, de acordO com 
um historiador amigo meu, tem 300_ anos de inflação e, 
nesse contexto, estamos procurando aplicar uma política 
de combate à inflação, que segue um figurino fundamen
talmente gradualista, que procura eliminar os excessos 
de expansão monetária, sem provocar crises de liquidez, 
que procura combater a inflação; não apenas com medi-
das monetárias, mas, também, através do controle rígido 
e do díscipfinamento do setor público; ja que, sem dúvi-
da alguma, na raíz da inflação brasileira, além da com
ponente externa, está o problema crónico do déficit 
público. -- - -

DIÃR.IO~DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Então, esse ingrediente da taxa externa é um ingre
diente explícito, ViSíYt::l, :.obrt:: o quitl não temos controle 
direto e precisamos financiar o nosso balanço de paga-
mentes, precisamos conseguir os recursos externos ne-

-~-cessários para manter a economia brasileira crescendO 
num ritimo mínimo suficiente, para atender às pressões 
sociais. E é por isso que teni necessariamente que haver 
um diferencial entre o custo interno do dinheiro, emprés
timos feito em cruzeiros e o custo externo. Nós temos 

--que procurar manter: sempre mais atraente para o setor 
privado o empréstimo externo. 

Finalmente, existem outros instrumentos, esses transi
tórios e internos, que contribuem para uma pressão 

·maior sobre as taxas de jurOS, mas que são inevitáveis e 
que ·a Governo colocou, não por simpatia dogmática, 
mas por pi-agmatismo, como é o caso do contrOle quanti
tativo do crédito, que ê uma outra forma de forçar a em
presa privada brasileira a buscar recursos no exterior. 

Portanto, é uma situação, como eu disse, de pressão 

Ou seja, o Governo piocura-3.rticular- e coordenar os 
instrumentos fiscais e monetários;-a firr:i de reeqllitíbiar ã ---
economia, tanto nO plano interno como no- plano -exter-

sobre as taxas de juros elevadas, que esperamos que seja 
uma- situação transitória e que a própria continuidade 
das políticas e o seu impacto, em termos de- reversão 
sobre a inflaçãO, deverãO gradualmente contribuir para 

no. 
Não é urna tarefa: fácil; é uma tarefa difícil, complexa e 

necessariamente lenta, principalmente, se optamos por 
uma estratégia- gradualiSta, ou seja, nãO é poSsível com
binar gradualismo com respostas rápidas e imediatas 
para os problemas económicos brasileiros. 

Um efeito quase que ineVitável-da mOntagem atual da 
polítiCa económica é, sem dúvida, um nível de taxas de 
juros, nessa faixa de mercado de 30%, elevado ainda que 
transitoriamente. Aí, temos que considerar os ingredien
tes que afetam as taxas de juros. Temos, em primeiro lu
gar, que reconhecer o impacto da correção monetâría. A 
correção monetária que o Governo teve que reformular e 
colocá-la novamente em níveis realistas a fim de estimu
lar a poupança doméstica, a fim-deoesestiritular o consu
mo do supérfluo, a fim de desestimular o·endividamento 
externo excessivo. 

:b bom lembrar que a taxa de juros tem duas dimen
sões; uma delas_ é o custo financeiro que incomoda e que 
causa inclusive preocupações. Mas a outra dimensão po
sitiva é o estímulo à poupança. 

Quer dizer, infelizmente,-todos nós gostaríamos de tCr 
a maior correção monetária Possível, na pot.ipaliÇa, e a 
menor no pagamento da prestação; mas a realidade eco
nómica e a lógica económica não permitem Cjue essa 
equação seja resolvida. Quer dizer, a taxa de juros é de 
fato essa variável, tem essas dinlensões, é,_ ao mesmo 
tempo, estímulo à poupança e, ao mesmo tempo, custo 
financeiro. 

Por outro lado, vivemos, como eu já disse, numa eco
nomia e num sistema financeiro, extremamente integra
do câm o exterior. E essa foi -uma grande evolução da 
economia brasileira:_ a abertura para o exterior e a aber
tura, também, do sistema financeiro. 

Isso significa vãntageris, permitiu que o Brasil firiãn~ 
ciasse o seu crescimento, permitiu que o Brasil financías
se os seus iJlvestimeiltos e as suas exportações, mas colo
cou a economia brasileira integrada e ligada ao mercado 
financeiro Hifernación-al. -E, hoje, o que caracteriza o 
mercado financeiro--internacional é;-Seln--dúvTda, enorme 
flutuação, a enorme variação da taxa de juros e a impre~ 
visibilidade dessas taxas. Estanlos não Só, hoje, convi~ 
vendo com o choque do petróleo, mas estamos, também, 
convivendO, com uma sucesSãõ oe choques financeirOs. 
Não é só o nível da taxa de juros externa_exc_ess!yamente 
elevada, mas a sua flutuação em· termos de curto prazo. 
Agora mesmo, a taxa externa se encontra na- faixa de 
quase 19% e, possivelmente, não poderemos esperar esse 
ano grandes quedas, grandes reduções devido às dificul
dades que os Estados Unidos vêm encontrando em ex e~ 
cutar a sua política de combate à -inflação. 

uma desaceleração das taxas de juros que, aliás, na últi
Ina reunião, na semana passada, na Baõ.ia, já-houve um 
primeiro esforço para acelerar essa mudança de tendên
cia,-atraVés da redução da comissão de repasse, por parte 
dos bancos comerciais. 

Foi-tanto, Sr. Presidente, SenadorTancredo Neves, Sr. 
Relator, Senador José Lins, tenho a impressão de que 
são essas as observações que eu poderia fazer, ressaltan
do, apenas, que o Banco Central deu a esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito a maior atenção e a maior im
poriâllcia e, nós, inclusive, constituímos um grupo de 
trã.ba[ho, que realizou um·estudo profundo do sistema fi
nanceiro, que tivemos a oportunidade de encaminhar a 
V. Ex• esse material completo que cobre, inclusive todos 
os- itens do questionário referente à ComisSão- e~ a1ém 
desse documento e da minha exposição, estou aberto e 
ansioso para receber as perguntas, as sugestões e ã.s críti
cas dos Srs. Senadores. 

Muito obrigado. 

0.-SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Senador 
Roberto Saturnino, V. Ex~ é o principal responsável por 
esta Comissão, porque dela teve a iniciativa. Ao seu tra

_balho_ V, Ex~ vem dando assiduamente a sua lúcida assis
tênciã e, ·mais do que isso, um devÕtamento integral. 

Por motivos alheios a sua vontade, V. Ex• não pode 
estar" presente, quãndo o Presidente Langoni iniciava o 
seu depoimento. Vou me permitir resumir em largas pin
cefad3.s o que disse S. EX•, antes_ de sua chegada, para 
que V. Ex• possa integrar o que ouviu àquilo que não ou-
viu. 

Eu pediria -ao Presidente Langoni ·que, por favQT, reli
fique, se, por ventura, eu for infiel no resumo da sua ex
posição. 

COmeçou o ilustre conferendsta centfaliiando a sua 
alocução na legislação que reformulou o sistema finan
ceiro brasileiro, com a criação do Banco Central e a le
gislaçã-o complementar que criou o mercado de capitais. 
Para salientar que, daí, realmente, as instituições finan
ceiras no Brasil tiveram uma grande expansão. O mais 
rmportarite, ne_sta faSe, foi o instituto da corfeção mone
tária, de início, crfádo para revalorizar Os títUloS d8 dívi
da pública, depois, estendidos à poupança e, mais tirde, 
aos ati Vós e, por fiin, às dívidas reais. Foi, realmente, um -
inst_rumen!Q_niais importante, nessa fase de implantação 
de novas normas e novas regras para a instituição finan
c~ra. 

Críã.da- a instituição financeira à luz da nova legis
lação, passou à expansão: O sistem-a lina-ilceiro passou a 
s_e caracterizar pelas seguintes conotãções: -priineir"O, a 

ConcentraçãO; segutido, a lilternacionalização; teiceirO, a 

Terça-feira 13 4033 

interiQriz?ção; quarto, a sUStentação às pequenas e mé
dias instituições fínanceira"s e, por fim, a segmentação do 
crédito. 

A parte da concentração continua muito intensa. 
Mostrou S. Ex~. com os dados estatísticos que teve, que 
o Banco do BrasH é responsável por 30%, os outros ban
cos oficiais estatais, 25%, e isso não só em relação aos 
emptê'stimos, como em relação aos depósitos. Essas ca
racterísticas estatísticas estão sendo mantidas, quase que 
uniformemente, com ~equenas oscilações no curso do 
tempo. Mostrou, ainda, que a concentração teve, como 
"Conseqüência, o conglomerado financeiro, com todas as 
sua:s conhecidas repercussões na vida económica brasilei
ra. 

Mostrou, depois, a internacionalização do crédito no 
BrasiL Nós, há alguns anos, possuíamos apenas to agên
cias de bancos no exterior, hoje, já possufmos90 ou pou
co mais de 90. 

S. Ex• acha isso realmente um sistema importante, 
porque tem sido realmente uma sustentação da maior re
levância, não apenas no financiamento de nosso proces
so de desenvolvimento económico, mas, inclusive, na 
corre~ão do desequilíbrio do noSso balanço de pagamen
tos, possibiHtando, realmente, ao empresário brasileiro 
adquirir empréstimos, não· só em cruzeiros, como, tam
bém, em dólares. 

Com relação à ínteriorizaçào, mostrou S. Ex~ que real
mente o siste:~_a bancário brasileiro está acompanhando 
as novas fronteiras económicas e, realmente, o número 
de agências cresce muito mais em proporção ao Nordes
te e à região Centro-Oeste, que são realmente onde estão 
eclodindo novas forças económicas necessitadas da sus
tentação da assistência do crédito. 

Falou, ainda, que o Banco Central tem desenvolvido 
uma politica de apoio à pequena e à média instituições fi
nanceiras, mostrando que, realmente, a regionalização 
de pequenos estabelecimentos bancários é da maior im
portância, para propiciar a eclosão de vocações regio
nais, que devem ser estimuladas. 

E, por último, com relação à segmentação, V. Ex• 
acompanhou. Foi justamente a fase em que V. Ex• aqui 
chegava. 

O SR. CARLOS LANGONI- Confesso o meu entu
siasmo pela precisão do resumo do Senador T ancredo 
Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Muito 
obrigado a V. Exf 

Estão _inscritos para interpelar o ilustre visitante al
guns ilustres e eminentes Senadores. 

O primeiro inscrito é o nosSo eminente colega Senador 
Bernardino Viana a quem dou a palavra. 

O SR. BERNARDINO VIANA -Caro Presidente 
Langoni: 

Antes de tudo quero cumprimentá-lo pela brilhante 
palestra que fez hoje nesta Comissão. 

Mostrou que está por dentro de todo o _sistema finan~ 
ceiro nacional, principalmente, no que se relaciona com 
as atividades do Banco Central. 

O Banco Central, apenas com 16 anos de existência, 
vindo substituir a Superintendência da Moeda e do Cré
dito, ele inicialmente teve que lutar com grandes proble-

. mas, principalnlente para controlar uma rede bancária 
que, naquela época, ·era completamente desorganizada e 
que operava mais à base da segurança do que da finali
dade económica das operações. Posteriormente, teve que 
lutar, também, com a criação de bancos estaduais, da 
rede bancária oficial. Ela surgiu a partir de 1963, princi
palmente nos Estados de economia pouco desenvolvida, 
e também nos bancós de desenvolvimento. Hoje, vejo 
qUe o Banco Central tem uma unidade administrativa 
que pode realmente cumprir a missão para a qual foi 
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criado, através da Lei n9 4.595/64, e que, reatm~nte, ape
sar das crises ocasionaís, ele suPera, cOm muita facilida
de, como foi o caso recente das intervenções que Ocorre
ram no período de novembro de 80, a fevereiro de 81. 

Sr. Presidente, eu teria umas perguntas para fazer a V, 
Ex', que eram um número de três, mas V. Ex•, no decor
rer do seu discurso, da sua exposição, digo melhor, res
pondeu. Era quanto aos resultados ob.tid_os __ com a 
criação da SELID, do Sistema Especial de Liquidez, no 
mercado de títulos públicos. Eu perguntaria -tarribém a 
V. Ex•, e V. Ex_f já respondeu, s~ estão providenciando a 
criação de um sistema espeCial de liquidez de custódia 
para os títulos da ârea privada. E, finalmente, o que se 
estava fazendo a respeito da Legislação que apressass:e o.s 
processos de intervenção e também a tipificação das _ 
ocorrências criminais, dentro de um sistema penal. 

Sr. Presidente, fiquei muito satisfeito com a exPosição 
de V, Ex' que já respondeu às minhas perguntas, Da mi
nha parte, muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)-- Co-ncedo 
a palavra ao segundo interpelante inscrito, nosso ilustre 
Senador Jorge Kaiume. - - --

O SR. JORGE KALUME- Sr. PresidenJe, brilhante 
estadista Tancredo Neves, inicialmente, quero confessar 
a minha alegria, meu contentamento pela maneira como 
V. Ex~ conseguiu sintetizar, em râpidas pin-celadas, a ex
posição feita pelo jovem expositOr-do Bari.Co Central. V. 
Ex• tem um cérebro de_ computador. (Risos). 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Muito 
obrigado. 

O SR. JORGE KALUME - Mas, meu Presidente 
Langoni, depois da exposição que V, Ex• fez, neste ple
nário, as perguntas que eu iria fazeT estão todas inseridas 
dentro do contexto da sua exposição. Só iiie resta 
cumprimentá-lo pela maneira como se houve, nessa sua 
exposição suscinta, objetiva, em que o eminente PreSi
dente do Banco Central mostrou o incremento e a eJ.:pan
são da polítiCa econômico-firiã.ilceira dO nosso País, 
principalmente depois da criação do Banco Central. Por
tanto, nada tenho a perguntar, Apenas quero me congra
tular pela sua cultura econômico-financeira. Estou certo 
de que ela veio preencher uma lacuna já aguardada por 
todos nós desta Comissãõ-. Meus cumP-rim-entos, 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Concedo 
a palavra ao terceiro orador inscritO, o ilustre Senador 
Roberto Saturnino, 

O SR. ROBERTO SA TURNINO- Sr. Presidente, o 
País está vivendo sob o influxo da idéia de abertura poli:._ 
tica e participação maiõf da sOciedade, dos_ seus repre
sentantes, no Congresso Nacional, sobre as decisõeS do
Governo, sob o influxo da idéia de recuperação, Po-r par
te do Legislativo, de muitas das prerrogativas que lhe fo
ram tiradas arbitrâriamente, e, no entanto, verificamos 
que o Congresso Nacional, isto é, a sociedade brasileira, 
através do Congresso Nacional, que é o seu representan
te, não tem nenhuma possibilidade de ingerência, não 
tem sequer conhecimento, muito menos oportunidade de 
discutir o orçamento monetário. Que, afinal de cOntas, é 
um instrumento de pofítica, eu diria, o mais importante 
de que as autoridades dispõem, S, atravéS do orçamento 
monetário, que se concebe, por exemplo, as somas enor
mes de subsídios, que se decide o subsidio ao crédito 
agrícola, ao crédito à exportação, enfim, uma sériC óe
outras decisões dessa magnitude. 

O Congresso, por exemplo, e a Nação não têm conhe
cimento da forma pela qual será coberto o déficit resul
tante de encargos novos, que não foram previstos, na e-: 
laboração do orçamento, na sua forma original, como os 
100 milhões de cruzeiros para o Nordeste, os IOO milhões 
de cru~iros para o crédito prêmio, a exportação, os 60 

milhões de cruzeiros para o DNER. E a notícia de hoje, 
os 7 bilhõeS de cruzelrC:)S para melhorar a posiç~o.eleito
ral do PDS, com empréstimos às prefeituras ffiuô.idPais, 
de vários inllnicíPiõS do interior, - --

Assim, é que eu gostaria de ouvir, por parte de V. S•, a 
sua opinião, e alguma sugestão, no sentido de que possi
bilitasse- ao CongresSo Nacional ter conhecimento, ter 
possibHídade de discussão e algum tipo de ingerência na 
elaboração, enfim, na reelaboração desse instrumento 
importantíssimo de polítfca monetária, e, por consegUin
te, de política económica do País, que é o orçamento mo
netário. 

O SR. CARLOS LANGONI- Muito obrigado, ilus~ 
tre Senador. Em primeiro lugar, realmente concordo 
com V. Ex• quanto ã importância do orçamento mone
tário. É um instrumento fundamental, e, no caso brasi~ 
leiro, como V, Ex~ bem sabe, há uma relação íntima en
tre o orçamento monetário e o orçamento fiscal. Na rea~ 
Iidade, existe inclusive uma longa tradição de nós traba~ 
lharmos quase que de maneira compartimentalizada no 
orçamento fiscal, preparando o orçamento fiscal, e o 
orçamento monetário, essa ê~ qtie ê a realidade, é quase 
que um orçamento residual. Aquilo que não cabe no 
orçamento fiscal acaba sobrando para o orçamento mo
netário. E é por isso que tenho díto, em diversas oca» 
siões, que é muito difícil ao Banco_Central, muitas vezes, 
executar com precisão esse orçimento,já que ele Sofre de 
distorções quase que estruturais e instituciomiis: -

Primeira distOrção importante é o pontO qUe piocurei 
ressaltar, ou seja, o aumento, ano a ano, do peso das 
chamadas contas subsidiadas, ou das contas em aberto, 
110 orçamento monetário, Ora, por definição, uma conta 
em aberto é uma conta imprevisível. Se é uma conta ini
previsível, é práticam.fmte impossível ao Banco Central, 
por mais que nós procuremos utilizar outros-instrumen~ 
tos de compensação, que vou mencionar aqui adiante, 
mas é muito difícil ao Banco Central cumprir com preci
são a execução do orçamento monetário. 

Esse é um ponto que nos preocupa muito e está inti
mamente ligado a essa proliferação e multiplicação de 
subsfdio na economia brasileira, que tem sido uma ten
dência, eu diria quase que histórica, É muito fácil conce
der o_ subsídio. O dificil é descobrir os recursos para 
financiá-lo de maneira não inflacionária, Estam.os pro
curando, nesse primeiro ano de -Banco Central, em pri

·meir6Jugar, Senador, aperfeiçoar a própria preparação 
do orçamento monetário. Como V, Ex•, que acompanha 
com muito cuidado os assuntos econômicos1 sabe muito 
bem, hayia uma situação parac;!oxal. O orçamento mone
tário era aprovado em marçO ou abril no Bras,il, quando 
nós já êStávamos no ii no seguinte, em plena execução da 
política 'inonetária, -em plena execução do Orç"arTiento fis
caL Ora, a primeira medida, extremamente singela, mas 
extremamente importante, do ponto de Vista de adminis
tração das contas do Governo, que nós tomamos no ano 
passado, foi preparar o orçamento monetário conro 
qualquer outro orçamento, seja uma empresa de Um Es
tado, dentro do período do ano anterior a sua execução. 
Pela primeira vez na história do Brasil, tivemos o orça
mento monetário aprovado pelo Conselho Monetário 
Nacional, _em dezembro do ano Passado. E iSso já repre
sêntou um enorme avanço, _e-m termos de controle de ad~ 
ministração, principalmente, Porque o Banco do Brasil, 
como não havia ainda o orçamento- monetário definiti~ 
vo, trabalhava com contas provisórias. 

O segundo ponto, de natureza institucional, ê a inter
- -relação entre orçamento monetário -e o orçamento fiscal. 

Então, estt; ano pretendemos, inclusive, ê uma suges
tão, que já fizemos ao Ministro Galvêas e -ao Miriistro 
Delfim, inverter Um pouco o processo, pelo menos, qua-

-se que trabalhar par e passo. Ao invés de prepararmos o 
O(çarnento monetário somente após a preparação do 
orçamento_ fiscal, vamos começar a tiabalhar o Orçamen
to_ monetáriO e:i:ú conjunto com O orçameiito fisCal. E Por 
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que isso? isso é funda~ental, porque, como V. Ex• sabe, 
hoje,' o"v'-olume de crédito para exportação, para agricul
tura, Par~fO PRO ÁLCOOL rep-resenta um montante tal 
de- recursos, que deveria, como eu disse na minha expo
sição;- em tese, o subsídio por si só não é algo necessaria
mente ruim; é muito mais uma opção político-social. 
Mas, ele_tem que ser necessariamente fiminciado com re
cursos, não-inflacionários. Então, o que queremos este 
ano, ao preparar com antecedência o orçamento mone-
1ádo de 1982, é colocar explícitamente, como despesa fis
cal, a cobertura desses subsídios. isso evidentemente, vai 
levar o GovernO" a ter uma visão mais realista daquilo 
que ele poderá gastir, em termos de investimentoS, em 
termos de despesas correntes, 

Então, é um outro aperfeiçoamento institucional que 
pretendemos fazer. 

E, com relação ao subsldio, V. Ex• conhece bem a po
siçito do GoiLernõ, a posição do Banco Central. Nós pre
ciSa ln Os de fato eliminar, de maneira gradual, porém fir
me, o excesso de subsidio. Há distorções, há efeitos re
gressivoS sobre a renda, há estímulo à especulação, e nós 
estamos caminhando nesta díreção, infelizmente, é um 
processo lento pelo volume a que já chegaram esses 
subsídios. 

Agora, V. Ex• tocou num ponto que considero essen
cial, o problema do acesso e da troca de idéias, com re
lação a esse orçamento. Eu diria que, também neste as
pecto, o Banco Central já inovou, Havia uma tendência 
para não divulgar o orçamento monetário, ou divulgar, 
apenas, as-grandes metas do orçamento monetário. Pela 
primeira vez, também, no ano passado, nós publicamos 
o orçamento monetário, na sua íntegra, divulgamos para 
todas as pessoas interessadas, não só para a classe em
presarial, inclusive, aqui, no CongresSO Nacional, fize
mos questão, iridusive, de publicar uma versão do orça» 
mento, em inglês, para desmistificar, um pouco, issa ide

'ia de segredo, em torno do orçamento, Então, hoje o 
-orçamento monetário é um documento público, é um 
documento que pode ser debatido, analisado, criticado, 
por todos. E nós pretendemos repetir isso esse ano e tor
nar cada vez mais amplo accessfvel, não só as infor
mações orçamentárias, como as informações do Banco 
Central. 

Nós, o ano passado, iniciamos umã -Sistemática de 
abrir as inforrrlações do Banco Central e estamos divul
gando um boletim mensal, um informativo mensal, que 
fornece todas as informações sobre a conjuntura econô~ 
mica, indUsive sobre as nossas reservas externas, dívida 
externa, em resumo, toda a conjuntura, e acho que, 
como V. Ex~ bem ressaltou, é uma necessidade imperiosa 
dentro dessa mudança, no quadro político institucional 
do País. 

Então, do ponto de vista do Banco Central, posso di
zer, apenas, a V, Ex• que estamos abertos a debates, a su
gestões, a trocar idéias. Se V, Ex• qui ser nos visitar e dis
cutir o orçamento monetário de l9S2, estamos perfeita
mente interessados. ~m resumo, acho, realmente, que o 
orçamento monetário não tem segredos; é um instru
mento importante do GoVerno, as suas metas deVem ser 
metas públicas, conhecidas, e as suas informações, inclu
sive, setoriais as mais divulgadas possíveis. 

Portanto, estamos caminhando nesta direção e tenho a 
Impressão, inclusive, de que V, Ex• já irá assistir, este 
ano, essas modificações imp-ortantes na forma de cons
truir, em resumo, de planejar o orçamento monetário. 

O SR, ROBERTO SATURNINO- Agradeço o es
clareci~ento eu irlveitciria a sugeStão do ilustre Presiden
te do Banco Central, no sentido de que ele nos visitasse 
ou--o MlniS-trO -dà Fa-zenda visitasse-, "Por ex~mpJo, a C:o
missão de Finanças, ou a Comissão de Economia, do Se
nado, não só no momento da elaboração do_ orçamento 
monetário, comO no momento das suas revisões, já que 
ele -é -impreVisívei. Quef diZer, ele há de sofrer alterações 
ao "curso -di_sUa execução, EnÚlo,-no moinento dessas al-
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terações mais importantes, que a ·comissão de Financas 
fosse informada ou tivesse oportunidade de tõmar co
nhecimento, de discutir, de cor:itestar, de apresentar esta 
ou aquela sugestão. Acho que isto facilitaria enorme
mente o relacionamento entre os dois Poderes. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- V. Ex• me 
permitiria, então, como Presidente, particiPar deste de
bate, Haja visto, que recentemente criou-se um imposto 
sobre importações, e criou-se agora, um prlvilégiõ- àS ex
portações, na fase de supressão de tributos, o Congresso 
não foi-oUvido, não foi consultado, como se nós não ti
vessemos nada com isso. Essas decisões de profunda re
percussão na vida nacional tomadas pelo Conselho Mo
netário Nacional. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Obrigado, agra
deço a contribuição excelente~de V. Ex' 

Presidente, o Banco Centrai; V. S• ressaltou muito 
bem isso, decidiu, no anõ PaSsado, agir Com rigOr õO s-ã=
neamento das instituições, do mercado_financeiro em ge
ral, e tomou medidas efetivamente rigorosas, que atingi
ram algumas dezenas de instituições. 

Entretanto," no momento eni_ que esta prática saneadO: 
ra, no momento em que sesuspeitaYa que esta prãlica sa
neadora fosse atingir uma determinada instituição, sobre 
a qual, não Yamos negar, palram suspeitas, e, que foi a 
maior beneficiada, sem nenhuma dúvida, na ocasião das 
operações de compra das obrigações da ELE
TROBRÁS; e que, segundo as informaçõCs, não sei se 
corretas, ou não, que corriam, no mercado financeiro, 
que apareciam na imprensa, tinOi:tm um Passivo ele\'ado, 
património negati"o, que se dizia superior a quinhentos 
milhões de cruzeiros, e, neste momento, parece qi.le a 
prática, quer dizer, o que se verificou é que aquelas práti
cas saneadoras, pararam, quer dizer, justamente no mo
mento em que se suspeitava que iria atingir esta correto
ra. E a opinião pública -loffiou conhecimento, surpresa 
da alteração de compra da BRASTEL, se não me engano 
por 300 milhões de cruzeiros, de um patrimônio que se 
dizia negativo na ordem~de 500 milhões de cruzeiros ou 
mais. 

Acho que é nosso dever, aqui; nãO- eSconder que há 
uma suspeição sobre este caso, e eu gostaria de ouYir. 
Este caso não foi esclarecido sufiCientemente. Isto é, pri
meiro, porque a prática saneadora não atingiu a correto
ra, porque não se deu a intervenção na Laureano, qtie 
era suspeita de irregularidades e de um passivo multo 
grande e como se deu esta compra, quer dizer, a BRAS
TEL recebeu alguma compensação- pafa -efetuar esta 
operação? Eu goStaria que este caso fiC:--d.SSe" eSClarecido-, 
porque, sobre ele, pairam suspeitas, e acho que é nosso 
dever e de interesse da autoridade monetária que haja 
um concreto esclarecimento. 

O SR. CARLOS LANGONI - Pois não, ilustre Se
nador, acho que é uma excelente oportunidade para es
clarecer este caso. E Eu diria, como -v. Ex~ bem ressal
tou, que de fato a Corretora Laurearia viveu, a partir do 
problema da iliquidez das obrigaÇões reajustáve-is da 
ELETROBRÁS, que ela detinha grandes posições, vi
veu, nos últimos anos, sempre uma situação de dificulda
des, e- com um acompanhamento de fiscalização, inclusi
ve, do Banco Central. A verdade ê que, niste começo de 
ano, principalmente com as intervenções do Banco Cenw 
trai, essas dificuldades, e principalmente o aspecto de 
mercado do financiarriento, é muito importante, o aspec
to de credibilidade numa instituição finrulct!ira,- -y. Êi~ 
sabe que é fundamental a confi_ança repercutiu em cima 
da Corretora Laureano. E o Banco Central deiXOu eVi
dente à Corretora.-em diversas -ocasiões~ -que- não daria 
uma centavo de apoio ou de financiamento, que era um 
problema - não importa, aqui voltar ao passado- era 
um problema herdado. Mas, a verdade é que nós, hoje, 
fixamos uma regra, não uma regra do Banco Central, 
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fias uma posição pública de todo o Go\ienlo. Não' e-ra
apenas a figura do Banco Central, do seu Presidente, 
mas, era Uma comprometimento público, como disse
mos, por ocasião da intervenção do Banco Regional, de 

_J:J.ue íamos enterrar definitivamente o paternalismo do 
sistema financeiro brasileiro. 

Com todas as conseqUências e riscos que V. Ex' sabe, 
porque a a:dministração de_ um processo de intervenção 
no mercado financeiro é extremamente difícil e, em certo 
sentido, _ImprevisíVel, porque nunca se sabe os efeitos 
sobre-terCeiros e, muitas vezes, até em ~mpresas sólidas e 
de boa situação. 

Felizmente, acho que, neste aspecto, fomos felizes, 
conseguimos administrar esse processo de intervenção, 
sem nenhuma outra repercussão. Foram punidas empre
sas que, realmente, não tinham condições de sobreyiver. 

Com relação ã Laureano, o que havia de fato era uma 
deterioração clara de sua posição, mas, a empresa não 
Che"Sou a apresentar, em nenhum momento, uma si
tuação de iliquidez visível, clara que__ caracterizasse, em 
termos da lei, a necessidade de uma intervenção. 

Isto é um ponto importante, porque_ a in~<:rvcnçào_ é 
um ato forte,_ é_ um ato de força; o Governo fecha uma 
instituição. E, a lei é muito clara em relação aos requisi
tos para que esse ato possa ser realizado, sob pena, inclu
sive, de o Banco Central estar sujeito a um processo por 
p~H'te da institUiçã-o. --

Em outras palavras, o Banco Central tem que esperar 
a caracterização clara de um processo de _iliquidez. É pu r 
isso que, muitas vezes, as pessoas criticam: "mas, por 
que o Banco Central não agiu antes? Por que o Banco 
Central não faz uma espécie de intervençào branca, que 
serta, na minha opinião, pior, porque a intervenção 
branca significa você ficar corresponsável por uma ges
tãq que, muitas vezes, você não sabe em que vai dar. 

Então, nossa posição, Senador, foi de absoluta coerên
cia e firmeza. Posso afirmar a V. Ex~ que o Ban~ Cen
tral não deu à Laureano um centavos neste periodo de 
dificuldade. __ 

O processo foi se aprofundado. O que aconteceu, ao 
longo desse processo, f: _que uma corretora específ1ca, a 
BRASTEL, tinha posições, junto à Corretora Laureano, 
posições que chegavam a representar um montante bas
tal}te substancial. E, quando se caracterizou uma si
tuação de bastante dificuldade, por parte d~ corretora, 
esse grupo, BRASTEL, preocupado em salvar a sua-po
sição, já -que tCriã- Piejuízos substanciais se a corretora 
fosse à falência, com a intervenção do Banco Central, e 
conhecendo a posição do Banco Central de não c_obrir, 
inclusive prejuíZo de investidores, como V. Ex~ que fize
mos, não pagamos ninguém, nenhum centavo a investi
dor algum, para ser absolutamente preciso, somente no 

_ -=-~-o Banco Regional, depósitos à vista de pessoas físicas 
até 100 mil cruzeiros. O Conselho Monetário Nacional 
autorizou, como a lei prevê, o pagamento, por uma ques
tão até social, porqu_e havia funcionários do Banco que 
não pOdiam receber os seus recursos. -

Então, essa Corretora BRASTEL procurou o Banco 
-Centrar-~ manifestoU o seu ipteresse em absorver a corre

tora, para procurar salvar um montante vultoso de re
cursos que ela tinha naquela instituição. 

O Banco Central simplesmente administrou este pro
cesso de transferência, por razões óbvias, já que era uma 
transferência complexa, envolvia, afinal de contus, a 

_ maior corretora do mercado financeiro, e o que nós fize
mos foj administrar a solu-ção. Não houve nerihum fi-
nanciamento do Banco Central. 

Aliãs, aproveito a Oportunidade para esclarecer um 
ponto importante: em uma certa ocasião, a imprensa di
vulgou que riós estaríamos dando um banco de investi
mento, um número de agências maior para a BRASTEL, 
que, aliás, havia, há cerca de um ano,. comprado um pe
queno banco comercial. Isto não é verdade. A BRAS
TEL vai receber ãPenas a cota- de agências bancárias que 
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a nova regra dO Conselho Monetário Nacional prevê, 
quer dizer, não haverá nenhum beneficio, nenhum subsí
dio, nenhum incentivo e, realmente, não houve. 

O que aconteceu foi realmente um _fato bastante satis
fatório-e "rimito.especial, quer dizer, uma instituição, ~que 
estava numa íaSe de ex.pans_ão, que tinha posições fortes 
com a Laureano, resolveu correr o risco e investiu, além 
dos pr~juízo~ qtiê ela já tinha autorizado lá dentro, inves
tiu cerca de 300 milhões de cruzeiros. 

__ O que Viabilizou a operação? Se havia um buraco de 
cerca de I bilhão, o que na realidade não é um prejuízo, 
são posições em ORTL- Obrigações Reajustáveis da 
ELETROBRÃS- que não têm liquidez. O Banco Cen
tral não recomprou e nunca comprará estes papéis, outro 
ponto fundamental, e foi dito, aliás, ao representante da 
BRASTEL, o empresário Pairo, que não haveria possibi
lidade do Banco Central comprar qualquer desses pape
is, n_em que-fosse a- preços considerados próximos ao _do 
mercado, já que não operamos com esses papéis: nós 
operamos com títulos públicos e federais. 

O que tornou viável esta operação foi um processo de 
substituição de garantias que foi facilitado pelo fato da 
BRASTEL contar com grande imobilizações de terras. O 
empresário Paim é uma pessoa que tem grandes imobili
zações de terras e ele pode, por um processo de substi
tuição de garantias para empréstimos que a Laureano ti
nha feito no passado, sub:>til ui r essas garantias que eram 
obrigações da ELETROBRÁS, títulos ilíquidos, por ga
mntias reaTs, -com plena cobertura e até garantias mais 
seguras do ponto de "ista, por exemplo, do Banco do 
Brasil e do BANESPA, do que as g:uantias representa
das pelos títulos públfcos, que eram o~ dois principais 
credores. 

Então, repare bem os fatos: _em primeiro lugar, o fato 
do empres{lrio procumr salvar um prejuízo inevitável, 
bastante elevado que ele teria com a intervenção; segun
do lugar, o fato de t::le ter garantias reais, totalmente li
vres, que estão num processo de subscrição c, põr isso, o 
Banco Central teve realmente que administrar, como já 
disse, a solução, liberando os papéis da ELETROBRÁS 
_e_ substituindo por garantias reais. Ele vai ficar, então, 
com_ esses papéis, que ele pretende colocar no mercado, 
pouco a pouco, na medida em que o mercado se torne 
mais atrativo. 

Corri O V. Ex•s sabem é um papel para quem conseguir 
manter, até o seu vencimento, um excelente pape!, por
que_ tem correçõe:S monetárias, juros de 8% e ainda há, 
inclusive, eventualmente, o benefício de um sorteio que 
ãntecipa os rendimentos. 

Portanto foi. realmente, uma solução de mercado, em 
qui o Banco Central manteve a sua coerência e agradeço 
a V. Ex~ a oportunidade de esd<lrecer e __ deixar bem daro 
que essa posição, comO disse, não é só uma posição do 
Banco Central; é uma posição do Governo, quer dizer, 
não haverá mais s-ubsídíos ou financiamentos ao _mau 
gestor financeiro, o que não ocorreu no caso Laureano. 
Houve uma recomposição da dívida. Não houve mu
dança nenhuma da dívida, que conlinua a mesma. Essa 
diVida é uina dívida casada com a ELETROBRÁS. Hou
ve uma simples substituição de garantias, essa dívida era 
las.treada, portanto, por esses papéis. 

O que o Pairo está fazendo é oferecendo terrenos, ter
ras, garantias reais e, portanto, o Banco do Brasil e o 
B_ANESPA, liber~n.do esses papéis que_ ele pretende_ ir 
vendendo no mercado, pouco a pouco, e portanto seres-
5<:\rcindo da diferença que, na verdade, não era um pre
juíZo; era iliquidez que esse papel representa. 

Ele acha que tem condições, ao longo do tempo, de ir 
recuperãndo isso, num processo gradual de saneamento. 
- É, inclusive, intenção do grupo, dentro de mais algum 
tempo, acabado esse processo de substituições de garan
tias, que leva realmente algum tempo, solicitar à Bolsa 
de Valores para fazer uma auditoria em toda a corretora, 
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para, inclusive, ele publicamente confirmar e consolidar 
esse f!TOcesso de absorção, esse processo de transferência 
que o Banco Central vem acompanhando. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Quer dizer que, 
em 1979, no segundo semestre de 79, considerando o 
crescimento dü taxa do processo inflaclonário e alegan
do, argumentando, inclusive, que os juros, -=-õs custos fi
nanceiros çonstituiam_um grande peso nos custos de pro
dução em geral, que, por conseguinte, era um vetar infla~ 
cionário impotente, o Governo resolveu institu_ir_ a __ ré_-:_ 
dução por tabelamento_ dos juros, que era a redução de 
10%. 

Mas, exatamente no momento presente, onde a taxa 
de inflação se multiplicou por várias vezes; o Governo 
resolveu liberar osjuros, não mais considerar importante 
a elevação desses cus.tos finan_çeiros sobre a elevaçã_o do 
processo inflacionário, alegando a importância do estí
mulo à poupança, 

Também acho que vale lembrar que, se a elevação dos 
juros estimula a poupança, desestimula o investimento, 
que é a realização, que ê a concretização da poupança. 

Mas, o que me parece contraditório é que, se naquele 
momento, a redução dos juros foi considerada importan
te para reduzir os custos, e no momento em que a in
flação estava mais baixa do que hoje, parece uma contra
dição que hoje, com a inflação a essa taxa elevadíssima, 
proceda-se de maneira inversa, liberando e deixando li
vre. Embora V. 5' tenha feito referência a isso, eu gosta
ria de ouvir uma palavra a mais, um esclarecimento mais 
detalhado sobre este ponto. 

O SR._CARLOS LANGONJ - Pois não, Senador. 

O que aconteceu no atu)·passado, fazendo um retros
pecto, foi que o -G.OVetiw tentou utiliZar uma sistemátícà 
de prefixação. Inclusive, é interessante recordar uma se
qUência de fatos. Acho isso muito importante para po~ 
dermos entender por que o Governo toma certas deci
sões. A preocupação com relação a prefix-ar alguma coi
sa, que foi uma novidade, em termos de política mone
tária no Brasil, estava intimamente associada ao trauma, 
em termos de insegurança provocada pela maxivalori
zação. Sem dúvida alguma, a maxivalorização, no seu 
primefro impacto, beneficiou o setor de exportações, foi, 
em grande parte, a responsãvel por termos exportado no 
ano passado 20 bilhões -· ~ dólares, num ano de recessão 
internacional, mas prov.,cou um trauma nas empresas 
que tinham dívidas em moedas eSirã:ngeti"as. -QueOratnas
uma regra, esta é a realidade. Com isso, houve uma para
lisação na tomada de recursos externos, atê que os em
presários, a sociedade se convencesse que aquilo era epi
sódio e não iria se repetir. Então, começamos a perder 
reservas. V. Ex• se lembra que nós, no ano passado, em 
cerca de 3 meses, perdemos quase 2 bilhões de dólares de 
reservas, o que, numa primeira etapa, ajudou a conter o 
excesso de liquidez acumulada mas, depois, começou a 
preocupar. Não há ·nada_mais dramático para um país 
do que a perda econômica de reservas_, Eu lembro aqui o 
exemplo da Argentina, que em 2 meses, agora, perdeu 
quase 4 bilhões de dólares de reservas. 

Para criar condições para uma rápida volta das empre-
sas privadas brasileiras a tomada - de recursos e:der
nos, o Governo precisava dar um parâmetro, precísãva 
dar uma orientação, uma certa perspctiva. E surgiu, en
tão, a necessidade e a idéia da prefixação cambial. Quan
do prefixamos o câmbio, nós necessariamente Unhamos 
que prefixar a correção monetária. Foi exatamente este 
raciocínio, foi assim que ocorreu, Primeiro, o câmbio 
prefixado. Prefixarido o câmbio, temos que assegurar 
que o custo externo vai ser menor que o custo interno. O 
grande ingrediente do custo -extei-no é o câmbio; o grari-
de ingrediente do custo interno é a correção monetái'ía. 
Então, temos que prefixar a correção monetária. Mas, se 
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nós prefixamos a coireção monetária, temos que contro
lar taffibém - e naquela época jã havia aliás, estamos 
vendo num sistema de taxa _de juros, de 10% -, temos 
que manter e consolidar o controle da taxa de juros, por
que não podemos ter alguns ati vos financeiros com cor-
reção monetária prefixadas e outros com taxa de jUros li
vres... Deveríamos ter uma fuga, por exemplo, de caderne
ta de poupança para letras de Câmbio e cDBs. 

Então, foi uma cadeia de fatos que levou o Governo a 
_ jogar com a prefixação. Eu diria o_seguinte:_ onde a coisa 

não funcionou? A coisa não funciõriou, porqUe, de fato, 
o Governo não tinha ainda- e nós superestimainos, na
quele momento - o controle sobre o déficit público 
sobre a política- monetária. E não podemo-s manter prefi
xação de correção monetária, de câmbio, de taxa de ju
ros, a não ser que o Governo tenha um controle preciso, 
perfeito, sobre o déficit público, sobre a política mone
tária, porque, s·enão, mais cedo ou mais tarde, vai haver 
uma contradição. Vamos ter uma expansão monetária 
excessiva do crédito interno; vamos ter Uniã expansão 
excessiva do déficit público e vai se repetir o que aconte
ceu na Argentina. Começa a haver uma perda de compe
tividade, no setor externo, começa a haver perda de cre
dibilidade da política cambi::~l, começa haver uma corri
da às reservas e o Governo tem que ceder e mudar a re
gra. Então, realmente, a prefixação era, ou se inseriu 
n-i.lm Contexto de eliminar o grau de incerteza institucio
nal, que tínhamos criado com a maxivalorização. E foi 
tl:lmbém o mecanismo utilizado para atuar sobre as ex
pectativas inflacionárias, contribuir para reduzir as ex
pectativas inflacionárias e para absorver um pouco o 
grande impacto do aumento do preço do petróleo em 
19~9. É bom lembrar que, em 19:79', estávamos no auge 
da segunda crise do petróleo, e o preço do petróleo é um 
ingrediente tremendo sobre o índice preço e que se multi
plica pela correção monetária. Quer dizer, a correção 
monetária plena, numa época em que o preço do pe
tróleo es!~ aumentando 250%, teria um efeito de reali
me-ntação- enorme sobre a economia brasileira. Então, 
realmente essa foi a grande razão porque o Governo ten
tou e usou a prefixação cambial, correção monetária e 
controle de juros durante um certo período .. Quando per
cebemos que de fato a poHtica monetária não estava ain

-da sobre controle. Nós só recuperamos o controle da 
política monetária a partir de julho e agosto, essa é que é 
a realidade. O déficit público somente a partir do segun
do semestre, iriclusive com medidas adicionais, tivemos 

--que criar -o IOF, tivemoS que fomar uma série de niedi
das para aumentar a receitã do Governo, porque não ha
via como cobrir as despesas. Neste momento, verifica
mos que realmente não era possível continuarmos com a 
mesma sistemática, sob_ pena de colocarmos o País com 
uma cris~ séria de balanço de pagamentos. 

V. Ex• sabe muito bem, pela sua experiência e conheci
mento em termos econômicos, que apesar da percepção 
política e social da inflação ser ·muito maior, ser muito 
mais ampla, é difícil explicar para o indivíduo comum o 
que conta a corrente do balanço de pagamento represen
ta nõ -Seu dia-a-dia. Mas a crise de balanço de_ pagamento 
é muito mais séría- para o país do que o próprio processo 
inflacionário. A verdade é_essa._ Uma Crise de balanço de 
pagamento leva o país, inevitavelmente, ao uin processo 
recessivo. O país não tem mais divisas para pagar a conta 
petróleo no mês ou para- importar bens de capitais e 
equipamentos. Então, _ó Governo realmente teve que ce-
der esse controle de juros, teve que ceder no controle da 
correção monetária e do _câmbio, para viabilizar o ba
lanço de pagamento, que é hoje o nosso grande proble
ma, além do inflacionário; é um problema que pode, de 
fato, afetar a capacidade da vida brasileira. 

Eu gosto sempre de dizer, não vai ser a política mone
-táfiã - talveZ,- i:tão tenhamos competência suficiente 
para isso que irá- provoCar üma recessão no-país-, mas, 
uma crise no balanço de pagamento, uma perda de reser-

v as, uiitã -dificuldaae de financiar o balanco de pagamen
tos isso pode gerar, como está gerando na Polônia, com 
g_erou, há pouco tempo, agora, na Argentina, pode gerar 
um problema muito sério. Então, hoje, estamos com essa 
situação íncômoda de taxa de juros elevadas. E ela, infe
lizmente, terá que permanecer num nível elevado, en
quanto houver essa situação de necessidade de assegurar 
o vQ}ume mínimo de financiamento externo para finan
ciar o balanço de pagamento. 

Então, a mudança, ilustre Senador, realmente reflete a 
gr3.ride-- pieOcuPação do Governo com relação-·ao ba
lanço de pagamentos. Por que o limite quantitativo,de 
5%? Houve uma grita geral, os bancos protestaram. EU: 
digo a V. Ex', com toda a sinceridade, é uma medida de 
fato de emergência, é uma medida que não pretendemos 
manter eternamente, nem podemos, porque cria dis
torçõeS;-mais foi uma medida fundamental para assegu
rar o que considero o primeiro êxito da poHtiCa-econôm1-
ca do Governo, que foi, sem dúvida, a recuperação da 
credibilidade externa e o financiamento de cerca de 5,6 
blihões_de dólares em apenas 4 meses. _É bom lembrar 
que terminamos 1980 com 6,9 bilhões de dólares. Nós 
não podíamos repetir" a perda de 2 bilhões de dólares_ de 
reservas no começo do ano. 

Infelizmente, há esses efeitos colaterais indesejáveis. A 
taxa de juros é elevada, ê, sem dúvida elevada, é acima de 
daquilo que o Governo desejaria ou gostaria que estives
se, mas é essencial, hoje, para permitir atravessarmoS 
este ano de 1981 com as contas externas razoavelmente 
equilibradas. Aí sim, o ano que vem, vamos ter maiores 
graus de liberdade, quem sabe até um nível de reserva 
um pouco maior, para poder deixar flutuar um pouco 
mais a taxa, rever o limite quantitativo, rever o nível do 
IOF, qui-também ê elevadíss-imo, que é uma componen
te importante, V. Ex• bt::m sabe, do custo interno do di
nheiro e, portan~~. reduzir um pouco esse mecanismo de 
íritervençãÕ exCesSiva na área financeira. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ilustre Presiden
te, eu gostaria agora, nessa próxima indagação, de escla
recer um pouco o movimento de vai e vem, do alonga
mento e encurtamento da dívida interna, que se proces
sou nos fins de 1979 e 1980. Quer dizer, em fins de 1979, 
visando exatamente alcançar o prazo de vencimento da 
dívida interna, o Banco Central reduziu a taxa de des
conto da ORTNs, e, ao proceder assim, valorizou enor
memente o patririi.ônio, as carteiras dos interinediârios 
fin-ãnceiros portadores destes títulos, e recomprou- gran
de parte dessas carteiras, pi'oduzindo lucros extraordi
mírios que se refletiram nos balanços das instituições fi
nanceiras que apresentaram, nos fins de 1979; crescimen
to de lucros, da ordem de mais de roo%, 200% e em al
guns casos atê mais de 5_0_0% nos seus lucros operacio
nais, surpreendendo as próprias instituições, pelo que se 
tem notícia. 

Seis meses depois, houve a operação eX<itãmente cOn
trária, quer dizer, possivelmente arrependendo~se da ma
·nobra anterior, o Banco Central elevou as taxas de des
contOs das LTNs que passou a agir mais intensamente 
no open market. Isso deveria, na medida em que desvalo
rizava os- papéis em poder das instituições, deveria pro
duzir um prejuízo no patrimônio, nos balanços dessas 
instituições. 

Mas, a verdade é que esses prejuízos não apareceram 
nos balanços de.. fim de ano. E não apareceram, porque o 
Banco Central comprou grande parte desses papéis des
valorizados, com vencimentos que estavam previstos 
para setembro e outubro, esta operação foi realizada em 
junho. E vendeu de sua própria carteira para as insti~ 
tuições papéis cOm vencimentos em junho, isto é, por 
conseguinte, fez uma espécie de um resgate antecipado 
de papéis que iam ser imediatamente desvalorizados. 

Com isso, não se deu o prejuízo, qUer dizer, no imo an-
terior, deu-se um grande lucro extraordinário para as 
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instituições financeiras. E, no anO seguinte, seis meses 
após, quando deveria haver O prejuízo e até, pela regra 
de mercado, deveria compensar, o Banco Central susten
tou grande parte, pelo menos, desse prejuízo e as insti
tuições encerraram seus balanços sem apresentar. 

Esta operação foi muitO comentUda e eUSOstaria que, -
nesta oportunidade, tumbém, o Presidente do Banco 
Central, como esclareceu todas as indagações anteriores, 
com a maior correção e com a maior limpidez, tam-bêm 
nos dissesse algo sabre e5ta operação, essas duas ope.
rações. 

O SR. CARLOS LANGONI ~Ilustre Senador, se V. 
Ex~ permitir, vou comentar no geral e convidei o Diretor 
da Dívida Pública, Dr. Claudio Hadad, que aliãs asumiu 
a direção da Dívida Públicii em julho, não foí? Então, é 
uma boa época para ele comentar. 

Eu diria que, em primeiro lugar, o rilercado aberto é 
um instrumento de polítiCa monetária. -Eu gostaria- de 
definir para V. Bx~ conlo eu vC:jo o ffie-r-Cãd6 abtirto, a fi~ 
losofia que o Banco Central pretende_atribuir ao merca~ 
do aberto. Achamos que o mercado aberto não pode ser 
fonte de ganhos meramente especulativos. Achamos que 
o mercado aberto é um instrumento eficiente de qual~ 
quer economia de mercado, que pode ajudar o Governo 
e os Estados a financiar uma parcela de suas despesas de 
maneira não inflacionâri3. 

No mercado aberto brasileiro, temos dois instrumen~ 
tos importantes, que V. Ex• conhece bem, as Letras do 
Tesouro Nacional, que são títulos de mais curto prazo, 
90, 180 e até um ano dias, taxas flutuantes, variáveís -e o 
título da ORTN, que é um papel de prazo de mais longo 
com cláusula de correçào monetária- e juro real. 

Evidentemente que o Banco Central opera intensa~ 
mente esse mercado; é da própria natureza do mercado 
que o Banco Central compra e vende, realmente é um 
mercado, por definição, de intervenção. Quer dizer, 6 
Banco Central precisa estar sempre presente, comprando 
e vendendo, é a sua função, é-assím aqUi, na Europa e no 
mundo inteiro. O que é fundamental é que haja regras e 
que não haja nenhuma postura paternalista do Banco 
Central. Uma das primeiras preocupações que tive, alri~ 
da na diretoria da área bancáría. quando assumi o hon~ 
rosa cargo de diretor da área_ bancária, com o Ministro 
Galvêas, foi de analisar o Problema do mercado aberto 
do ponto de vista operacional. E, aí, surgiu o grande "es~ 
forço_ que, em seis meses, implaritamOs o SELIC, que 
mudou a face do mercado aberto. Esta é a realidade. O 
SELIC acabou com a figura do cheq.~e· atleta, que era 
aquela oportunidade ou possibilidade do indivíduo reali
zar lucros fáceis apenas girando cheque sobre cheque. 
Hoje, o ~ercado aberto é um sistema que opera com 
controle total, em que a operação de venda do papel 
público só é reafizada quandõ há o d"inheiro disponível 
de imediato. Não vendemos mais título público com che~ 
que; apenas com reserva. 

E, ao mesmo tempo, criamos a sistemática do go 
around, depois, inclusive, se o Dr. Hadad quiser, pode 
explicar com mais detalhes, que é uma Sistemática que o 
Banco Central, ao financi::ir o mercado, ao entrar :ven~ 
dendo ou comprando, ele o faz de maneira absolutamen~ 
te competitiva, ele consulta -simultane3mente os seus 
dillers que hoje estão cada vez mais sendo selecionados 
por critéríos técnicoS e umã séríe de exigências do Banco 
Central, inclusive do ponto de -vista de- cOmportamento, 
e fazemos, realmente, um leilão permanente na base de 
com,ultas simultâneas e que eliminou a possibilidade de 
operações subsidiadas ou transferência de dinheiro, que 
se chamava, no mercado, do dinheiro sociãl. 

Por outro lado, estabelecemos a sistemática do leilão 
pllblico. Hoje, os títulos públicos são leiloados publica
mente, as letras do tesouro, todas as segundas~feiras, e as 
ORTNs, uma vez por mês, num sistema de leilão compe-
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titivo, em que o Banco Central aceita ou não as cotações 
de mercado. 

Então, houve um aperfeiçoamento institucional muito 
_grande. Este é um ponto que eu gostaria de aproveitar a 

o_portunid_ade para _esclarecer os Srs. Senadores. _p mer-
- caâo, hoje; -realmente; tem outras regras de comporta~ 

menta que o Bllnco Central in1primiu que são regras 
competitivas, em que se minimiza essa possibilidad~ de 
subsídio. - -

V. Ex~ chamou a atenção que o mercado viveu e sofreu 
os altos e baixos das taxas de descontos. Por que, em pri
meiro lugar, a taxa de descontos baixa de letras em 1979? 
Era uma conseqi.lência lógica do tratamento da taxa de 
juros. Se <JS ta.&_as_ de juros estavam tabeladas, o Banco 
Central teria. que necessariament forçar uma queda de 
taxas de .letras âo Tesouro Naciona-l,J'á que, como V. Ex• 
bem sabe, essas taxas__funcionam como uma espécie de 
pi_so de referêr_1cia no r_nerc~do. Eu não poderia ter letr~_s 
sUbindo, com um cÓntrole de taxa ele j_uros, seria inv:iá~ 
ve1. Absolutaffiente inviável. 

Então, foi conseqilência lógica do controle. Quando 
houve a liberação das taxas e começamos a caminhar 
primeiro, como V. Ex• se lembra, liberando as taxas de 
captação e, depois, as aplicação, fizemos um reB.justé de 
taxas. E, aí, eu gostaria de relembrar a V. Ex•, porque é 
um fato até que eu participei diretamente. Fízeffios um 
aumento d_e taxas de 700 pontos- se não me falha a me~ 
mó ria - em maio, e me lembro como se fosse hoje que 
reunimos os die11crs, os corretores, e avisamos a eles que 
íaillos·--elevar as taXas em 700 pontos e que o Banco Cen
tral não iria dar qualquer cobertura e não iria arcar com 
qualquer prejuízo. Um aumento de 700 pontos represen
ta, em termos ~e perdas e de prejuízos, algo bastante sig~ 
nificativo. 

A nossa posição é uma posição, inclusive, pública. Fi
zemos questão de chamar a atenção de que não iria ha
ver recompra de posições, de papel a vencer, que o siste
liia Tria absorver este prejuízo, exatarnente usando o ar
gumento de V. Ex', já que na fase de reduçãO de taxas, 
eles tiveram grandes lucros. 

Posso dizer a V. Ex~ Que, a-t-é recentemente,_ at~j(!neirO, 
a situação de rentabilidade do seta r, na área de mercado 
aberto, ê uma situação bastante reduzida e algumas insti
tuições até com posiçÇies bastante difíceis. O que houve é 
que, apenas depOís-éla liberação das taxas, quer dizer, re-. 
cent_emente, e depois o reflexo indireto as intervenções 
dO inerc_ado, qUe sempre abalam um pouco o mercado 
aberto, houve uma fase difícil para o mercado. As insti
tuições tiveram prejuízo, umas mais e outras menos
não tenho os dados exatos, talvez o Sr. Hadad tenha, 
possa esclarecer, mas eu, realmente, não consigo me 
lembrar de grandes lucros, após esta fase de aumento da 
taxa de juros. Pelo contrário, o que houve cOm o aumen~ 
to das taxas foi, inclusive, uma redução no _valor das 
ORTNs, uma relação iriversa entre os dois, e aquelaS-em
presas que tinham posições na LTN tiveram grandes pre
juízos e ó Banco Central, inclusive, havia exigido- esse 
é um POntO im'portante - que o lucro dessas empresas 
fosse cap[taTizado no próprio setor. E, aí, há um ponto 
que também eu gostaria de di!Stacar a V. Ex• Quer dizer 
que o lucro por si só, menor ou maior, não é ruim. Acho 
que todos nós até estaríamos preocupados se o setor fi~ 
nanceiro, se as corretoras, tivessem cronicamente prejuí~ 
zos, que aí seria inviável, não poderiam fuiicion'!-r. 

O fundamenta) é que esse lucro seja capitalizado na 
empresa e não, simplesmente, distribuído para seus pro
prietários. O Banco Central criou uma mecânica de exi
gência _de capitalização extremamente rígida, em que as 
empresas são forçadas, dentro de um certo período de 
tempo, a aplicar esses lucros na capitalização de suas erii~ 
presas, portanto, dando uma destinação mais social a es~ 
ses lucros. 

Eu diria que a regra do Banco Central é uma regra de 
mercado. Realmente, eu não consigo me recordar de ne~ 
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nhuma operação especial de recompra de pápeis, para 
facilitar a vida _de quem quer que seja. Pelo contrário, a 
nossa orientação tem sido sempre, dizemos isso ao mer~ 
cada a todo momento, eles têm que se adaptar à mu~ 
dança de regras, até mesmo porque uma das característi~ 
cas do mercado financeiro é agilidade para sobreviver na 
mudança. Senão, não haveria a intermediãria financeira; 
a empresa faria as suas próprias posições de papéis 
públicos e não pagaria uma comissão a essas empresas. 

Eu queria reafirmar a V. Ex• que as regras do mercado 
aberto serão cada vez mais competitivas, inclusive, tal~ 
vez. o Dr. Hadad possa falar e se aprofundar, um pou~ 
quinho mais, sobre este assunto. 

O SR. HADAD- Acho que parte mais relevante jâ 
foi dita e eu gostaria de, então, ressaltar que não houve 
compra alguma em j~.llho de, digamos, posições de papéis 
antigos que haviam sofrido perda de capital, face à subi~ 
da de jurQS. 

De fato, em julho, quando chegamos no Banco Cen
tral, efetuamos um reajuste de taxas de letras, na época 
as taxas estavam em torno de 32%, sübimos estas taxas 
para 35% e 37% de desconto. E ainda terminamos em ju
lho, retirando, em termos de base monetária, não somen~ 
te no mer.cada, mas no cômputo geral, ou seja, de julho 
até o final de dezembro, nós, provavelmente, retiramos, 
em termos de cruzeiros, cerca de pelo menos 70 bilhões 
nesse segmento de mercado. O que mostra que, que em 
termos de_ compra e vf:nda de papel, sempre ficamos 
numa posição líquida vendedora de papel; sempre ven
demos mais do que compramos. 

E mesmo porque é forçoso, também, ressaltar que as 
posições de letras dos diellers, em julho, eram extrema~ 
mente red1.1zidas. As Letras do Tesouro Nacional, pelo 
fato de terem suas taxas artificialmente baixadas, fica
ram sem poder competir com os demais papéis. De ma~ 
ndra que as colocações-do Banco Central, em termos de 
leilões, haviam sido reduzidas, a carteira do Banco Cen
tral encontrava~se reduzida e as posições de Letras do 

- Tesouro Nacional, no caso dos diellers, estavam bastan~ 
te reduzidas, também. O sistema estava quase girando 
em- torno dos papéis mais longos com correção mone
tária, ou seja, a parcela de letras que havia em mercado, 
na época, em Julho, era extremamente pequena. 

O que nós procedemos foi ·uma recolocação de letras 
-em mercado, para que a política monetária pudesse ser e
xercida pelo mercado aberto, também, para que o mer~ 
cado aberto voltasse a ser novamente um instrumento ú~ 
til de polítíca monetária, que é uma das suas principais 
funções. 

Era o que basicamente tinha a dizer, mas apenas, cu 
queria ressaltar que, talvez, em termos de lucros, de fato 
o primeiro semestre de 1980 foi um semestre bom para os 
diellers, em termos de lucros. Havia um certo resíduo da 
maxldesvalorixação do ano passado e havia um certo 
resíduo da compra de Letras do Tesouro Nacional e da 
queda de letras, no final do ano passado, final de 1979. 
Mas, a partir do segundo semestre de 1980, foi o con~ 
trârio. Esse foi -um se-riú:stre muito -rilím, em ternios ·de 
lucros para o mercado aberto. De outubro a meados de 
jane_iro, as corretoras de bancos em geral tiveram uma' 
perda de capital bastante acentuada, tanto ê que vãdas 
f~charam _Q aqo de 1980, apesar de terem tido bons lu
cros no primeiro semestre, praticamente seni lucros, 
como é o caso de alguns grandes diellers de mercado a~ 
berto. 

Alguns, evidentemente, conseguiram, com o resultado 
do primeiro semestre, compensar as perdas do segundo e 
ainda apres_entar bons result~dos. De meados de janeiro 
para cá, a posição se inverteu de fato, quer dizer, os lu~ 
eras passaram novamente a aparecer' como é uma carac
terística do mercado aberto. No mercado de alto risco, 
de alta variância, perde-se e ganha~se; alguns meses são 
de perda e alguns meses são também de ganhos. 
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Portanto, não creiO Que se deva se concentrar nesse as
pecto de perdas e danos, desde que eles sejam fatores na
turais de mercado, como creio, basli;amente, eles têm -
sido de julho para cá. 

Era o que tinha a dizer, obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Fiz esta pergun
ta baseado em noticiário da imprensa, -que ·retíiei, na é
poca, como por exemplo, esta notícia que saiu no Jornal 
do Brasil, no dia 25 de julho, nãturalmente antes de jU
lho, em que saiu esta notícia. 

No final da tarde de ontem, o Dedip- Departa
mento da Dfvida Pública do Banco Central - pro
pôs as instituições financeiras uma operação que 
minimize os prejuízos com as úftimis elevações das 
taxas de desconto das Letras do Tesouro NacionaL 
A operação transfere os prejufzOs para União, mas 
torna possível reabilitar -o open-market como instru
mento de política monetária sem provocar perdas 
no sistema fmanceiro. 

Segundo técnicos do mercado, a oferta do Dedip 
é a seguinte: o Banco Central c-ompra Letras do Te
s-ouro Nacional, com prazo de vencimento em se
tembro e outubro, em poder de iristifuíÇões firiancei
ras, que simultaneamente compram LTNs de venci
mento em julho da carteira do Banco Central. Essã 
troca de posiçõeS--signífíca-·um resgate antecipado 
dos títulos com rentabilidade inferior às das próxi
mas L TNs que serão leitoadas pelo Banco CentraL 

E, com isto, realizada esta-operação, ter-se-ia evitado 
um prejúízo, porque de fato os lucros do segundo semes
tre das instituições financeiras fofam menores do que os 
do primeiro semestre, mas ter-se-ía evitado o prejuízo, 
pelo menos, não tão grandes quanto os ganhos do ano 
anterior, mas, pelo menos, significassem alguma com
pensação. 

O SR. CARLOS LANGONI - Posso, nobre Sena
dor, aftrmar a V. Ex• que, quando esta notícia foi diVul
gada, chamamos o repórter do Jornal do Brasil, ao Ban
co Central e a Dedip abriu as suas posições .e coiistou 
claro que eram meras especulações de mercado. O Banco 
Central não tinha feito nenhuma alteração dessa nature
za. Inclusive, se V. Ex' consultar os jorn_ais do dia s_e
guinte, hã um desmentido, urna correção com relação a 
esse fato. 

Quer dizer, foi uma mera especulação, suposição de 
mercado. Fizemos cjuestãó, aliás, uma orientação minha, 
de pedir ao repórter que examinasse as posições do Ban
co Central, naquele dia, para verificar que não havia sido 
feita nenhuma operação especial. 

O SR. ROBERTO SATURNINO .-Sr. PreiiOerite, 
eu teria ainda algumas indagações a fazir a respeito -do 
caso rumoroso da venda das ações da Vale do Rio Doce, 
na Bolsa, mas, vou considerar, primeiro, o tempo que já 
tomei dos ilustres colegas e, segundo, vou confessar que 
não tive tempo de ler as informações que nos foram en
viadaS a este respeito, que são, realmente, muito volumo
sas, e eu não tive, nestes dias atarefadoS e tumultuados 
que atravessamos, não tive teniPo de ler e não vou, por 
conseguinte, precipitar em perguntas e indagações, antes_ 
de ler com detalhes e atenção as informações -qUe feceOe
mos. 

De forma que guardarei estas perguntas e indagações, 
ou para fazê-Ias ao Ministro Galvêas ou _ao própriO Pre
sidente do Banco Central, em outra oportunidade, mas, 
hoje, vou encerrar pof aqui; ãgradecendo a atenção e 
louvando a presteza, a sinceridade e a honestidade das 
respostas dos esclarecimentos prestados pelo Dr. Carlos 
Langoni. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) --ConCedo 
a palavra ao nohre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA - Sr. Presidente Carlos 
LU:ngoni: 

Está havendo uma campanha, na grande imprensa na
cional, quase didática, no sentido de esclar_ec_er a opinião 
pública brasileira de que os juros subsidiados ã agricul
tura são inflacionários. 

Acontece, Sr. Presidente, que determinados produtos, 
que precisamos continuar produzindo no Nordeste, 

__ corno o sisai, a mamona, o algodão arbóreo, e at~ mes
mo o boi, não tem como poder continuar a trabalhar na
quela lavoura, com este tipo de produção, com juros, a 
não ser, realmente, altamente subsLdiados. 

Confesso também a V. Ex• que a agricultura, naquela 
área, agricultura socializada, a ilão ser- ãutomatizada, 
toda ela é altamente gravosa e coincidência ào ICM, a. 
partir de 1977, que gravam esses produtos em 16%, nos 
dias a tua is, tornou~se um tipo de agricultura deficltário. 

A minha pergunta a V. Ex• é a seguinte: será que o 
Nordeste vai continuar Oa dependência de um casuísmo 
que possa tirar de nós a tranqüilidade de- podermos con
tinuar a trabalhar no Nordeste? Esta a minha primeíra 
pergunta, 

· O SR. CÃ.RLOS LANGONI -Nobre Senador.Age
nor Maria, eu diria a V. Ex', em primeiro lugar, que, este 
ano, aliás o ano passado também, a exPansão do crédito 
à agricultura tem sido extremamente elevada. 

Se V. I;x• permitir, vou citar aqui umas informações 
do orçamento monetário: 

-"A expansão desse ano, em termos de crédito mone
tário, incluindo o Banco Central e o Banco do Brª-sil, teR 
remos, para o setor rural, cerca de 448 bilhões de cruzei
ros_ 
~tes 448 bilhões de cruzeiros serão emprestados ao 

setor agrkola, a uma taxa de juros que, em termos reais, 
em 1980, ficou próximo de 70% em termos negativos. 

- Quer dizer, é realmente um enorme subsídio. 
É um subsídio que o Governo dirige a um setor consi

derado prioritário, rilas que todos reconhec-emõs e Sabe
mos que não poderá continuar crescendo, ano a ano, no 
ritmo que vem crescendo, já que não existem recursOs 
fiscais disponíveis para cobrir esse subsídio. 

Entfetanto-:-com relação ao Nordeste, o Ba-nco Central 
e o GovernO vêm ampliando a diferenciação de_ taxas de 
juros, não só na resolução recente que reformulOu, em 
dezembro, o nível de taxas de juros, o -difei:'encial entre a 
t~xa de juros do Nordeste e o restante do País foi amplia
-do, mas também o Governo, recentemente, tomou ã me
dida de grande alcance social, ao eliminar as dívidas dos 
proprietártos rurais, no Nordeste, nas regiões atingidas 
pela seca, quer dizer, numa demonstração de que há uma 
preocupação de natureza regional, há uma preocupação 
de rlatureza social, dentro das dificuldades_ qUe o País a
travessa, e o Governo tem de administrar um orçamento 
que é neCessariamente limitado. 

O que defendemos é que, se o Governo de fato cami
nha para a eliminação gradual dos subsídios creditícios, 
teremos que dar à agricultura preços competitivos, 
preços estimulantes, porque o que não é possível é simul
taneamente desestimular a agricultura, através de um 
corte de subsídios e controlar preços. 

Quer dizer, o Governo, hoje, caminha na direção de 
mant~ a rentabHidade e o estímulo ao setor agrícola, a
través de uma política adeqUada de preços mínimos e de 
reajustamento d.o valor básico de custeio. 

AchamoS, também, que existe muito ainda a fazer na 
agricultura nacional e tambêm na agricultura do Nor
deste, em especial na área de melhoria de variedades, na 
área de uma ação tecnológica, de _melhoria de uma infra
estrutura agrícola, de armaZenamento, estradas vicinais, 
que são também investimentos que afetãm diretamente a 
produtividade agrícola e qu"e representam, em últiina ins
tância, um beneficio para o setor. 

Então, 9 Governo, realmente, não pretende, de uma 
maneira radical, ou de tratamento de choque, cortar, de 
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uma hora para outra, o crédito _da agricultura~ O Gover
no, na realidade, irá gradualmente revisando essas taxas, 
eliminando o excesso de subsídios, mas sempre tratará a 
agriculturã, e em especial o Nordeste, de forma diferen
ciada. 

-0 SR. AGENOR MARIA- Antes de formular a se
gunda pergunta, devo esclarecer a V. Ex•, para í1us-

- tração, o seguinte: uma faixa, uma faixa pequena -dO 
Ceét"rá~ outra do Rio Grande do Norte e outra da Paraíba 
produzem um tipo de algodão arbóreo denominado mo
có. Esse algodão,_o que ele ganha em sedosidade, em re
sistência, em comprimento de fibra, ele perde em produ
tividade. Ele é, por natureza. um tipo de algodão gravo
so, mas nós não podemos deixar de plant~-lo. 

Para que V. Ex~ tenha uma idéia, nessas áreas- da Pa
raíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte, nós não po
demos plantar outro tipo de algodão; temos que plantar 
esse algodão e precisamos produzir. O único algodão do 
mundo que se compara com o nosso é o algodão do Egi
to, acontecendo qúe ete'é_melhoi- só em termOs de unifor
midade. Ele não é mais sedoso, nem mais resistente do 
que o nosso algodão. Agora, ele é melhor em uniformi
dade, que é o lado Que, na realidade, não depende nem 
do solo, nem do agricultor; é uma característica que de
pende muito mais do maquinista e do comerciante. 

Esse tipo de algodão não poderá ser rentável nunca ao 
ponto de trabalharmos com juros altos. Em segundo, 
vem o sisai, que também é uma cultura gravosa e, depois, 
a mamona. 

O que eu acho, Sr. Presidente, é que o Nordeste preci
sa de uma tesgislação específica. Não podemos continuar 
na dependência de cultivar -determinadas culturas no 
Nordeste supõrtando o impacto da mesma legislação 
que gere a agricultura do Sul, porque, veja V. Ex•, en
quanto São Paulo, o Sudeste, produz até 2 mH quilos de 
algo_dão, por hectare, produzindo algodão de fibra curta, 
nós produzimos uma mêdia de 200 quilos, produzindo 
algodão fibroso e não podemos aumentar essa produtivi
dade, porque, é como esclareci, o que esse algodão gaillia 
em sedosidade, em resistência, nas suas características 
etc., ele perde em produtividade. 

E só para ilustrar, realmente, a minha preocupação. 

O SR. CARLOS LANGONI - Muito obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA- A segunda pergunta que 
devo formular a V. Ex• é a seguinte: antigamente, na mi
nha área, o homem vendia o lote de leitões gordos e com
prava o lote de leitões magros, para trabalhá-lo. Mas, a 
CãlX:a Econômica fez uma propaganda muito grande a 
respeito da poupança ociosa, dando uma oportunidade a 
que esse homem, com esse dinheiro, lá, na poupança o
ciosa, pas-sa:sse a ter, trimestralmente, uma renda muito 
g"fande e, ainda por cima, sigilosa, pciàiue ci indiVíduO 
chegava e falava;. "Fulano está rico, tem 30 leit_ões gor
dos aí.'' O leitão correndo o risco do problema da cobra, 
da falta de farelo, do encarecimento, do ICM, de uma 
série de coisas. 

Então, esse homem está deixando de trabalhar e está 
jogando os seus parcos recursos na caderneta de pou
pança e com isso, quando descobriu-se agora, de janeiro 
para fevereiro que, no Nordeste, se não chovesse, ia tOdo 
mundo à falência, ninguém tinha nada. Não tínhamos 
reserva nenhunia, porque as nossas reservas econômicas 
foram ti'ansforinadas em reservas financeiras e, conse
qüeDteffiente,jogadas na poupança para auferir lucios o
ciosos. Com isso, estamos concorrendo para desmotivar 
a produção, porque o empresário que está empreenden
do, que _está trabalhando, que está produzindo, tem o 
problema dos encargos sociais, das greves, do ICM, de 
uma sêrie de coisas, ao passo que aquele empresário que 
transformou a·sua. empresa em dinheiro e jogoU o dinhei
ro na poupança não tem preocupação, ele é_ um homem 
tranqUilo, com uma renda ociosa mais trancjüila ainda, 
garantida pelo Governo. 
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Pergunto a V. Ex~. como Presidente do Banco Central, 
será que esse estado de coisas vai continuar? 

O SR. CARLOS GERALDO LANCONI - Nobre 
Senador Agenor Maria, eu, com toda sinceridade-, apesar 
de reconhecer a preocupação de V. ExJ, não acredito que 
a competição, através da poupança, de um ativo finan
ceiro, seja suficiente p8.ra deseS1lmular atividades produ
tivas, atividades rentáveis. 

Acho que o governo tem que oferecer alguma alterna
tiva para aplicação de excesso de recursos à comunidade. 
É importante lembrar que a correção monetária, hoje em 
dia, representa a proteção ao património do trabalha
dor, representada pelo Fundo de Garantia, pelo PlS.- En
tão, temos que evitar que a inflação destrua esse patri
mônio acumulado ao longo do tempo. Em qualquer eco- _ 
no mia, hoje, moderna, organizada, existe a possibilidade 
de o indivíduo aplicar Parte dos recursos. 

Agora, essa aplicação, qUe tem segurança e quetem li
quidez, tem que ter uma remuneração modesta. Ela não 
pode ter uma remuneração competitiva- ou mais elevada 
do que o investimento na ã.t1v1dade produtiva. Acredito 
que a caderneta de poupança, apesar da melhoria da cor
reção monetária, ainda continua remunerando de manei
ra modesta, 6% acima da inflação no ano. Tenho a im
pressão de que qualquer ati v idade agrícola bem conduzi-_ 
da gera ganhos, inclusive ganhos patrimoniais, valori
zação da terra, superiores à simples aplicação em cader
neta de poupança, ou talvez as coisas mais complemen
tares, ilustre SenadOr, do que propriamente substituti
vas. Acho que existe campo para o indivíduo aplicar na 
poupança e também continuar fazendo investimentos na 
área agrícola. 

O SR. AGENOR MARIA- Para ilustrares ta segun
da pergunta formulada, estO!l vivendo o seguinte drama: 
uma vaca média mestiça, hoje, ncr Nordeste, custa 50 -mi! 
cruzeiros. O Banco está emprestando esse dinheír_o a 
33%, ou seja, o valor do juro:-na aquisição deSsa matriz, 
é de 16 mil e 500 cruzeiros por ano. Então, o cidadão fica 
na seguinte obrigação: terá que vender a vaca para poder 
pagar os juros, porque o- bezerro não dá para pagar os 
juros. Daí, eu achar que não podemos continuar à mercê 
de uma política que não dá, àqueles que querem, que 
precisam, que podem trabalhar, trabalho. 

Afirmo a V. Ex' esse é o meu drama pessoal. Tenho a 
terra, tenho que dar a vaca, não tenho o dinheiro para 
adquirir a matriz e o juro de 33% não vão me ofere_cer a 
oportunidade de, comprada a matriz, eu poder traba
lhar, porque vou ficar na obrigação de ter _de vender a 
matriz para pagar os juros, porque um bezerro, afirmo a 
V. Ex~, eu não pago. -

O SR. CARLOS LANGONI- Se V. Ex• pefmttír, O 
Dr. Cleber, da nossa ârea de crédito industrial agrícola, 
poderia, talvez, fazer algum comeintârio adícioilal. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Peço aos 
colegas que o Sr. Presidente Carlos Langoni se ausente 
por uns 5 minutos. 

O SR. CLEBER - Nós acrescentaríamos às 
observações do Presidente Langoni apenas alguns pou
cos comentários. 

Entendemos que esse pos-sível desestimulo à reapli
cação de recursos próprios, na -atiVíâade agrfcola era, em 
parte, conseqüênCia mesma da sistemática de crédí~oru
ral que vigorava anteriormenre. oe fato, quandõ hà: Llm 
diferencial muito grande de taxas, o pfodutor perde, 
numa boa administração de suas disponibilidades, o in
tetesse de colocá-las no campo. Busca outros tipos de_ a
plicações~ inclusive caderneta de poupança, e vai, sem 
dúvida nenhuma, amealhar recursos do crédito rural pa
ra, susbtitutivamente, suprir a sua necessidade de execu
tar os empreendimentos. Além disto, é preciso ter em 

Contã que se vinha, em todo País, dando crédito rural, 
até recentemente, para cobertura total das inversões a se
rem realizadas. Isto é, financiando-se toO% do orçamen
to. As diretrizes frxadas, mais recentemente, pelo Conse
lho Monetário Nacional, embora mantenham ainda um_ 
favoredmen_to muito grande nas taxas, de certo modo, 
corrigiu um pouco o diferencial entre elas e as de merca
do, o que fará com que o produtor busque examinar al
ternativas de pôr, na agricultura, as suas próprias reser
vas, quando as tiver. Além disto, quando se estabeleceu 
agora limites de adiantamento de 60 ou 80% para o mé
dio e grande produtor, criou-se, necessariamente, a obri
gatoriedade de que o produtor também canalize os seus 
recursos para a própria exploração, 

Acho, pois, que esse desvio mencionado pelo Senador 
.era conseqüência contraditoriamente do excessivo favo
recimento _que se dava no crédito rural. 

Quanto ao Nordeste, de qualquer modo, em adita
mento às observações do Presidente Carlos Langoni, 
gostaríamos de sublinhar que nunca se lhe deu tanto a
poio, no crédito _rural, quanto agora. E este apoio se tra
duz, primeiro, pelo alargamento do diferencial de taxas. 
Anteriormente, o Nordeste, em cotejo com as demais re
giões do País, tinha um favorecímento de apenas 3% nas 
faiXas cómi.ths de crédito _rural. O diferencial nesta faixa 
foi para 10%, 

O mais importante, p-orém, é sublinhar que, enquanto 
em todo o restante do País se colocou, mesmo nos pro
gramas especiais, a taxa de 45%, nesses programas espe
ciais, no Nordeste, se deu a taxa de !2%. E o governo 
vem procurando alimentar de recursos esses programas, 
o Programa de Recursos Hfdricos, o PROTERRA, o 

----pyojeto Sertanejo, o POLONORDESTE e, maís recente
mente, o Programa de Aplicações SeletiYas, que dará o
portunidade de atendimento prioritário ao mfni e ao Pe
queno produtor. 
Nós gostarfamos ainda de mencionar outro fato. Pela 
primeira vez no Brasil, por proposição do Conselho Mo
netário Nacional, determinou-se. a obrigatoriedade de os 
bancos manterem as suas aplicações, na própria região 
Nordestina, na proporção dos r~ursos ali captados. An
teriormente, era com umas instítuições maiores trazerem 
do Nordeste para outras áreas do País as poupanças tá 
coletadas, prejudicando, deste modo, a economia se~o
rial. A partir de recentemente, o Banco Central passou a 
exigir que essas reservas sejam proporcionalmente apli
cadas na própna:região Nordestina, onde se processa a 
captação. 

E, como saliei:úoU o Presidente Cúlos Langoni, ainda 
recentemente, o Governo Federal autprizou, num pro
cesso de inovação, de alta conotação social, o perdão das 
dívidas dos míni e pequenos produtores do Nõl-deste, o 
que significa que se deverá passar a borracha em aproxi
madamente 300 mil contratos rurais. 

Era:m essas as observações. 

O SR. AGENOR MARIA- Sr. Presidente, vou for
mular a última pergunta, adiantando o seguinte: o per
dão, a anistia aos pequenos e míni produtores rurais foi 
em boa hora, porque essa multidão de pessoas não tinha 
como pagar aos bancos oficiais. Estavam desestimula
das. De forma que o que o Governo fez foi dar oportuni
dade de quem não tinha como pagar, pelo menos, poder 
continuar trab.alhando. 

A minha últirila pergunta a formular a V. s~ é que eu 
não acredito que tenha, no cotejo de toda complexidade 
dos problemas nordestinos, uma conotação que eu con
sidero de_ alta significação. . 

-sr·:-Presidente Carlos Langoni, até f967, nós sofríamos 
uma incidência fiscal de cascata. Com a modificação des
sa incidência fiscal por cascata, nós passamos a sofrer 
uma incidência fiscal denominada ICM, que incide dire
tamente sobre o produto bruto na mão do agricultor. 
Acontece que essa incidência penaliza demais quem tra
ba"lha, porque, se o cidadã? que produz tiver uma boa 
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produção, uma produção rentável, ele sofre este ano 
uma incidência de 16% de ICM, que incidem sobre o seu 
produto bruto, acrescido do encargo social de 2,5%, 
equivale dizer que ele paga 1,5% do que produz, ao Go
verno. 

Mas, se ele, no ano seguinte, tiver uma frustração de 
safra, sofrerá essa mesma incidência, ou seja, ele vai pa
gar imposto porque trabalhou, porque produziu e não 
porque tenha ganho dinheiro. De forma que empobreceu 
demais a agricultura daquela área, onde uma grande par
te da agricultura. como já diss_e, _são culturas gravosas, 
como algodão arbóreo, como sisai, a mamona e que não 
têm rentabilidade para responder por essa obrigação fis
cal. Obrigação essa, na ordem de 16%, que incide sobre o 
produto, transforma a agricultura, que já era gravosa, 
em altamente deficitária, e criando uma situação compli
cada para os Governadores de Estado, que não contam 
com outra arrecadação fiscal a não ser o próprio ICM, 
criando um problema ainda mais doloroso. Nós ficamos, 
nos municípios mais longínquos, na dependência de uma 
prefeitura que não tem dinheiro para melhorar as nossas 
estradas vicinais- não temos estradas porque em geral 
os prefeitos não têm_dinheiro -; ficamos com os nossos 
fithos na dependência de professoras, que são pagas pelo 
municípios, que em geral não têm dinheiro para pagá
las. De forma que o mundo rural fica na dependência de 
wna legislação que deixou a critério e mercê dos prefei
tos as estradas vicinais e a educação rural, deixando à 
mercê dos governadores a arrecadação do ICM, que 
para certos produtos é realmente deficitário e criando 
uma situação assustadora. Alguns governadores usam de 
um instrumento perigoso, instrumento paradoxal em 
que eles aumentam o valor daquela mercadoria ao sabor 
dos seus interesses de arrecadação. Então, temos Estados 
que dão valor ao saco de milho em Cr$ 100,00 e o Esta
do vizinho, por necessitar de mais dinheiro, aumenta 
para CrS 150,00. O comprador que compra naquele Es
tado ao preço Cr$_ 100,00 se vê obrigado a pagar o imM 
posto sobre Cr$ 100,00 e mais Cr$ 50,00 como multa. De 
forma que a tributação fiscal do Nordeste passou a ser, a 
partir de 1967, uma tributação quase que medieval por
que obriga o cidadão a pagar imposto porque trabalhou. 

Com esta última pergunta, eu me dou por satisfeito 
com a resposta, mas confesso que não estou convencido. 
Muito obrigado a V. S• 

O SR. CARLOS LANGONI - Muito obrigado Se
nador. V. Ex•, na realidade, transcende muito na minha 
área de atuação- Banco Central- e se insere dentro de 
um problema da política tributária, é um assunto extre
mamente importante. É esse realmente o dilema que vi
vemos, oS estados dependem do !CM, E:>tados cuja pro
dução agrícola é preponderante, têm uma grande parte 
de sua receita associada a receita de produtos agrícola e, 
em consequência, em termos da própria rentabilidade do 
setor agrícola em termos de produção, e se torna mãis 
sério ainda em termos de receita tributária e quando se 
trata de produtos de exportação, nesse caso há a isenção 
quase automática do ICM, ao final tem que compensar. 

Realmente, não estou me sentindo muito à vontade 
para tratar sobre o assunto. t um assunto mais da área 
espeCífica do Ministério da Fazenda. Acho apenas que 
de fato precisamos rep-ensar um pouco a estrutura tribu
tária brasileira. Ela está realmente desordenada e acho 
que é um assunto, inclusive, que vai ganhar fôlego e im
portâncía na medida que se consolide o processo de 

. abertura política. Não há dúvida alguma que vai ser um 
dos temas econômicos talvez mais importantes e debati
dos, a própria reavaliação do sistema tributário brasi_lei
ro que deveiâ acomPanhar o processo de descentrali
zação política que estamos encaminhando. 

O SR. AGENOR MARIA- EU quero, então, apro
veitar a- opo~tunidade para agradecer a V. S• e contar 
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com a sua inteligência, a sua vitalidade, as suas amizades 
para ver· se a gente resolve esse problema da estrutura tri· 
butária· que realmente está indo, acredito, de encontro 
contra todo o trab<~.lb_o do Banco Central. 

O SR. CARLOS LANGONI- Conte com as minhas 
modestas contribUJ~5es. 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves)- Concedo 
a palavra ao nobre Se~ador Juthay Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, 
inicialmente, eu gostaría de fazer um apelo a V. Ex': pela 
primeira vez, participo desta Comissão e o faço em subs
tituição ao Senador Gabr'iel Hermes, que solicitou li
cença para tratamento de saúde. E, como tereí de partici
par de outras reuniões, eu. solicitaria a V. fX.' quç pedisse 
ao Secretário da COmissãO que fizesse chegar ao meu ga
binete cópia dos documentos que V. Ex• distribuiu entre 
os Srs. Senadores participantes, desta ComissãO, e me 
desse acesso àqueles que talvez não possam ser distribuí
dos aos Srs. Senadores. -

O SR. PRESIDENTE (Tancrcdo Neves)...,.... V. Ex~ se~ 
rá atendido, no mais breve tempo possível. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Dr. Langoni, V. 
S• fez uma exposição realmente muito abrangente e bJ"i~ 
lhante. O Senador Bernardino disse. que V. Ex• tirou as 
perguntas que ele estava preparado para fazer, com a sua 
exposição. Eu poderia dizer que algumas delas também, 
mas, na primeira mesma, eu pediria a V. Ex' que me in
formasse a respeito do sistema de taxas .livres, qual o per
centual em relação a taxa subsidiada, V. s~ já falou nisso. 
Mas, modificando, assim, então, o aspecto dessa primei
ra pergunta, eu solicitaria a V. s~ uma informa~ào s_ohre 
se essas taxas subsidiadas têm realmente pressionado o 
Governo a modificar aquele limite de expansão mone
tária criando difiCuldades para o combate_do Governo à 
inflação? 

O SR. CARLOS LANGONI - Realmente cria. E é 
fáci! entender por que: as contas não são apenas subsi
diadas; elas são contas em abeno. Estaroos,_r:ealmentc, 
numa situação que qualquer analista, _que olhe esse pa
norama institucional, percebe que ele precisa ser modifi
cado, precisa ser aperfeiçoado. Poderíamos ter, por 
exemplo, um certo volume pré-fix-ado de subsídios. Aí, a 
pré-ftxação caberia niuito bem. Isso daria certeza ao Go
verno, na montagem e execução do_ seu orçamento. Te
mos as duas coisas~ temos o subsídio e a conta em aber
to, ou seja, vamos expandir o crédito agricultura, expor~ 
tação, dependendo da demanda, dependendo, portanto, 
no caso da exportação, do comportamento passado das 
vendas de manufaturados e, no caso da agricultura, de
pendendo das safras, que é uma variável, principalmente 
no Brasil, extremamente difícil de programarmos. De
pende demais das condições climáticas. Portanto, difi· 
culta enormemente o discipfina-iriérito c a boa condução 
da política monetária. Como eu disse, é imposSíVel, tiessC 
contexto, gerarmos um excedente fiscal tributário de 
magnitude- tal, suficiente_ a cobrir toda essa expansão. 
Então, o que acontece muitas vezes, temos que faiCr, 
Como única alternativa, é compensar oS desvios, através 
de uma compressão adicional em outr<~.s comas, aí, sacri
ficamos alguns setores da atividãde económica, ou eritão_ 
através da colocação de titulas públicos e da venda de 
títulos públicos no mercado a um custo cm termos de 
dívida interna. E é uma situação realmente distorcida do 
ponto de vista institucional. Temos que trabalhar, com 
firmeza e coragem, para corrígir a situação. Quer dize_r·; o 
Brasil hoje com uma economia muíto complexa, a admi
nistração econômíca do Brasil exige realmente um grau 
de sofisticação mais elevado, por que temos que ultrã
passar mecanismos que faziam sentido numa· certa êpo-

ca. Acho que as coisas no Brasil mudam; não estou aqui 
de forma alguma criticando necessariamente o passado. 
~ÃC:ho -simplcsrrlentc que a economia brasileiro evoluiu, o 
~ais modificou-se, cresceu, e hoje instrumentos que teria 
sua validade, no passado, se tornaram ultimamente ob
soletos. Acho que qualquer pals no mundo precisa ter 
uma boa administraç~o financeira e ecooõmica. Não é 
questão de preferência dogmática, monetarismo versus 
estruturalismo, quer dizer, qualquer país do mundo tem 
de ter um banco central funcionando com eficiência, ad
ministrando as finanças, o crédito e, no caso brasileiro, 
temos hoje obstáculos institucionais, Quer dizer, não de· 
pende da minha vontade e nem da vontade dos nossos 
diretores, funcionários do Banco Centra\. A execução do 
orçamento monetário no Brasil é um exercício sujeito a 
enorme imprevisibilidade, pela própria estrutura do 
orçamento. Ê. isso que temos de reconhecer e procurar 
corrigir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-==-_A minh~ segund;:1 
indagação também já foi abordada por V. s~. na sua ex
Posição, que era no sentido de perguntar como estaria 
funcionando o mecanLsmo de pressão por parte do Ban
co Central, contra a reciprocidade exigida pelos bancos. 
V. S• afirmou que está prevendo uma multã. Agora, _eu 
perguntaria, então, a V. S• se já houve algum caso .. ~specí
fico, se alguma empresa ou algum banco privado foi 
multado. 

O SR.-CARLOS LANGONI- Essa multa foi criada 
há menos de um mês. Temos vários processos adminis
trativos no Banco Central em andamento, com relação a 
esse problema, mas eu, sinceramente, não saberia infor. 
mar agora a V. Ex' se existe- talvez o Dr. Hermano 
Wey pudesse esclarecer- se já exíste al~uma multa es
pecífica cOrri relação à reciprocidade. 

O SR. HERMANN WEY -Como V.S•já informou, 
existem vários processos instaurados. Esses process_os 
têm uma tramitação que deve ser obedecida com relação 
a· tOdOS õSjfr3zãs: logo apóS a autuação do estabeleci
mento, da InstituiçãO, dá-se um prazo para defesa, e após 
o julg8.nlento dessa defesa, é que se aplica ou não a pena
lidade. De modo que, por enquanto, os processos estão 
ipenaS inStaurados e seguindo a Sua tramitição norffial. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES .:....__Agradeço a in
formação. 

A terceira pergunta também estaria respondida. Era a 
respeito da estratégia do Governo em formular a sua 
política monetária de forçar o aumento das taxas de ju

----ros do mercado interno para altos níveis, como forma de 
captã.ção. Também não- Se:da da parte do Goveril.o ã. in-

·tençâo desse aumento da taxa de juros, que fosse supe
rior à taxa de inflação, por não querer fomentar a consti~ 
tuição de estoG_ues e por pretender-evitar o excesso de de
manda por meio do crédito ao consumidor? Se essa seria 
tambem uma intenção. 

O SR. CARLOS LANGONI- É verdade, Senador. 
Não há dúvida. E essa é uma das distorções do subsídio 
da taxa de juros artificialmente baixa, há uma grande 
possibilidade de realização de ganho de capital, através 
da acuffiulação de estoques de mercadorias que, além do 
mais, alimenta o processo inOacíonãrio. 

Hoje, estamos vivendo, inclusive, ~o País, uma fase 
típica de desova de estoques, que haviam sido acumula
dos no ano passado, por que o custo financeiro não per~ 
mite que uma empresa comercial mantenha esse estoque 
durante muito tempo. Então, esse é o outro efeito real
mente favorável de taxas mais realísticas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• jã adian
tou, então, a conclusão dessa pergunta. 

Mas, o Senador Agcnor Maria, com a vivénci~ que 
tem dos problemas agrícolas, jâ abordou muito bem a 
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questão do crêdito subsidiado para a agricultura._ Sabe
mos que os produtores rurais tiveram, durante muitos 
ano$, grandes prejuízos. Nesses últimos dois anos, com a 
produção- incentivada em grande parte pelo Governo, 
que fez da agricultura a sua meta preferencial, tivemos 
grandes produções, cria_ndo condições. portanto, aos 
agricultores de terem ãlgum lucro. Mas, esse crédito sub
sidiado, pelo que se informa, a intenção e ser reduzido à 
medida que o tempo vá decorrendo. Considero que mais 
do que o crédito subsidiado interessa a questão de 
preços. Mas, haveria na prática,- não na teoria apenas, 
porque na prática a teoria é outra,- condições do Go
verno estabelecer as garantias necessárias para que os 
produtores rurais, perdendo esses subsídios, tivessem 
preço real e justo na sua produção, 

O SR. CARLOS LANGONI - Existem, Senador, e 
inclusive me recordo agora de um ponto que é essencial, 
quando se discute muito o impacto da taxa de juros mais 
realísticos, que não significa necessariamente a taxa de 
mercado livre. Ela pode ser um pouco mais próxima da 
correção monetária, mas não significa a "taxa exatamente 
de mercado livre, que é a existência hoje do PROAGRO. 
Quer dizer, o Governo hoje tem o mecanismo de seguro 
de crêdito, que deve, portanto, minimizar muíto o efeito, 
vamos dizer assim, potencial de desestimulo de menores 
subsídios em termos de atividades agrícolas, já que o 
agricultor tem a garantia de que, se houver uma catâstro· 
fe climática, uma dificuldade qualquer, ele será coberto 
em pelo menos 80% dos seus prejuízos. 

Com relação à garantia, acho que o Governo tem os 
mecanismos. O resto é uma dçcisão política. Quer dizer, 
o Governo tem o mecanismo, que é o triecãnísmo de 
preço mínimo, e a sistemática do valor básico do custeio, 
que aliás, nos-últitriOs anos, o GovernO vem reajustando 
de maneira claramente acima da inflação. A realidade é 
que, na maJoria doS prOd~tos agrícolas, o preço mínimo 
tem sido reajustado de maneira bastante, eu diria, satis
fatória, inclusive, temos hoje que comprar alguns produ
tos agr[colas ou temos que financiar os seus estoques 
dentro dessa sistemática de preç_o míriimo. 

Portanto, o Governo tem o mecaniSrrio; ele tem o 
-preço mínimo; é umã questão apenas de vontade política 
de aplicá-lo. Acho que essa vontade existe dentro do Go
verno. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sabemos que, no 
Brasil, sofremos muita falta de estatísticas mais confiá
veis e não tj;:mos um levantamento completo e perfeito de 
preço de produção. Dal, ter minhas dúvidas de, na práti
ca, a teoria funcionar, porque vemos em países, como a 
Rússia, que atualmente, para aumentar a sua produção, 
abaixo das suas necessidades, está implantando um siste
ma de pagar ao produtor uma vez e meio, garantir ao 
pr~du"tor uma vez e meio o preço superior ao preço de 
produção. Então, ele está dando ao produtor uma garan
tia ao produtor de um lucro razoável, dentro dos parâ
mentros inflacionários deles, lá, que são diferentes dos 
no~Sos. E essa gãrantia é que hoje ainda se discute. Te
mos o preço mínimo que realmente está sendo modifica
do e aumentado acima da taxa de inflação em vários ca
soS. Mas, também Sen-timos a grita, por parte dÕs produ~ 
tOres, que rrlesmo assim estão abaixo do preçO de pro
dução. Daí, não termos co_ndições de fazer estatística e 
sabermos realmente o preço de produção. E a discussãO 
é constante e isso tem sido levado sempre, com base em 
reivindicação, ao Governo. 

O SR. CA~LOS LANGONI -Isso é verdade. o pro
dutOi-lfa Verdade - ele quer o preço máximo e não o 
preço mínimo, muito justamente. O Governo procura 
agir com equilíbriõ. O ç.usto de produção, V. Ex' tem ra
zão, é uma variável extremamente sujeíta a nl.odificaçõcs 
de empresa. Ora, o Governo tem também de estimular a 
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eficiêncía, a produtividade. Ele não pode, pura e simples
mente, usar, como critério, o custo mais elevado, que se
ria o custo do produtor menos eficien~e. Ele procura tra
balhar com uma média e há todo um piocesso de discus
são, de barganha em geral, as associações de classe discu-
tem o valor do preço mínimo e chega-se a um número 
cada vez mais próximo do custo mé~io da produção. 
Essa ê que é a verdade, apesar de reconhecer _que nem 
sempre o custo médio é o mais reiCvalife para Cirta gama 
de produtores menos eficientes, que têm custo acima des
se nível. Mas, se o Governo tomasse simplesmente como 
piso de referência o maior custo, estaria premiando -O · 
ineficiente e a pouca produtividade.3 9 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex! veja--bem o 
problema da média. Ê o caso do homem que se afogou 
no rio que tinha a média de 20 cm de Profundidade. ESte 
é o combate que nós, como Senadores nordestino, como 
o Senador Agenor Maria, o relator e vários aqui presen
tes, o Senador Lomanto Júnior, o Senador Nilo Coelho;
o Senador Almir Pinto, quase todos aqui são nordesti
nos. E reclamamos sempre dessas medidas genéricas que 
nos atingem profundamente, porque a média de produti
vidade no Sul é muito diferente da média de produtivida
de no Nordeste. Então, se a medida tomada em caráter 
nacional, sem a preocupação do aspecto regional, então, 
aqueles, que por razões diferentes da sua prodUtividade 
pessoal, mas em questão de ,solo, clima, etc., não têm a 
mesma média de produtividade, levam desvantagem, 
quando estipulado o preço mínimo. Daí, esse tratamento 
diferenciado que muitas vezes reclamamos. 

O SR. CARLOS LANGONI- Temos defendido, no 
Banco Central, essa diferenciação, mas tenho a impres
são, o Dr. Kleber me corrija; de que o preço mínimo hoje 
é fixado em bases regionais, n-ão é? - ----

O SR. KLEBER - Quanto à região e quanto ao 
preço. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu gostaria ape
nas de ouvir uma informação rápida, porqUe umã das 
críticas feitas ao Governo é que o _crédito subsidiado verri 
sendo utilizado por multinacionais, em pé de igualdade 
com as empresas nacionais. O último exemplo citado é o_ 
caso da SANBRA. 

O SR. CARLOS LANGONI- Esse é um dos moti
vos que levaram o Governo, na primeira etapa, a colocar 
a preço de mercado as taxas de juros relacionadas com 
comercialização agrícola, deixãndo apenas o subsídio 
para a área de custeio. Porque, de fato, ao subsidiar a co
mercialização, estávamos transfe['inào · o subsídio da 
agricultura para o intermediáría e, elii 8rande-pai-te, em
presas multinacionais, que têm inclusive porte e dilnen-:.' 
são para buscar recursos no mercado externo para finan
ciar as suas atividades. Realmente, uma das m edifi
cações iffipoitantes da úhmia resolução do Banco Cen
tral, do Conselho Monetário, que alterou a estrutura de 
taxas agrícolas, foi colocar à taxa de mercado e comer
cialização. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Há algum tempo, 
fa, aqui no Senado, um pronunciamento que , como 
sempre, não teve repercussão, porque não se trata de as
sunto político., mas eu falava aquelas financeiras que es
tavam provocando, durante um certo período, um ver
dadeiro assalto ao sistema financeiro do País. E eu falava 
tambêm que a ação paternalista do Governo tinha, du
rante um certo tempo, até encorajado, mas, que essa 
política tinha sido totalmente modificada e que hoje o 
Governo não dava mais o socorro que vinha dando a es
sas empresas financeiras. Mas, havia 49 empresas s-ob in
tervenção e eu solicitava, naquele instante, que o Gover
no informasse porque que não tínhamos, até o momen-

to, c.onseguido punir realmente, dentro do Código _Penal, 
alguétn resposâvel pelos prejuízos causados à população. 
Será que isso daí é porque os colarinho:; brancos real
mente não chegam a ser punidos pelas nossas leis, ou se
rá porque não existe uma legislação que permita uma 
ação mais drástica contra esses que ludibriaram o públi
co? --

OSR. CARLOS LANGONI- Vou faZer um comen
tário de maneira geral e, depois, vou pedir ao Dr. Wey 
que acrescente alguns aspectos. Existem um processo, 

----Cõríl.ci disse na exposição, mas um processo lento. Em ca
_sos, o __ Banco Central ; ao longo desse processo, as pró
prias, empresários envolvidos na intervenção conseguem 
apresentar garantias reais de bens pessoais que cobrem 
totalmente o prejufzo patrimonial e, nesse caso, o pro
cesso de intervenção é encerrado. Segue, entratanto, o 
_curso na Justiça comum, e, ai já não depende mais do 
Banco Central os processos. criminais dos casos_ ilícitos 
previstos no Código Penal e é isso que o BancQ_ Central 
vem fazendÕ. Agora, é impOrtante compreender que a 
ação do Banco Central vai até uma certa medida. A par
tir daí, realmente, o problema é da Justiça. Realmente te
nho dlto que, se a JUstiça é lenta que se discutam, então, 
a reforma da justiça nesses aspectos do crim~s de nature
za financefra. Mas, realmente, fÕge do âmbito do Banco 
Central. O Banco Central encaminha os processos, te
mos encaminhado, para que V. Ex~ tenham uma idéias, 
nesses últimos casos de 18 intervenções, já enCaminha
mos, tenho aqui os dados, em termos de processos crimi-

- .nais, cercã de 12 processo críminais, iriclusive, envolven
do a Política Federal e a Secretaria da Receita Federal 
para acelerar a sistemática. Agora, depois, caí dentro do 
âmbito da Justiça. - · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ou seria constan
te a legislação atual permite a punição desses eleinentos? 

O SR. CARLOS LANGONI.....,... Ela permite. Inclusi
ve: a legislação é_ bastante d-ura com relação a indisponi
bilidade de bens, que tem que ser imediata, movimentos, 
inclusive, a liberdade de empresários se locomoverem, 
ela fica dependendo da autorização do Banco Central, a
lém do eventual arresto de bens, quando, no final da in
tervenção, fica constatado que não há bens suficientes 
para cobrir os prejuízos. Além disso, há um processo cri· 
mina], ·que Corre- i:l6nrialmente pela Justiça. Mas, aí, fOge 
realmente da ação do Banco Central, quer dizer, é um 
trâmite regular que corre na Justiça, Por isso, coloquei 
para debate, para discussão, a necessidade de reformu
larmos a lei. Vamos encaminhar para debate ao Con
gresso, principalmente no segundo semestre, um novo 
projeto dessa lei, aperfeiçoando-a e tornando~a mais rá
pida nos seus trâmites legais. 

O Dr .. Wey poderia, talvez, completar? 

O DR. WEI- Como jâ disse o Presidente Langoni, a 
ação do Banco Central nesses processos de intervenção 
de liquidação extrajudicial, com relação aos administra
dores dessas empresas, se restringe a um processo admi
nistrativo, em que os dirigentes dessas instituições, que 
entraram em colapso, serão certamente inabilitados para 
retorno à posição de administradores de instituições fi
nanceiras. 

Esta é a única punição a cargo do Banco Central, atri
buída, delegada ao Banco Central. Fora disto, os ilícitos 
penais porventura detectados nas intervenções, nas liqui
dações, quer pelo liquidante quer pela Comissão de In
quérito que ali,_ viã de regra, se implanta, são comunica
dâs ao Ministério Público, dai, fugindo da alçada do 
Banco Central. Conseqílentemente, nos ~asas de ínter
venção.de liquidação já decretada pelo Banco Central, a 
punição, por parte do Banco Central, se restr!nge, via de 
regra, à inabilitação permanente para a administração de 
novas instituições, por parte desses administradores. 

Era o que tinha a complementar. 
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O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Agradeço a in
formação. Ainda sobre" o pronullciamento, naqUela épo
ca, cu tinha dito que, num período de inflaçJo dt: três 
dígitos, as empresas sob intervenção, após um Iêvanta~ 
menta do passivo e do atívo, depois da habilitação dos 
credores, que quase sempre leva longo prazo, devem so~ 
frer sanção pronta, rápida e eficaz, porque, passando 
esse tempo, está custando juro~ de atÇ_B% ao mês, se elas 
forem condenadas a repor o prejuízo sofrido pelos cre~ 
dores, sem correção monetária, ainda assim terão feito 
um bom negócio, premiando o infrator. 

Mas, soube pela Comissão, que ultimamente, há pou· 
cos dias, foi feita uma legislação que também permite a 
corr'eção monetária sobre os débitos, inclusive em di
nheiro. 

Se essa Informação é correta ... 

O SR. CARLOS-LANGONI- Este, Senador ~utahy 
Magalhães, é ponto que tem preocupado muito o Banco 
Central. Até agora, vem sendo aplicado o princíPio da 
Lei de Falências. Realmente, não há correção dos débi-
tos. 

Eu gostaria de consultar o Dr. Egito Coelho, Assessor 
Jurídico, sobre a questão. 

O SR. WILSON DO EGITO COELHO~ A respeito 
desta lei do Congresso, muito recente, lei de dois artigos 
apenas, ela trata da correção monetária dos débitoS de 
ações ajuizadas. 

Num regíme de liquidação extrajudicial e de inter
vCnçãÕ- aliás, não seria o caso- de liquidação judi
cial, a lei não abra-nge a liquidação extrajudicial, porque 
não é um processo de ajuizamento. É um processo admi
nistrativo_ A liquidação extrajudicial -diz-se- é um 
regime de falência fora do_ juízo. 

1:. o que existe. 

O SR. JUTÀHY MAGALHÃES- Llamentâvel que 
não tenha conseguido abranger esta parte. 

O SR. CARLOS LANGONI -Apenas, para reiterar. 
Esta é uma das alterações que certamente constarão da 
reformulação da lei que pretendemos apresentar ao de
bate do Congresso. 

0 SR. JUTA!lYMAGALHÃES- É absolutamente 
necessário, para não se premiar duas vezes o faltoso. 

Para encerrar, ainda naquele pronunciamento a que 
me estou referindo, eu indagava por que somente fora a
plicada a pena de advertência ao Fundo Fiscal de Inves
timentos, que segundo a Comissão de Valores Imobi
lários, manipulou artificialmente ações da Indústria 
Nossa Senhora da Aparecida. O Relator do inquérito de
clarava, peremptoriamente, que a operação foi artificial, 
provocou a valorização repentina das ações, da ordem 
de 4-7%, numa época em que o mercado em geral se apre
sentava em baixa; acrescentava que os responsáveis não 
tinham apresentado provas ou explicações capazes de.e
mitir aos institutos as operações. E _afirmava textual
mente que a manobra traduzida em prejuízo para o mer
cado e para terceiros inveStiâores que ainda protesta
vam, que é o consumidor, que são aqueles pequenos in
vestidores, que iludidos teriam adquiridQ, "cotas"- isso 
está entre aspas - dentro do Parecer do Relator. 

No entanto, a punição foi apenas de ordem adminis
- trativa, uma repreensão à empresa, uma advertência. 

O SR. CARLOS LANGONI- Sr. Senador, eviden
temente, é_ um assunto que não cabe ao Banco Central, 
porque é o CBM que tem autonomia para atuar nesses 
casos. E;, como é uma questão da CBM, realmente eu 
não tenho o que comentar, nesta ocasião. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, Sr. Presi
dente, agradeço ao ilustre depoente, que prestou os es
clarecimentos mais amplos possíveis, fez uma exposição 
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aplaudida por todo.s nós... E estou certo d~ qUe deixou 
esta Comissão bastante esclarecida a esse respeito. Mui~ 
to obrigado. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR_- Sr. Presidente, serer- -
breve, mas desejo _çopgratular-me com o eminente Dr. 
Carlos Langoni pela exposição clara e Õbjetiva que ore: 
receu a esta Comissão e pela maneira infu1fiva e frãncã 
com que respondeu a todas as indagações. 

Quero congratular-me, ainda, pela sua declaração 
que, para mim, foi ri:niito irilPortante, ·a respeito da ne
cessidade urgente da modificar-se o Sistema Tributário 
Brasileiro. 

Tenho insistido e venho estudando este problema há 
muito tempo, não af sobre o aspecto têcnico, mas, sobre
tudo, sobre as suas repercussões políticas no Pafs e os e
feitos que vêm causando, sobretudo, no que tange a essa 
migração caótica que o País está assistindo, uma l,lrl;mni
zação inteiramente desordenada que se processa no País, 
e acho que esta partilha da Receita Pública da arreca
dação do País é umª.dªs principaís rC:sj:lOriSáveis poresra
urbanização caótica- em que-estamos vtvendo:-

Congratulo-me com V, S' Acho que nós precisamos, 
com urgência mesmo, modificar, estudar_ em prOfunaida
de o Código Tributário Nacional gue em boa hora foi 
implantado, mas que sofreu uma série de distorções, de 
modificações, ao correr- o tempo,-e ·que vein prejudican
do_sobret_udo a própria Federação bxasileira, desfiguran
do a própria Federação brasileira. Refiro-me, sobretudo, 
à escassez, à mesquinha parcela que participam os mu
nicípios- dentro do bolo da arrecadação do País. 

Portanto, congratulo-me com V. s~ e concluo com 
uma indagação- não diria me'sri5o-que-ê uma pergiJri.ta 
- uma indagação, uma informação. 

OS jornais, nos últimos dias, têm falado muito em_ree- _ 
xame do custeio pecuário, em todo o País, principalmen
te, no Rio Gn,mde do Sul, no Nordeste. E, como estã 
aqui o Dr. Kleber, que ê o responsável por esse setor do 
Banco Central, eu gostaria que dissesse alguma coisa 
sobre o que há de positivo a esse iespeito? 

O SR. JOSf: KLEBER LEITE DE ÇASTRO- NQ 
âmbito do Banço Central, nenhum estud_o de revis_ã.Q _re
lativamente ao custeio pecuário existe. Estamos _dando 
cumprimento, atê agcira, às projeçôes constantes do 
Orçãmento Monetário, relativamente ao Banco do Bra
sil e as outras instituições, que recebem repasses ou fi
nanciamento do Banco_ CentraL 

O importante é dizer que nos parece que, a partir do 
mês de maio, devera haver um acrêscimo natural de ofer
ta de recursos para o custeio em geral e em particular 
para o custeio pecuário. 

Por que isso? Porque o Consc;lho Monetário Nacional, 
em dezembro, deliberou que as instituições financeiras 
ficariam obrigadas a acrescer o volume de recursos com
pulsórios destinados à agricultura. Eram, anteriormente, 
15% dos seus depósitos líquidos e evoluíram para 20%. A 
partir de maio, as posições deverão começar a registrar 
um crescimento já de 1 %_ao mês. De tal modo que tenha
mos alcançado o cumprimento do adicional de 5% até.30 
de setembro. 

Além disso, ê muito ímportante ve-r também, como foí
consignado pelo Presidente Carlos Langoni, que a alte
ração da sistemática aprovada pelo Conselho Monetádo 
Nacional retirou, do âmbito de aplicações obrigatórias, 
a faixa de comercialização, que, em regra, absorvia 30 a 
40% dos recursos aplicados pelas instituições financeirãs, 
Essas_ faixas estão agora SCndo-esVaz_iadas, na medida em 
que se liquidam os créditos concedidos, e esses recursos 
necessariamente terão que ser canalizados para custeio 
ou para investimento. __ _ 

Por uma questão de liquidez, as instituições fina~cei
ras optam, preferentemente, pela aplicação em custeio, 
seja agrícola, seja pecuário" de tal sorte,_~mbora confor
me que, no âmbito do Banco Central não existã nenhum 

estud_o de reformulação de procedimentos relativamente 
? custeio pecuário, que entendemos que a faixa deverá 
receber um a porte maior de recursos daqui para o fim do 
ano, 

O SR. PRESIDENTE (Tancredo Neves) - Vamos 
ouvir, para encerrar aqui os nossos trabalhos, o nosso i
lustre Relatol", Senador José Lins. 

O SR .. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu i· 
niCíir1a a ffiinha apreciação, ·parabenizarido V. Ex.• pelo 
resumo que fez da palestra do nosso Presidente dQ Banço 
Central, Dr, Carlos Langoni. 

Acho que o resumo de V. Ex~ foi um complemento ex
traordinário claro da.b~Ja, exposição que nos fez o Presi. ' 
dente do Banco Central e mostrou o quanto V. Ex• a
companha os trabalhos desta Comissão ~a viçla, não só 
política, mas económica do País, 

O SR. PRESIDENTE (rancredo Neves)- Obrigado 
a V. Ex' 

O SR. RELATOR (José Lins)_- Em segUrido 1)-!ga.r, 
Sr. Presidente, eu gostaria de fazez:o uma referência à sim
plicidade. à clareza meridiana da exposição do Dr. Car
los Langoni, mas, com especial ênf8.Se, eu gostada de sa
Iientur a abertura e a clareza com que ele fOrneceu as res
postas aos diversos debatedores sobre as questões inais 
sérias que constitui o objetO de perquirição desta Comis
são". 

Eu gostaria de fazer referência ao volume de infor
maçõ-es ofereddaS pelo Poder ExeCutivo, área do Minis
tério da FaZenda, Banco Central e Caixa Econômica Fe
deral sobre todas as inquirições feitas pela CQmissão, a
través do Relator, sobre as matérias, objetos de nossas 
preocupações. . 

Creio que uma Comissão nu_nca foi tã.o bem alimenta
da com as informações_ que solicitou ao_ Poder ExecuüyQ 
como esta fol, até o momento, -- -

Mas, Sr. Preside_nte, eu gos~aria de fazer algumas per
guntas co-rilplementares ao Dr. Carlos Langoni, pririci
palmente para esclaz:oecel" certos assuntos, objetos de nos· 
sa preocupação na Comissão, 

Q,:>mo_ V, E:rç• sabe, c;ssa Comü~sào tem dois objetivos 
fundamentais. Primeiro, analísar em profundidade cer· 
tos fatos que aconteceram, a partir de 1975, no Pafs, e re
lucionadps com a ação do Gove~no no campo da econo
mia, E, em_ segundo lugar, esta Comissão também se 
preocupa muito com o problema de uma melhor estrutu
ração do sistema fiminceiro nacional. Corno se sabe, o 
sistema jâ tem alguns anos, o País não tinha tradição 
ne~se cilmpo) a evoll:_lção da economia brasileira foi i
mensa, nesses anos, e é opinião de alguns esQ._ecialistas 
que o sistema financeiro como instituição está a merecer 
uma certa revisão no sentido de seu aprimoramento, de 
sua modernização. É claro que a base do sistema finan
ceiro está no Banco Central e aqui, no Brasil, evidente
mente, há urna ligação íntima entre as ações do Banco 
Central e a execução da política do Governo, através do 
Banco do Brasil. --

Temos um sistema centralizado, em vez de um sistema 
descentralizado_ de bancos centrais, como é o caso da A
mérica do Norte, Há diferenças muit_o grandes de país 
para país, há um problema do posicionamento dos ban
cos centrais em face das decisões, da área de decisão do 
setor económico, todos nós sabemos disso, e nos países 
mais -~õ]uídos há uma tendência, maior independência, 
a maior autonomia dos bancos centrais, Mas ê claro que 
a ação do governo tem muito que ver com a açã.o do 
Banco Central, sobretudo, nos países subdesenvolvidos 
ou naqueles que estão em processo de desenvolvimento, 

Eu gOStaria de saber do Presidente do Banco Central, 
Dr. Cados Langoni, como ele veria uma contribuição da 
Comissão, no sentido da reformulação, da moderni
zação, do_ reajustamento-institucional do_ sisteiriã finan-
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ceiro e até onde a cooperação do Banco seria importante 
para esta Comissão, neste sentido. 

O SR. CARLOS LANGONI - Obrigado, Senador 
José; Lins, Acho que esse é um dos pontos, talvez,_ cen
trais em que a c_olaboração da Comissão será muito va
liosã. 

_Estarnos- CO!JlQ eu.._ disse- vivendo uma experiência 
-de 15, f6 anos de funcionamento de um sistema financei
oro----ªindajovem e convivendo, portanto, com _as mutações 
que sempre ocorrem na fase inicial de imph,mtação, 

Como eu disse, a própria evolução dos acontecimen
tos moúifi~u esp_ontuneam_ente~ um pouco, o espírito da 
reforma inicial bancária e mercaClo _de capitais que era da 
especialização. 

Hoje, dis_cute-se muito_ o futuro dos conglomeradQs, o 
papel das instituições independentes, a [déia e o debate 
que jâ ocorreu em alguns anos atrás e. começa a voltar de 
novo, no Congresso de Bancos1 jâ surgiu, dos bancos_ 
múltiplos. Tudo isso são assuntos que vão surgindo, na
turalmente, pela:·própria evolução do sisien1á. -financCii-o. 

Com relação à organização das autoridades mone
tárias no Brasil, também está havendo uma sensível evo
luçãO-. O Banco Central vem, pouco a pouco, ganhando 
maior autonomia. É bom lembrar que, até 1964, o que 
havia em termos de controle monetário, de autoridade 
mOnetária, um simples apêndice do Bam:_o do Brasil, a 
eJtt[nta SUMOC. Estamos inclusive, dentro dessa trag~
tória de ajustes graduais, e achamos que e tnevitável, ê 
uma questão de tempo, a consolidação do Banco Central 
c.omo aulorid~_de monetária de; fato, e, portanto, uma 
maior independência das relações Banco Central, Banco 
do Brasil; pretendemos que esse processo se dê de manei
ra gradual, dentro do espfrito brasileiro, de reformas e 
nào de cortes traumáticos, mesmo porque o Banco Cen
tral se beneficia muito da sua convivência, do seu traba-
1~9 a quatro mãos com_ o Ba_nco do Brasil, mas acho que 

_ iremos, naturalmente, caminhar para etapas mais a
variçadas de administração monetária, em que haverá 
uma dh:i~ão_ r;na_js c!!l!;l de papé!_s, Cl Banco ~o -~ra~_illll_ais 
vOltado à sua -fu~ção -d~-b~lnc-o ~on;-erCial, -banCo de fo
mento na área agrícola, na área de exportação, e o Banco 
C&ntral, menos banco de fomento e mais autoridade mo
netária . 
. Eu gostaria tambêm de ressaltar, Senador José Lins, 
que não é apenas a questão de rearranjo institucional, ou 
seja, não_ é apenas uma questão de decreto, de uma lei, 
separando o Banco do Brasil do Banco CentraL No cer
ne do problema está a questão dos subsfdios, ou seja, en
quanto houver subsídios, o Banco Central vai ter a sua 
função, o seu papel ae banco de fomento, Protanto, as 
duas coisas idealmente, deveriam caminhar pari passu. O 
que gostariamõs -de ver, nos próximos anos, é, exatamell

-te-. Uma redução ,iraduat dos subsídios, preservando ape
nas aquelas áreas realmente de interesse económico-
social e esse aperfeiÇoamento institucional que irá dar ao 
Bãnco ·-ceinra-1, cada vez m2.ís, a centrali~ação, e o co
mando da_ execução da polftica monetária. 

Acho que essa é a intenção do Governo, estamos ca
irilnhando nessa direção, fizemos algumas mudanças, 
talvez, até pequenas, mas de grande relevância, como foi 
o caso da centralização das reservas bancárias, a conta, 
de reservas, estamos caminhando para a implantação do 
cheque BC e outras mudanças, em resumo, que irão, 
pouco a pouco, consolidando, como disse, num processo 
de transição, gradual, central, mas sem choques, que iiá 
acomodando e reordenando, de maneira mais eficiente, 
as autoridades monetárias no Brasil. 

Eu diria mais ainda: na medida em que o Brasil cami
nha para aquilo que todos nós desejamos que é a centra
lização politica, aumenta a responsabilidade de uma or
denação institucional competente, coerente, na área eco
nómica, 

Quer diZer, o Brasil precisa, como Nação jâ em pleno 
desenvolvimento, ter, CO_!TIO disse, uma boa adminis-
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traçào financeira, econômica, e do crédito. Eu diria até 
que não é coincidência histórica que as reformas políti
cas importantes, em geral, repercutiram e transbordaram 
para reformas institucíonaíS também importantes. 

Se analisarmos, por exemplo, o pós guerra da Alema
nha, quando houve a implantação da nova Constituição 
alemã, simultaneamente, nas primeiras reformas que a 
nova Constituição trouxe, na área ecoi'lômica, foi a figu: 
ra do Banco Central Alemão, inclusive, com umã grande 
dose de antonomia no cas'o da Alemanha. Nos Estitdos 
Unidos. o Banco Central é uma inSUIUição de fato, e há, 
inclusive, a preocupação do Governo norteamericano de 
preservar esse banco na sua autonomia e na inteireza. 1:: 
muito significativo o gesto do Presidente Reagan, um dia 
depois de sua posse, ir visitar o Presidente do Banco 
CentraL 

Realmente, são estágios institucionais de Pafses a
vançados; o Brasil ainda está numa fase de mudança, 
como eu disse. O Banco Central tem apenas dezesseis a
nos, mas não tenho a _menor dúvida de que o próprio-
processo de modificações políticas irá passar irá levar ne~ 
cessariamente a debates e eventualmente" à implemen
tação, portanto, mudanças mais profundas no arca
bouço institucional, não só no sistema financeiro, mas 
na autoridade monetária. 

O SR. JOSÉ UNS- C idO ·que V. Ex~ coloCou muito 
bem o problema, inctusive essa correlação que existe en
tre o estágio do Banco Central e o estágio de desenvolvi
mento do próprio País. O fomento, um dos instrumentos 
fundamentais de que os Governos dos países em desen
volvimento lançam mão em busca do seu processo de de
senvolvimento. Evidentemente, aí entra o problema do 
subsídio, que é um dos aspectos mais sérios da economia 
brasileira hoje em dia. O s_ubsldio é um instrumento im
portante de incentivos a âeterminados setores da econo
mia, mas, todos reconhecemos que ele também traz, no 
seu bojo, influências nocívas quanto a ineficiéncia de-ai: 
guns sistemas incentivados. Sei que, a partir da entrada 
de V. Ex~ no Banco Central, tem havido uma mudança, 
que diria até eX.traoi'dinària, de visão, de comportamen
to, com relação ao tratamento das instituições financei
ras, que, digamos, periclitam, que trazem problemas 
para o sistema. 

Eu gostaria que V. Ex~ falasse sobre a nova filosofia 
que o Banco Central vem adotando, para a eliminação 
dos subsídios a essas instituições finimi::einis, nO câ.So de-:.-
las necessitarem de uma ação de saneamento. É claro 
que esse problema está relacionado também com aquele 
outro levantado pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, 
que é o da revisão da legislação, através da qual, o Banco 
pode adotar providências nesse campo. 

O SR. CARLOS LANGONI- Eu diria, nobre Sena
dor José lins, que temos adotado uma pol1tica baStUrlte -
clara, bastante definida, que é a de eliminar qualquer 
forma de subsidio em mecanismos existentes de assistên
cia financeira. 

Eu chamaria a atenção que o prój)rro redesconto so
freu uma modificação importante. Passamos a adotar o 
sistema de redescontao flexivel, em que a taxa de redes
conto acompanha, pari passu, a rentabilidade da Letra 
do Tesouro Nacional, ou seja, não é hoje mais possível, 
pelo sistema financeiro, bancar posições coln os- recursos 
do Banco Central._ Se eJe necessitar de recursos para 
cobrir dificuldades de liQllideZ-tfansitória, ele vai usar o 
mecanismo universal do redes.conto. Ela vai pagar uma 
taxa que é competitiva, é de mercado. Não vai receber 
nenhum subsídio, nenhum prêmio, nenhuma transferên
cil:l indevida de renda, por essa ncr.anismo. 

Da ~esma forma, criaffios nOvas regras em relação a 
sistemáticã de apoio· a institu-iÇão não ba-ncárl.is:E_m_ pri
meiro lugar, achamos que o sistema tem que se capitali
zar. Não existe outra forma de consolidar o sistema fi. 
nanceiro a médio prazo a não ser pela capitalização. 
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Criamos regras compulsórias de capitalização, que estão 
já ém fase de implementação e-que irão-ein põúCo tempo, 
Uar maior segurança e maior solidez ao sistema para que 
ele possa conviver com as crises conjunturais, que ocor
rem Sempre. Ein terceiro lugar, fixamos uma posição 
doutrinária, filosófica de ntio paternalismo.--OA.chamos 
que não faz mais sentido ao Governo utilizar recursos 
públicos, para cobrir o prejuízo do mal administrador, 
da má _gerência e nem cobrir a ambição desmedida do in
vestidor, que, na maioria das vezes, só pensa em taxa, 
rentabilidade e que não pensa em segurança e em liqui
dez. 

Essa é uma regra que só podemos experimentar n :1 

prática. Esse é um caso típico de que a prova do pudim 
estú no gosto. Infelizmente, para que essa regra seja oh
decida, temos que passar por um aprendizado. Foi isso 
que aconteceU, nesse seis meses, em que realizamos 18 in
tervenções, num período de dois meses, e, com isso, dei
xamos claro que a regra é para valer, que o Governo e o 
Banco Central estão empenhados em manter esse com~ 
portamcnto, daqui para frente, e que já afetou, de manei
ra profunda, o Comportamento e a atitude do sistema fi
nanceiro. Fil)almente, num esforço de atuar na raiz do 

- - problema, não ficar apenas nas punições nas correções 
do mal a po.deriori. E, aí, vem uma outra grande refor
ma;---uma-importante modificação do sistema financeiro, 
que será a extensão ao setor privado do sitema de custó
cti"a de papéis privados, que, aliás, c"ã.sa bem com o desejo 
do setor da auto-regulação. Quer dizer, a CentraJ de 
Custódia Privada vai tansformar a auto-regulamentação 
de teoria em prática. Vamos ter um órgão- queremos 
destacar- que não ficará nO-âmbito do Banco Central. 
Queremos que- seja um órgão administrado e dirigido 
pelo setor privado. 

o Banco Central, evidentemente, tendo alguma parti
cip:Jçào, o Conselho Monetário, tavez, indicando ou 
·aprovando os nomes, mas queremos que seja um sifemã 
descentralizado, dentro inclusive do objetivo do Gover
no de desburocratizar e simplificar o relacionamento 
com o sitema financeiro privado. 

O SR. JOSl:: iiNS - É evidente,_ Sr. Presi-dente do 
Banco Central, Carlos Langoni, que há uma perfeit~ 
coerência nas idéias exPostas por V. Ex' Elas todas nos 
lev<-lm para um objetivo comum que é o do aperfeiçoa
mento do sistema financeiro, mas também uma intru
mentaliza~ão melhor da política financeira do Governo, 
porque o País cresce e moderniza e isso é essencial nesse 
sentido. 

V. Ex• fala muito bem na eliminação do paternalismo, 
do subsídio, na exigência de rentabilidade e de liquidez e 
na exigência do risco também. Parece muito importante 

_:aquela referência que V. Ex~ fez à iniefligaÇão enire o 
orçamento fiscal e o orçamento monetário. t claro que o 
País ~ão vai poder deixar de utilizar os instrumentos do 
subsídio, sempre que isso for necessário- e conveniente, 
tendo em conta os grandes objetivos nacionais, quem 
sabe até para o tratamento das grandes diferenças inter
fegiona:is dO País. 

Esse é um -ponto muito importante. Parece-me, Sr. 
Presidente, que os subsídios deveriam ser dirigidos todos 
eles, evidentemente. sempre que possível, ao máximo 
através do orçamento fiscal. O saneamento do orçamen
to monetário é fundamental. Para isso, é claro, haveria 
necessidade de uma política efetiva, no sentido de canse- -
guir um objetiv_o formal, de grande envergadura, para 
mudarmos muitas das regras do jogo que ainda prevale
ce.-Não queremos sub:;idios para a agricultura .. Certo! 
Mas, tambérri trabalhamos com contas em aberto no 
orçamento monetário. isso também tem que ver não só 
com o volume do subsídio dado, atravês do_crédito, mas 
com o volume de_recursos dado com o percentual do to
tal do custeio da safra. Creio que, no ano passado, o Go
verno financiava, em certas áreas, 100% da safra, em ou-
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tras até 90%. Este ano, houve uma redução para 80% 
que,-de quaiqUer modo, é um apoio imenso nesse campo. 

EU gos~aria de perguntar como V. Ex• vê esse objetivo, __ 
qu~ para mim é da maior importância, mesmo porque o 
sub:;ídio. quando generalizado, já perde totalmente o 
sentido e a_caba por não surtir qualquer efeito_. 

O SR. CARLOS LANGONI - Nobre Senador José 
Lins, tenho uma posição ba:;tante clara com relação aos 
subsídios e incentivos. Acho que o que houve no Brasil 
foi uma distorção cl<.~ra do uso desse mecanismo. ~bom 
lembrar que os incentivos fiscais surgíram no Brasil, com 
uma conotação exclusivamente regional. Depois, tive
mos os incentivos setoriais e a multiplicação de incenti
vos no mercado de capitais, alguns totalmente desneces
sárioS, que o-- Governo está empenhado em eliminar, 
como é o caso do [57. Estou convencido de que, hoje, a 
exemplo dos centros da agricultura, precisamos, na área 
de incentivos, voltar às origens; ou seja, voltar às origens 
regionais, que é re<J.lmente uma área que irá ainda preci
sar, e de muito, de uma ~ransferência compulsória de re
c.ursos, mesmo porque o processo de desenvolvimento, 
numa economia de mercado, por si só, não leva necessa
riamente a correção desses desníveis. Mas há, -hoje, um 
excesso de incentivos e subsídios. E quando nós falamos 
em reorientar os subsídios e disciplinar, eliminar exces
sos, nós estamos sempre preocupados em preservar o as
pecto regional e, pelo contrário, até reforçar- como eu 
disse - numa saudável volta às origens. 

O SR. JOSt LINS ~Sr. Presidente, eu farei apenas 
mais uma perguntà ao Dr. Carlos Langoni. 

Dr. Çarlos Langoni. V. Ex• sabe que o problema rela
cionad'o cofn a venda das ações da Vale do Rio Doce, 
por muito tempo, preocupou a opinião pública brasilei
ra. Nós temos conhecimento de que o Tribunal Federal 
de Recursos, por unanimidade, arquivou a açào popular, 
dando total ganho de causa ao Governo e isentando o 
Executivo de qualquer dificuldade nesse campo. Ante
riormente, o Supremo Tribunal Federal, tambêm por 
unanimidad_e,_arqliívou o processo de açào popular mo
vido pelo DepUtado Alberto Goldman contra o Ministro 
da F'azerida-. Nós sabemos também que, através da 
CVM, foi aberto um inquérito que resultou na punição 
da Corretora Ney Carvalho. O problema para mim, Dr. 
Carlos Langoni, par-ece-me totalmente esclarecido, e es
clarecido Oe u~11 modo a satisfazer a opinião pública, nas 
suas exigência-s maiores, e de colocar a lisura do Gover
no como uma página aberta para qualquer analista que 
se dedkar a verificur esse problema. 

Eu perguntaria apenas a V. Ex~ o que que aconteceu 
com o preço das ações da Vale do Rio Doce, depois dis
so? 

O SR. CARLOS LANGONI- Senador, agradeço in
clusive, a sua referência expressante a este assunto, em 
primeiro lugar, para dizer que o Banco Central e a CVM 
_encaminhou a esta Comissão todas as informações deta
lhadas com relação ao problema da Vale do Rio Doce, 
inclusive a lista de compradores das ações solicitadas. 

Portanto, essa Comissão terá a oportunidade de exa
minar o inquérito da CVM, o inquérito da Bolsa deVa
lores-; Cm resumo, todas as informações, as mais detalha~ 
das, com relação a todo o episódio. E, como V. Ex~ bem 
disse que o Tribunal Federal de Recursos, recentemente, 
hã cerca de uma semana, na unanimidade de seus 
membros, houve por bem arquivar com relação à ação 
popular. 

E.o que aconteceu com relação à ação da Vale, que ha-. 
via tanta discussão, principalmente a tese, muitas vezes 
levantada, de_ grandes prejufzos na venda, numa compa
rã.çàQ_.,...,... na minha opinião - totalmente falaciosa, por
que o prejufzo se baseava numa comparação entre o 
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preço de venda hojee_o comportamento do preço daVa
le, no futuro, ou seja, já que_ depois da realízação das 
vendas o preço das ações continuou subindo, desta ç_om-_ 
paração resultou o argumento de prejuízo, o que é, no 
meu ponto de vista, uma forma extreinamente falaciosa e 
errõnea de analisar o problema. 

Mas, se seguíssemos esse raciocínio, chegaríamos à 
conclusão que a situação se modtficou totalmente, por
que, passado uma fase inicial de euforia,_ no preço das 
açõcs, os preços das ações da Vale desabaram, agora em 
março o preço médio anda em torno de Cr$ 5,00. Se nós 
levássemos em consideração,_ portanto, a inf1ação, à pe
nas a correção monetária, chegu_rfamos a conclw;ã_o _de 
que o preço de venda médío do Governo, naquela oca
sião, estaria hoje em torno d_e Cri 7,60, ou seja, uma di
ferença enorme com_ relação ao preço de mercado. En
tão, seguindo este raciocínio, nós teríamos lucro e 11ão 
prejuízo. 

A verdade é que esse foi o único ponto que 'suscitoU, 
talvez, dúvidas e muita discUssão, numa análise, __ na mi
nha opinião, errànea. O .tritéi-lo relevante paTa ·analisar 
uma operação de_ vendas de uções, principalmente, pela 
imprevisibilidade natural da evolução dos seus preços, já 
que se trata de um mercado de renda_variâvel, é o custo 
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de aquisição em relação ao preço de venda e não o preço 
de venda com relação ao preço futuro. Porque. se fizer
mos uma análise do custo de aquisição das ações da Vale 
para o Tesouro, chegamos a um preço de cerca de Cr$ 
f,.JO, muito abaixo do preço médio de venda e muito, 
portanto, abaixo do preço mínimo definido pelo governo 
para a venda. 

Portanto, eu acho que foram exatamente essas_ obser
vações que levaram, tanto o Supremo Tribunal, como o 
Tribunal Federal-de Recursos a arquívarem o prQ_Cesso. 
E o que nos deixa particularmente trãnqãilos foi a ma
neira ampla c_omo foj debatido o assunto, os_ inquéritos 
realizados em que o Banco Central procurou colaborar e 
prestur todas as informações~ que deixou claro a manei
ra correta com que o Goyerno agiu em todo o espisódio. 

O SR. JOSÉ LINS ~Sr. Presidente,. eu quero apenas 
agora parabenizar a V. Ex• pelos resultados d"a--nossa 
reunião, nesta sessão da nossa Comissão Parlamentar de 
inquéritO-e agradecer ao Dr. Carlos Langoni pela pales
tra que nos ofereceu, p"elóS esClarecimentos e, sobretudo .• 
pel<l inteligêncía, simplicidade e cl<lreza que pôs na res
posta de todas as questões que aqui foram colocadas. 

Setembro de !983 

O SR. CARLOS LANGONI - Muito obrlgado. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Ramos)- Sr. Presiden
te, nós gostarbmos de prosseguir com V. Ex', no debate 
dos temas que aqui foram suscitados, todos eles da 
maior"importância para elucidação dos terríveis_ enigmas 
que atormentam os estudiosos homens públicos e técni
cos, preocupados com a solução dos grandes problemas 
nacionais, mas a hora já vai avançada e não nos resta, 
realmente. a não ser agradecer a V. Ex' a notável contri
buição que nos trouxe, fruto de sua cultura, fruto da sua 
competência e da vivência que vem tendo com os proble
mas mais angustiantes da nossa conjuntura econômico
financeira~ 

Quero agradecer também a V. Ex• o material que nos 
enviou deveras copioso. completo, volumoso e pormeno
rizado de todos os itens formulados ao Banco Central, 
no tocan_te __ ao objeti_vo e às metas perseguidas por esta 
Comissão. 

V. Ex~ nos deu realmente, com a sua presença, uma 
grande honra e eu agradeço. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-s~ a comissão às 13 horaS e 3;! minutos.) 
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I - ATA DA 149• SESSÃO, 
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1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - C'omunic:u;ão da Presi
dência 

-Referente ~o tempo destinado 
aos oradores do Expediente da pre
sente sessão, que será dedicado a 
homenagear o Sr. Senador Dinarte 
Mariz pela passagem do seu 80<.> 
:.miversório. 

Oradores: 

SUMÁRIO 
1.2.2 - Pareceres encaminhados 

ii Mesa 

1.2.3 - Comunicação da Presi~ 
dência 

- Presença na Casa do Sr. Láza
ro Ferreira Barboza, suplente con
vocado, em virtude da licença Con
cedida ao Sr. senador Mauro Bor
ges. 

1.2.4 - Prc~taçâo do compromis
so regimental c posse do Sr". Lázaro 
Ferreira Barboza 

1.2.5 - ('omunicaçào 

--Do Sr. Lázaro Ferreira Bar
SENADOR ALBERTO SILVA .. boz", referente ao seu nome parla-

pelo PMDB mentar e iiliuçào partidária. 
SENADOR V!RG[LIO TÁVO· 

RA. pelo PDS 

SENADOR NELSON CARNE!· 
RO. pelo PTB 

SENADOR DINARTE MARIZ 
FALA DA PRESIDENCIA 

Associativa em nome da Mesa. 

1.2.6 - Ldtura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n" 
229/83, de uutoria do Sr. Senador~ 
Nelson Carneiro, que altera dispo

-Sitívos da Lei n? 6.015, de 31 de de-

zembro de 1973 (Registras Públi
cos) visando -eliminar a exigência 

. de pagamento de multa por regis
tro de nascimento feito fora do pra
zo. 

- Projeto de Lei do Senado n\> 
2J0/83-Complementar, de autoria 
do Sr. Senador Gastão Müller, que 
revoga a Lei Complementar n"' 28, 
de 18 de novembro de 1975, e dá 
outms providências. 

1.2.7 - Requ('rimento 

- Nl' 776/83, de autoria do Sr. 
Senador Jorge Kalume, solicitando 
licença para tratar de interesses 
particulares. Aprovado. 

1.2.8 - Comunicação da Presi
dência 

~ Designação dos membros da 
Comiss::ío Especial criada para exa
minur e avaliar os fatos reluciona
dos com as denúncias do jornal O 
f:<;tado de S. Paulo sobre os acor-

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 1983 

ATA DA 149? SESSÃO, 
EM 13 DE SETEMBRO DE 

1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
Da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Henrique Santillo. 
Lenoir Vargas, Milton Cabràl e Odar.:ir Soares 

ÃS !4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altervir Leal- Mario Maia- Eu
nice Michiles- Claudionor Roriz- Odacir Soares
Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa 
-João Castelo- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Jo
sé Lins- Virgílio Távora- Dinarte Mariz- Humber
to Lucena- Marcondes Gadclha- Aderbal Jurema
Marco Maciel - Guilherme Palmeira -João Lúdo
Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto
Jut~hy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Vioma
José Ignácio - Moacyr Dalla- Benedito Ferreira
Affonso Camargo - Jorge Bornhausen- Lenoir Var
gas ,;___ Cirlos Chiarelti- Pedro Simon- Octavio Car
doso. 

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

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O tempo destinado aos oradores do Expediente, da 

presente sessão, será dedicado a homenagear o nobre Sr. 
Sent~dor Dinarte Mariz, pelo tmnscurso de seu 80~ ani
versário, nos termos do requerimento n~' 754, de 1983, de 
autoria do Sr. Senador Virgilio Távora e outros Srs. Se
nadores. 

Inicialmente, concedo a palavra ao nobre Sr. Senador 
Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA lPMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Incumbiu-me o Líder do meu Partido, Senador Hum
berto Lucena, que dissesse algumas palavras sobre os 80 
unos de Dinarte Mariz. 

Confesso que sinto dificuldade cm dc.sincumbir-me da 
missào, não que não seja fácil falar sobre figura tão fasci
nunte, quer como político, quer como cidadiio. Mas, a 
dificuldade começa quando se pretende fazer uma síntese 
sobrló! a vida, que chega agora aos 80 anos, deste cxt.r_aor
dinário brasileiro que marca a sua presença no cenário 
político do País como um símbolo _de honradez. de 



4046 Quarta-feirá 14 DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) Setembro de 1983 

EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Diretor-Geral do Senado Federal 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Via Superfície: 

Semestre 
Ano 

ASSINATURAS 

Cr$ 3_000,00 
Cr$ 6.000,00 

Diretor AdministratiVo 
Exemplar Avulso, Cr$ 50~00 

Tiragem: 2.200 exemplares 

dos entre o Governo da República 
Federativa do BraSil e a Polónia. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 
79/81 (n9 3.247/80, na Casa de ori
gem). que dispõe sobre a obrigato
riedade de aplicação em projetas 
específicos dos crêditos e financia
mentos de organismos governa
mentais e daqueles provenientes de 
incentivos fiscais. Apreciação adia
da por falta de quorum, após usa
rem da palavra os Srs. Aloysio 
Chaves e Humberto Lucena. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 

51/83 (n9 88/79, tla Casa de ori
gem), que revigora, com nova re
dação, o art. 278 da Corlsà-JidaÇão 
das Leis do Tral:ialho, aprovada 
pelo Decreto-lei n~'> 5.452, "de ,..., de 
maio de 1943, dispondo s-obre a 
jornada de trabalho dos estivado
res. Apreciação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~'> 
150/82 (n~'> 3.826/80, na--Casa de 
origem), que dá nova redução ao 
art. 461 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nll 5.452, de }I'> de maio 
de 1943. Ap;cciaçiio adiada por fal
ta de quorum. 

:.._ Projeto de Resolução nll 
98/83. que autoriza o Governo do 
Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 84.206.720,00 o montante de 
sua dívida consolidada. Apreciação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nll 
102/83, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Estância (SE) a ele
var em Cr$ 45.299.987;01 o mon
tante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quo~ 
rum. 

- Requerimento nll 758/83, de 
autoria do Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos 

Anais do Senado, dos discursos 
proreridos pelo Vice-Presidente da 
República, Aureliano Chaves e 
pelo Presidente João Baptista Fi
gueiredo, quando da solenidade em 
que reassumiu o cargo, no· dia 26 de 
agosto de 1983, no Palácio do Pla
nalto. Apreciação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei 9-o Senado nll 
21, de !983, que' dispõe sobre are
dução do preço do álcool para ven
da a proprietários de veículos de 
aluguel empregados no transporte 
individual de passageiros, mediante 
subsídio, nas condições que especi~ 
fica. Discussão sobrestada por falta 
de quorum, para- votação do Re· 
querimento n9 775/83. 

1.4 - DISCURSOS Al'OS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ROBERTO SA
TURNINO, como Líder- Dispo
siÇão que anima as agremiações 
partidárias e, em particular o Parti
do Democrático Trabalhista, com 
relação a um amplo entendimento 
político com vistas__à solução da cri
s~ sócio-económica que se verifica 
no País. 

SENADOR J_DSE SARNEY
Relevância da fala produzida pelo 
seu antecessor na tfi"buna, no to
cante à convergência da atuação 
dos partidos polfticos para o en-

SENADOR NELSON CARNEI
--RO, conio Líder- Aplausos à tese 
_ele conciliação política defendida 
pelo Senador Roberto Saturnino. 

SENADOR CARLOS CHIA
RELL! - Manifestação contrária 
à aprovação do Decreto-lei n~'> 

2.045, que dispõe sobre alterações 
na política salarial. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - DecHnio do nível de oferta 
de emprego no _País. 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO- Apelo -ao_Sr. Mirlistro 
dos Transportes em favor da pavi
mentação da BR-414, que liga a ci
dade de AnápoliS e Niq"Úelândia, 
no Estado de Goíãs. 

1.5- DEÚGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PROFERIDO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Almir Pinto, pronuncia
do na sessão de 12-9-83. 

3 - ATO DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO 

N9 17, de 1983 

4 - ORDEM DE SERVIÇO 
DO DIRETOR-GERAL 

N~'> 2, de 1983 

contro de soluções.sobre os proble- 5 _ EXPEDIENTE RECEBI-
mas que afetam o deSenvolvimento 
naçjQnal. Posição de S. Ex• com re- DO DO INSTITUTO DE PRE
Iação às empresas estatais,·face o e ·vlDENCIA DOS CONGRESSIS
pronunciamento do Líder do PDT, TAS 
sobre o assunto. 

SENADOR VIRGIUO TÁVO
RA, como Líder- Considerações 
sobre o discurso proferido na pre
sente sessão pelo Senador Roberto 
Saturnino. 

6 - MESA DIRETORA 

7 - LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

espírito públic07de exeinpiaf pat" de família, de político 
sempre pronto para o diálogo. 

Muitos escreveram sobre Dinarte Mariz e disseram 
tudo ou quase tudo, pois duvido muito que alguém, por 
mais capaz, por mais observador que seja, consiga fixar 
tudo o que é para o Nordeste e para o Brasil o nobre Se
nador Dinarte Mariz. Atrevo-me a falar sobre ele,_ cum
prindo recomendação do meu Partido, e peço desc_ulpas 
antecipadas aos meus pares, nesta Casa, se não conseguir 
desimCubir-ffie bem da misSão. 

Dinarte Mariz foi o quinto entre quatorze irmãos: 
Pau!ina, Osmila, Noca, Safira e Candinha, as cinco mu
lheres; José Bernardo, Descartes, Derossl, Severino (o 
primeiro), Dirceu e Severino (o segundo gêmeo de Dir~ 
ceu). Edgar e Rui, os nove homens. 

Nasceu, esta numerosa família, de Manoel Mariz Fi
lho e Dona Maria Cândida de Medeiros mariz. A fazen
da chamava-se Solidão _e era banhada pdo Riacho 
Areias. 

Dinarte Mariz e Descartes, seu irmão, desde cedo 
aprenderam a trabalhar duro e pesado. Pela manhã, eles 
enchiam os potes com âgua e cortavam a lenha para o 
preparo dos alimentos da numerosa família. Durante a 
tarde ainda ajudava na plantação e ao anoitecer recolhia 
ao curral as vacas e as cabras aos seus apriscos. 

Aprendeu Dinarte as primeiras letras em casa mesmo, 
com um professor rural que deve ter ..sido para ele o se
gundo pai: o professor Francisco Monteiro de Farias. 

Homem feito, dedicou-se ao comércio. Vendia de tu
do:_algodão, peles e couro. Em burro possante, visitava 
sítios e fazendas e comprava mercadorias para revendê
las a Celso Dan tas e Agatângelo, em Caicó. Seu comér
cio prosperou e aí Dinarte resolveu constituir famflia. 
Namorou Diva, uma moça de 14 anos, filha de Vilgolvi
no, político em Campina Grande, que não aprovou o na
moro por achar Dinarte muito moço. Pois bem, Di.Oarte 
furtou Diva e casou-se com ela e esta feliz união dura atê 
hoje. 

Em seguida, entrou na política, e foi logo na Revo. 
lução de 30. Em 1934, entrou em luta contra Mário Câ
mara e_ teve que se refugiar na fazenda do seu cunhado 
Juca, em Patos, na Paraíba. 

Em 1954, participou da campanha para o Senado, mas 
em 1955 já era Governador do Rio Grande .do Norte. De 
lá para cá, não há um político daquela époCa que não te
nha uma passagem, um episódio que retrate a ação deste 
extraordinário sertanejo que se transformou no mais ori
ginal e discutido político de sua geração. 

Amigo dos amigos, firme e destemido na defesa do seu 
Rio Grande do Norte e de todo o Nordeste, completa 
Dinarte seus 80 anos, lúcido, forte, destemido mas pru-
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dente, sagaz, conhecedor como ninguém dos meandros 
da poHtica. Sempre pronto a estender a mão ao adver- -
sãrio, é ele hoje a figura exemplar daquela saga de gran
des nomes da política ·nordestina. 

Conheci Dinarte em 1951, quandõ fui nomeado, pelo 
Presidente Getúlio Vargas, Diretor-Superintenderite da 
Estrada de Ferro Central do Piauí. O Ministro era Sousa 
Lima e ocupava, na época, a pasta de Viação e Obras, e 
fez uma visita ao Nordeste para conhecer obras que se 
realizavam ali contra as secas, principalmente no Estado 
do Ceará. De lá, Sousa Lima foi convidado pelo Deputa
do José Cândido Ferraz para fazer uma visita às insta
lações da Estrada de Ferro Central do Piauí. Ele era, na
quela ocasião, chamado membro da banda de música da 
UDN, e com eJe vários políticos dà UDN acompanha~ 
vam a caravana ·do Ministro Sousa Lima. Entre eles esta~ 
vam Virgílio Távora e Diilarte Mariz. 

Vários parlamentares do PSD e do PTB acompanha~ 
vam a caravana ministerial, e foi na residência de um 
grande industrial da minha terra que Dinarte saudou o 
então ministro. E todos nós (jue ou ... ·imos a palavra deste 
vibrante tribuno ficamos encantados, não só pelo orador 
que falava mas pela palavra simples, pela palavra fácil, 
pela palavra cativante. 

Sim,-Sf. Presidente, Sis. Senadores, Diilarte falOu saii~~ 
dando o ministro e conclamou a todos nós presentes que 
ajudássemos o Presidente Vargas e seu Ministro de 
Viação na gigantesca obra de dotar o Nordeste de água e 
vias de comunicação, -obra essã enf.ão a carg; do 
DNOCS. . 

O que nos encantou a todos foi aquela linguagem síffi
ples e direta de quem conhece o problema, de quem já 
sofreu seca, de quem já lutou, desde menino, contra o di~ 
ma adverso, contra os obstáculos que se antepuseram a 
um político jovem, ávido de ajudar a sua terra e a sua 
gente. 

Dinarte, ao completar seus 80 anos, não só já ocupoU: 
todos os cargos a que um homem público aspira ocupar, 
principalmente o de governar o seu Estado, mas, tam
bém, fez mais: trabalhou como ninguêm pelo Nordeste, 
pelas grandes causas da Região, para ajudar a tornar 
realidade os anseios da população nordestina. 

Nesta Casa, ele é um exemplo, um padrão de homem 
público cujas excelsas virtudes de cidadão e político a to
dos nós encanta. 

Que Deus todo-Poderoso, que deu a você, oinarte, 
esta vida tão cheia de realiZações em favor de seus ir
mãos nordestinos, que lhe conceda muitos e muitos anos 
mais desta preciosa Vida, são os votos de seus compa
nheiros nesta Casa, ~o PartidO-do Movimento -Democfá
tico Brasileiro. (Muito bem! Palmas~O orador é cumpri
mentado.) 

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

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Pconuncia 
o seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Enquanto o dever da amizade se constitui na mais gra
ta de todas as obrigações, torna-se muito mais fácil 
cumpri-lo quande se acompanha do amor à justiça da 
prestação de um tributo a quem mais o mereça pelas suas 
qualidades de homem público, pelos seus serviços ao 
País e, sobretudo, pela fidelidade aos amigos. 

Feliz quem ultrapassando a oitUva dbcada da existên
cia consegue olhar para a trajetória percorrida e ver a vi
rideote sementeira que lançou em todos os caminhos; 
mais feliz ainda quem pode, nessa quadra da vida ainda 
olhar para o futuro vendo no brilho do crepúsculo matu
tino a aurora de um novo dia de mais servicos à Pátria e 
à humanidade. 

Tais os pensamentos que me assaltaffi- neste instante 
quando, nesta Casa do Co_ngresso Nacional, em que tem 
militado tantos anos, tenho a alegria e a honra de home-

nagear Dinarte Mariz, o político de 30, o Constituinte de 
1946 e de 1967, o revolucionário de 1930 e 1964, o bata
lhador incansável d_a democracia liberal e representativa, 

- o homem que conquistou todos os cargos políticos -
Deputado, Governador, Senador- por via do sufrágio 
popular. 

Junto& pertencemos à antiga União Democrática Na
cional, a quem servimos com a mesma fidelidade e vee
mência, pregando e praticando os ideiais do Brigadeiro 
Ed_u_ardo Gomes; também unidos na antiga ARENA e 
no PDS, liga-nos o mesmo intuito de trabalhar pelo 
aperfeiçoamento da democracia, denunciando e enfren
tando com igual denodo os movimentos que tentam 
atraiçoar a nacionalidade. 

A vida política de Dinarte Mariz começa com a pre
gação da alianç_a liberal, em 1960, mas o seu nome se 
projeta no Rio Grande. do Norte, de 1964 a 1965, na agi
tadlssima campanha do Partido Popular contra a 
Aliança Social, com a eleição de Rafael Fernandes. 

Mas não foi um -ªJiancista, senão um perrepista, chefe 
político do seridó; foi também o ··General Dinarte" que, 
em 1935, ajudOu a debelar o Levante Comunista do Rio 
Grande do Norte. 

Ocupando o cargo de Governador daquela unidade fe
derãtiva sua maior obra foi a Universidade que criou às 
expensas do erário estadual, conferindo-lhe a mais com
pleta ~utonomia, amparando a Casa do Estudante, dis
tribuindo bolsas de estudo e dando auxílios próprios a 
jovens necessitados. 

Entretanto, Srs. Senadores, este homem não fez estu
dos acadêmicos. 

Effi -1930 era um comerciante moço exercendo suas atí
vidades no Caicó, -com grande visão mercantil, o que lhe 
valeu a liderança empresarial e política no seridó, com
prando algodão, peles e produtos regionais. 

Naquele ano, inciando-se na vida pública, em época 
especialmente agitada, alia-se ao movimento contra os 
líderes estaduais da época. E~ 1934 assume a Prefeitura 
de Caícó, fundando o Partido Popular com José ~ugus
to, Juvenal Lamartine e Elói de Souza, conduzindo Ra
fael Fernandes ao Governo do Estado. 
- SUa Tiderança se baseia na pessoa, na inteligência, no 

desprendimento, na generosidade, na fidelidade aos 
priilcípios. 

Sempre- foi noiáVel sua combatividade na tribuna, 
Na convenção da UDN, de que resultaria a escolha de 

J ánio Quadros como candidato do partido, todos te
miam enfrentar Carlos Lacerda que defendia outra can
didatura.' 

Dinarte Mariz foi o grande tribuno. falou durante 
meia hora perante aquela notável assembléia política, e 
teve a sua tese vitoriosa, com os aplausos do próprio La
cerda. 

Também, certa vez, ocupou a tfibuna do Tr-ibunal 
Eleitoral, como delegado da VON, defendendo os recur
sos do partido na eleição estadual de 1947, de_ improviso, 
para-merecer, S. Ex• que não era advogado, referências 
elogiosas dos maiores juristas presentes. 

Profundamente vinculado aos interesses do Nordeste, 
lutou, na Câmara _dos Deputados, pela criação da SU
O EN E, que sempre defendeu, naquela e nesta Casa, 
como antes defendera o Instituto do Açúcar e do Álcool, 
o grupo especial para a racionalização da agroindústria 
canavieira do Nordeste, o PROÁLCOOL e todas as ini
ciativas de apoio ao desenvolvimento regional. Foi-in~ 
cansável na luta pela instituição do PROAGRO e sua 
voz sempre se fez ouvir nos dias de angústia que, episodi
camente, assaltam a região, no terrível drama das estia
gens, Por isso, com muita razão, dizia, em 1971, desta 
tribuna, o Senador Arnon de Melo: 

..V; Ex', Senador Dinarte Mariz, todos nós nor
destinos o reconhecemos, ê, sem dúvida, o líder au
têntico de nossa região, na defesa da solução dos 
nossos problemas." 
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O Senador Dina.rte Mariz. tem muitos justos titulas de 
que se orgulhar: Deputado Federal, Governador do Rio 
Grande do Norte, várias vezes eleito Senador da Re
pública, Mas um há de otgulhá-lo mais do que qualquer 
outro: o título de Doutor Honoris Causa pela Universi
dade Federal do Rio Grande do Norte, que criou, como 
dissemos, como instituto estadual e viu federalizada, 
graças principalmente ao seu trabalho. 

Ao conferir-lhe eSsâ !áurea rendendo tributo ao pro
fessor que se formara na universidade da vida, homena
gem aquela que tanto ajudara estudantes a se formarem 
médicos, a receberem diplomas advogados e engenhei
ros, estipendiados pela bolsa particular do velho Sena
dor, recebia S. Ex' o prêmio da gratidão de um povo re· 
conhecido. 

Nesta quadra da vida, é confortador, Srs. Senadores, 
ter ao lado um companheiro de tal fibra, valente lutador, 
legislador atento, orador seguro e claro, administrador 
exemplar, vendo-o completar o octogésimo aniversário, 
con-tendo, itessa trajetóriã, pelo menos cinco décadas de 
serviço público, iluminado pelo mais candente fervor 
cívico, explendendo o patriotismo sem jaça, a generosi
dade do amigo, a g~andeza do homem público. 

Relembramos, nesta hora, um trecho da "'ode ao velho 
-capitão, do poeta potiguar Joanilo d~ Paulo Rego: 

"No seridó das lendas e fogueiras, 
os teus cabelos brancos de algodão, 
lembravam a bravura e a lealdade 

daquela altiva gente, capitão. 

Homens, mulheres, jovens e crianças, 
todos queriam apertar a mão 
que semeou o bem e espalhou frutos, 
mãos honradas do bravo capitão". 

O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. V!RGILIO TÁ V~RA -Com muito prazer! 

O Sr. Aderbal Jurema- Sinto-me até constrangido de 
interromper a beleza de sua oração .. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Que vem do coração. 

<;>Sr. Aderbal Jurema- .•. mas não podia eu deixar 
de trazer neste instante a solidariedade de Pernambuco 
às -homenagens que esta Casa presta, por intermédio de 
V. Ex', a este grande cacique potiguar. Não poderia Per~ 
nambuco deixar de assinalar o que tem de comum na sua 
vida pública com a vica pública do Rio Grande do Nor
te, onde Dinarte Mariz é figura de primeira plana. 
Lembro-me que nos primeiros anos de Deputado Fede
i-a!, pelos idos de 1959, saía do plenário da Câmara e ia 
até o seu gabinete receber as aulas deste mestre que, mui
to bem V. Ex• assinalou, formou-se na universidade da 
vida. Pois bem, Senador Virgílio Távora, nós todos aqui 
somos um pouco alunos de Dinarte Mariz. Por isso ê que 
neste inStante, reunidos, queremos dizer a este varão 
ilustre que há taritos anos honra esta Casa, honra a polí
tica brasileira, queremos dizer: multo obrigado, Dinarte 
Mariz, pelo que nos tem ensinado de patriotismo, de co~ 
ragem e de civismo. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA -Com que satisfação, 
eminente S_enador Aderbal Jurema, incorporo as pala
vras de V. Ex' a meu discurso, que se brilhante não ê pela 
forma, tem o mérito de brotar do fundo do coração; 
como há pouco citava: 

Continuando, Sr. Presidente. 

A maior ventura de um homem público deve ser a de 
mostrar as mãos limpas e vazias - porque não se suja
ram nem se locupletaram - para estendê-las a quem as 
busca, fraternalmente. 

Pois agora, terminando essas breves palavras que não 
conseguem elevar à altura em que a vida pública colocou 
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Dinarte Mariz quero apertar-lhe a mão, com o mesmo 
anseio de comunhão daqueles homens; mulheres e 
crianças que procuraram estreitá-las homenageando o 
velho e bravo capitão, com a m~sma_ con_fiariça e amizade 
que em anos;-muitos anos atrâs, o jovem major, recém
estreante em política, depositava naquele homem, que 
por tanto tempo foi seu guia e que, já à época, era um 
dos pilares da política nordestina. 

A Dinarte a saudação maior junto ao respeito, a ami
zade à admiraçãO de seus pares' entre os quais com gran
de honra me incluo eu. 

O .Sr. José Samey- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Com prazer, nobre 
Senador José Sarney. 

O Sr. José Sarney --V. Ex.• fala em nome de todos 
nós, mas eu desejaria: cltü:-rrcassemnos Anais do Senado 
as poucas palavras que escrevi a respeito dessa figura ex
cepcional de político que ê Dinarte Mariz, no livro de de
poimentos que foi feítO ·agorano Rio Grallde do Norte. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Será uma honrapara 
mim incluir o seu aparte, Senador Josê Sarney. -

O Sr. José Sarney- Tive a oportunidade de çhamar 
Dinarte de patriarca e deão, dizendo: 

A glória polltica vede lampejos,-do instante, das 
circunstâncias, de um discurso, de um aparte, de um 
projeto, de um com_ício, de uma vitória, de uma der
rota, de uma campanha. Oinarte Mariz chega aos 
oitenta anos depois de viver essas glórias e, de ins
tante a instante, de _circunstância em cirscunstãncia, 
conseguiu acumular um dos maiores acervos de ex
periência humana na vida pública brasileira. Nos 
idos de 58 o conheci. Nós êramos da chamada cor
rente radical da UDN, tendo à frente a bravura de 
Carlos Lacerda, Dinarte, bom poHtico, Governador 
do Rio Grande do Norte, pertencia ao grupo mais 
tranqUilo do Partido. 

Nosso relacionamento foi sempre discreto, amá
vel, mas não constante, atê o nosso reencontro no 
Senado_.Aí, na convivência, no falar dos problemas 
do Nordeste, no ouvir as vivências da vida parti
dárias, históriaS, Sagas-e cantigas de Caicó, foi cres
cendo uma admiração e amizade que se consolida
ram. 

Diriarte Mariz foi o mais lúcido sobrevivente des
sa geração que já não existe, dos políticos fOrtes, 
chefes de bandos do bem comum, cangaceiros da 
luta pelo Nordeste, heróis da resistência das secas, 
no sentido de olhar a poHtica como uma paixão sem 
volta, de doação absoluta, na arte de fazer possível 
o caminho para conseguir o impossível. Conselhos, 
informações, impresSões, tudo passou a ser o barro 
de uma constante arte d.a olaria polítiCa em que con
viVemos. Passei a estimá-lo, admirá-lo, querê-lo 
bem e tratá-lo como um patriarca, desses que são 
constantes e vivem eternamente. Niriguêm mais lú
cido, mais manhoso, mais sagaz, mais inteligente 
numa manobra, dessa sem pecado a que a po1ítica 
obriga todo deão ou _chefe_ de tribo. 

Oitenta anos bem viVidos. Vida rica que enche de 
alegria os seus descendentes e amigos C?nriquece a 
vida pública, desde as caatingas do Rio Grande do 
Norte, passando pelo País inteiro, chegando atê ao 
Senado onde ele pousa como símbolo e deão." 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Senador, V. Ex• que é 
Presidente da agremiação partidáriã a que pertenço com 
o poder de síntese, com a eloqíiência que tem, em poucas 
palavras, estou certo, disse muito mais do que aqui pro
curo traduzir nesta descolorida oração. 

Senador Dinarte Mariz, certeza tenho que desta tribu
na não falou só o representante do PDS, falou aquele 
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atJligo de 35 anos, que entrou na política por suas mãos, 
e que neste momento, no preito de homenagem que ora 
presta, tem que agradecer ao destino a oportunidade que 
t.he foi dada de ocupar esta Tribuna. 

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

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Pois não. 

O Sr. Helvídio Nunes - Eminente Senador Virgílio 
Távora, ·a presença de Dinarte Mariz no plenário a mim 
me-inibe de uma maneira especial, mas, aproveitar'fdo a 
oportunidade que V. Ex.• me concede, gostaria de dizer 
uma palavra sobre o político e o amigo Dinarte Mariz. 
Conheci S. Ex• há muitos anos, pelas mãos do querido 
amigo comum José Cândido Ferraz. Mais ta"rde, nesta 
Casa, o local de nossos encontros mais freqüentes era o 
gabinete de Petrônio PorteUa, de quem S. Ex• foi um 
grande e diteto amigo. De 1971 a esta parte, Dinarte tem 
sido um condutor, um mestre da política e da amizade, 
porque Dinarte Mariz é um homem sobretudo autêntico. 
Se fôssemos escolher hoje um símbolo para a nossa re
gião, para o nosso Nordeste, _acho que essa escolha ficá
ria muito bem- digo mais- ficará muito bem, n_a pes
soa elo senador _Dinarte Mariz. 

O Sr. Di11arte Mi~Jiz - Obrig~do a V. Ex• 

O SR: VIRGfLIO TÁVORA- Agradeço o aparte-de 
V. Ex•, Senador Helvídici Nunes, pelo testemunho que 
dá. Apenas diria que não seria um símbolo, já é, já rePre
senta. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não. 

O Sr. Jorge Kalume- Sou de um estado filho do Nor· 
deste, o Acre. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Especialmente do 
Ceará. 

O Sr. -Jorge Kalume - Portanto, considero·me um 
discípulo de Dina_rte Mariz, essa fJ.gura ímpar que está 
sendo homenageada, com muita justiça, quando comple
ta seus 80 anos. Há poucos momentos eu dizia a Dinarte 
Mariz: felizes o homens- e eles são_raros no mu_ndo
que podem alcançarmos 80 anos com tantas vitórias, 
com t_antos triunfos. O Brasil muito deve a Dinarte Ma
I-iZ. s--:-Ex• Se enquadra perfeitamente dentro de um pen~ 
sarnento de um grande escritor inglês. "de que uma s_óli
da vontade habilita o homem a fazer ou a ser aquilo a 
qUe ele se-propôs fazer ou ser." E eu costumo dizer que 
Dinarte Mariz não ê só o jequitibá do Nordeste, mas 
uma figura hercúlea, da têmpera de aço, porque se dobra 
e não_se quebra. Eis o homem a quem todos aprendemos 
a amar e admirar. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Coln prazer. 

O Sr. Passos Pôrto --Senador Virgílio Távora, gosta
ria de incorporar ao discurso de V. Ex• a homenagem do 
meu Esta-do de Sergipe, sobretudo na figura do ex· 
Senador Leandro Maciel, amigo e contemporâneo,, da 
mesma formação política de Dinarte Mariz:Temos pro
fundas ligações com esse lider político potiguar. FOfele 
um aliado do governo Leandro Maciel, num dos instan
teS niaíS ·diffcers-da política do meu Estado. Daf aprendi 
a·ãdmir8.r-eSte homem que eu haveria de conhecer poste
riormente e ouvi, certa feita, de Carlos Lacerda, que Di
narte Mariz é um sertanejo coni vinte anos de Morro da 
Viúva, Era aquele homem que tinha vindo das lutas polf
ticas no Seridó, que se assentara na então Capital de Re-

-pública, com o seu talento e as suas vicissitudes, para daí 
extrair e se dimensionar com um dos Hderes políticos 
desses tempos. O .. Senador Dinarte Mariz é, sem dúvida 
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alguma, um dos últimos remanescentes dos políticos da 
nossa região. Ele representou, de uma certa forma, um 
longo período da vida brasileira que começou com os 
Tenentes de 30 e que deve ter·se encerrado, nesta década, 
evidentemente, para uma nova geração, sob uma nova 
forma de liderança política; não mais aqueles chefes in· 
discutíveis da região, aqueles homens que comandavam, 
pela bravura e pela lealdade, os seus grupos pot1ticos. 
Deixou de existir o chamado eleitor do interior para exis
tir o eleitor de massa. Uma nova etapa se faz na poHtica 
brasileira e: a esta nova etapa se rende este homem de ca
belos brancos, cuja brancura relembr;i_a brancura do ai-_ 
godão do Seridó, que ê sem dúvida alguma o melhor al
godão do mundo. Ele ê, indiscutivelmente a melhor ex
pressão política do Rio Grande do Norte de: todos os 
tempos. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Dinarte, em concluin
do esta oração, vendo, assistindo os apartes dessa ge
ração de colegas nossos mais novos, fecho os olhos e 
como numa visão, nos passam, a mim e a todos aqueles 
que seus amigos foram·durante tantos anos, as imagens 
dos que a esta Casa e a nossa vida pública e política CO· 

mum pertenceram e, já nos páramos da eternidade, ou 
ainda nesta vida maS jâ fora da vida pública, aqui sor
riem de alegria- vendo a homenagem que no momento o 
Senado lhe presta. Relembro Josê Augusto, relembro 
Cleofas, relembro Bornhausen, Fernandes Távora, Edil
berto, Lac_e_rda e tantos outros que conosco, naqueles 
idos de 47 e 50, lutaram em prol de uma Pátria maior, de 
uma Pátria mais forte, de uma potência mais avantajada, 
e deram o seu tributo e, com Dinarte, de mãos dadas, 
tanto _labutaram pelo Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O ora
doi é cump_rimenta_do.) 

O SR. PRESIDENTE- (Henrique Santillo)- Con
Cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO \PTS- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. :{>resi
dente, Srs. Senad_o(es: 

E motivo de surpresa nesta Casa quando V, Ex.• pede o 
pronunciamento do Partido Trabalhista Brasileiro e, às 
vezes, declaro que a questão é aberta, exatam~nte por~ 
que, não sendo uma questão programática, o represen
tante desse Partido, embora um só, pode votar livremen
te. Ess! explicação é necessária para dizer que, neste mo
mento, a questão ê fechada- todo o Patt.ido Trabalhis
ta Brasileiro saúda Dinarte Mariz pelos seus 80 anos de 
vida e, no mínimo, 53 anos de carreira politica. 

Sr. Presidente, por estranha coincidência, Dinarte Ma
riz e eu devemos ser, na história política do País, dos 
mais velhos aqui presentes, porque em l930 estávamos 
jllnlos riã campanha da Alinça Liberal- ele já vitorioso 
no Rio Grande do NQrte, eu um jovem estudante de Di
reito na Bahia. mas, não nos afastamos. Estivemos junto 
na campanha de Eduardo Gomes; ao chegar à Câmara, 
já encontrei Dinarte Mariz, após a Constituite de 1947. 
Mas, a seu pedido, ou melhor, atendendo às suas ordens, 
integrei ãquela valorosa equipe que foi ao Rio Grande 
do Norte acompanhar as eleições municipais de 1948, se 
não me engano. Perc_orri o Rio Grande do N arte, junto 
com Dinarte Mariz, junto com Cafê Filho, junto com 
aquele extraordiilârió Josê Augusto, a quem a vida 
pública não deu ou nã_o tem dado o relevo que ele merew 
ce._ Eram meus companheiros recrutados na B.ancada da 
UDN, Ernani Satyro, o General Euclydes Figueiredo e, 
se não me engano, João Agripino. Percorremos todo o 
iht~rior do Rio Grande do N arte e acompanhamos a pa
lavra entusiástica e arrebatadora de Dinarte Mariz, con~ 
vocando os seus _co_rreligionãrios, convocando a popu, 
lação para fazer vitoriosos os candidatos do Partido. 

Foi preciso, então, Pistribuir aquela equipe. Lembro
me que o General Euclydes,FigUeiredo ficou com areS
ponsabilidade maior: fiscalizaria as eleições de Mossoró · 
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Coube-me Ceará-Mirim e, em Caicó, ficou Ernani Saty
ro. 

Mas daquela peregrinação pelo interior do Rio Gran
de do Norte, um nome ficou Cantando até hoje nos meus 
ouvidos, de um Município que é todo o Serldú: Jardim 
do Seridó. Realmente isso é o que qucrfamos que fosse o 
Rio Grande do Norte: o Jardim do Seridó, um grande 
jardim onde houvesse flores c não houvc.sse seca. onde 
houvesse alegria e não houvesse amargura. 

Sr. Presidente, já se disse que a vida começa aos oitcn· 
ta anos. Neste momento nós saudamos uma etapa da 
vida de Dinartc Mariz, felismentc uma etapa, porque a 
sua esplêndida juventude certamente continuará dando a 
este País e ao Senado a sua presença, a sua coluboraçJo, 
e, principalmente ao Nordeste, a sua palavra entusiflsti
ca, sofrida, amargurada, como o seu povo. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Humberto Lucena- Pelo PMDB, ocupou a tri
buna o nobre Senador Alberto Silva, que em brHhantes 
palavras traçou o perfil de Dinarte Mariz, o nosso home
nageado desta tarde. Mas gostaria que o depoimento que 
dei no livro dedicado aos oitenta anos de Dinarte Mariz, 
editado em Natal, no Rio Grande do Norte, também fi. 
casse nos Anais do Senado, o qual é o seguinte: 

Depoimento 

Senadoi HUmbirtO-Lucena 
Ao completar oitenta anos de idade, em plena ri

gidez física e em completa l_LJ.cidez mental, a maior 
justiça que se pode fazer a Dinarte Mariz é ~econhe
cer a sua maior qualidade: autenticidade. Autentici
dade com homem público. 

Em nenhuma hora renegou as suas convicções de 
homem de centro, de conservador. 

Continua firme, pela vida afora, na defesa de 
suas idéias. Autenticidade _como nordestino, pois, 
na sua longa vida política c parlamentar, embora 
sempre preocupado com os problemas de- ofdem 
institucional, o seu tema -predileto, na tribuna ou 
fora dela, sempre foi o No'rdCstc, sobretudo o semi
árido. A seca e o seu drama, os planos e projetas, 
não só para atenuar os seus efeitos, mas sobretUdO 
para erradicar as suas causas, do ponto de vista es· 
trutural, integram permanentemente no Senado Fe
deral o discurso desse bravo nordestino de quem se 
pode discordar, às vezes, e até sempre, mas que ine
rece o respeito e a admiraçãO dos seus pares. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• 
por haver inc0rporado a estas breves palavras o testemu
nho de quem, vivendo o problema do Nordeste e acom
panhando a trajetória de Dinarte Mariz, no decorrer 
desses longos anos, depõe ·para o futuro. -

O Sr. Roberto Saturnino- Permire~me· V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O SR. ROBERTO SATÚRNfNO- t para também, 
não deixar sem a minha palavra, em nome do meu Parti
do, reafirmando o que também já deixei por escrito, para 
que constasse da publicação desta homenagem ao Sena
dor Dinarte Mariz, que todos nós, embora divergindo 
dele, como temos divergido, aprendemOs a admirá-lo 
pela sua coerência, pela sua fé, pela sua crença neste 
Pais, pelo denodo e coragem com que enfrenta as bata
lhas políticas, constituindo, por tudo isto, por todas as 
suas qualidades de homem honrado, de homem sério, 
um patrimônio de nossa vida política. Dinarte Maiiz, 
realmente, na História Política do Brasil, deste Brasil 
que vivemos, que conhecemos, que-presenciamoS, figura 
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com o destaque que poucos bra5ileiros têm merecido. E 
esta hum~:nagem de hoje que o Senado lhe presta, que os 
Senadores lhe prestllm, é o testemunho desta admiração 
que todos nós temos o dever, o dever de bmsileiros, de 
devotar a Dinarte Mariz. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço o privilé
gio de incluir no meu breve dlscurs~ a b~ilhtJntc inter- _ 
venção do nobre Senador Roberto Saturnino, em nome 
do Partido Democrático Trabalhista. 

O Sr. Milton Cabral- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honru, 
nobre Senador. 

O Sr. Milton Cabral - Meu caro Senador Nelson 
Carneiro. permita-me a honra de participar das homena· 
gens do Senado Federal a esse ilustre homem público 
que e o Senador Dinarte Mariz. A História Po!íticll da 
Paraíba e do Rio grande do Norte foi marcada, de_sde 
1930, pela presença sempre atuante do Senador Dinarte 
Mariz. Creío que !lào houve um episódio maior da polí-

-__ tica rio-grandense do norte que não teve a sua partici
pação decisiva, pois S. Ex', ao longo de sua vida pública, 
muitas vezes, decidiu algumas das eleições naquele Esta· 
do. Além de Representante do povo, foi Governador do 

-Estado, conquistando uma das miis consagradoras vi-
-tóiiãi Como Senador da República, Dinarte Mariz mar-
cou sua presença, também, na política nacionaL Raros 

-----os momentos da politica brasileira que tambêm não con· 
taram com a sua participação destacada. Nos trabalhos 
parlamentares, aqui, somos testemunhas da sua valiosa 
contribuição e do seu interesse inexcedível na defesa dos 

-interesses da Região nordestina. Os 80 anos de Dinarte 
Mariz, esse ilustre e bravo Senador rio-grandense, tem 

--para nós uma significação toda espedal. S. Ex~ represen~ 
ta a tenacidade, o denodo, a habilidade do político brasi~ 
Jeiro; sem dúvida alguma, um grande político, um n(Jtá
vel brasileiro. Reafirmo, mais uma vez, tal como comecei 
este aparte; é uma grande honra para mim homenagear 
os 80 anos do Senador Dinarte Mariz, a quem devoto a 
mais fiel amizade e admiração. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu agradeço, nobre 
Senador Milton Cabral, poderem figurar nesta inter
venção, que eu previa rápida, as palavras com que V. Ex~ 
homenageia Dinarte Mariz. 

Sr. Presidente, devo concluir dizendo que nós, hoje, 
saudamos os 80 anos de Dinarte Mariz, mas o Senado 
espera conservá-lo por muitos anos, e, talvez, outros que 
nào eu aqui estejam a festejar os seus noventa unos. Que 
90 anos não sào nada para este homem curtido pelo sol 
do Nordeste, vivendo as agruras, e também as poucas 
alegrias que marcam a gente_ de sua terra. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dirigindo-me a Dinarte 
Mariz: Meu jovem Dinarte Mariz, ao cabo de80 anos de 
idade, certamente, lhe será possfvel repetir o verso de 
Olegário Mariano: 

"Trabalhei, não (ui vadio e- nào fiz mal a nin
guêm." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Falará, 
a seguir, o ilustre homenageado, o Sr. Senador Dinarte 
Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO -POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O Sena
do Federal acaba de prestar, com muitajustiça, homena-
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gens ao ilutatre brasileiro, o nobre Senador Dinarte Ma· 
riz, pela passagem do 801' aniversário. 

A Mesa Diretora tem o prazer de associar-se a essas 
homenagens, reconhecendo a seriedade e a relevância 
dos serviços prestados por este ilustre homem público. 
quer representando o seu Estado, o Rio Grande do Nor
te, quer o Pafs. 

OSR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O Sr. !Q
Secretário irá proceder à leitura do Expediente:. 

É lido o seguite 

EXPEDIENTE 

PARECER N' 786, DE 1983 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo nl' 
8, de 1982 (n~" 120/82, na Câmara dos Deputados). 

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

Decreto Legislativo n~' 8, de 1982 (nl' 120/82, na Cámara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coo
peração Cultural, Científica e Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Mali, concluido em Brasília, a 7 de outubro 
de 1981. 

Sala das Comissões, !3 de setembro de 1983. -~o~ 
manto Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Al
berto Sih•a. 

ANEXO AO PARECER N' 786, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~" 
8, de 1982 {nl' 120j82, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
-----,, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o segulnte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1983 

Apro"o o texto do Acordo de Cooperação Cuttu .. 
ral, Cientifica e Técnica entre o Go'\lerno da Repúbli~ 
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Mali, concluído em Brasília, a 7 de outubro de 1981 

O Congreso Nacional decreta:. 

Art. I~" E aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Ft::derativa do Brasil e o Governo da Repúblí
ca do Mali, concluído em Brasília, a 7 de outubro de 
1981. 

---Art. 29 Este becreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER N' 787, DE 1983 

(Da Comissi,o de Redaçào) 
Redação final do Projeto de Resolução n~> 97, de 

1983. 

RELATO R: Senador Passos Pôrto. 
A Comissão apresenta a redaçào finai do Projeto de 

ReSolução n"' 97. de 1983, que suspende a execução do 
art. 3~" da Lei n~' 1.390, de 30 de agostQ. de 1977, do Mu
nicípio de Itararé, Estado de São Paalo. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1983. -Lo
manto Júnior, Presidente- Pas!Ws Pôrto, Relator - Alw 
berto Silva. 
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ANEXO AO PARECER No 787, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 97, de 
198J. 

Faço_sabe_r que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do urt. 42, inciso VII, da Constituição, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 
Susptmde a execução do art. J9 da Lei n'? 1.390, de 

30 de agosto de 1977, do Município de Itararé, no Es~ 
tado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E suspensa, -por inconstitueiO~alidade, 

nos termos da decisão definitiva do SuQremo Trib_unal 
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Federal, proferida em Sessão Plenária de 9 de dezembro 
de 1982, n"oS autos do Recurso Extraordinário n9 95.841~ 
O, do Estado de São Paulo, a execução do art. 3"' da Lei 
n"' 1.390, de 30 de agosto de 1977, do Município de !tara
ré, naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- 0 Expe
diente lido vai à publicação. Encontra-se na Casa o Sr. 
Lázaro Ferreira Barboza, suplente convocado da repre
sentadio do Estado de Goiás, em viitude da licença con
cedida ao titular, Senador Mauro Borges. 

S. Ex~ encaminhou à Mesa o diploma que serã publi
cado na forma regimental. 

-É o seguinte o diploma encamiilhado à Mesa 

!ST"-00 CE l:lCIAS 
JUSTIÇA ~L!ITCflAL 

rODER JUOICIAFUO 

1!\iploma 

0 D111mbJrg~dru Pfftkll,tl d~ Trlbun1/ Rf#/MIIlltlt~r.l do l1t1tm dt O~ltl, lindo tm vf1t1 
o qut consta no.s llrtlgos 20211215 d11 L11/ n. 4,737, dt1 16 dt~ julho til! 1965, Côd!Qo Elttltoral, f•z ub•rqufJ o Senhor 

DR. LÁZARO Ff.RRI!llt.\ BARI\O.'iA foi eftt/to ~1'1 O Cllrgo de PIHMEIRO S1.11'l.f.NTE A. 

SENADOR pelo I'ARTIDO DO MOVDIENTO DE!>IOCRÁTICO BRASELEIRO 

VOtOI, nalttlfJiÇfJBI f'ttllfiZlld!JIII 15 dfJ novt~mbro dfJ 1982, 

confr:Jrmtt const/1 tisiJtii!Jit!'SI, Mn nulo do qt;t~lh• tJ conferido o preunt/1 Dtplom•,• fim d• que pom e.x~r o SIIU 

mtmdiJtO com totilJ plenitutifJ, 

Goilnla, ts de dezembro dtt 1982 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santii_IQ)- Designo 
os Srs. Senadores Passos Põrto, Gastão MUller e Alberto 
Silva para comporem Comissão que deverã introduzir S. 
Ex• no plenârio, a fim de prestar o compromisso regf
mental. (Pa1,1sa.) 

Acompanhado da Corn_issà...9 designada, dâ entra
da em plenário o Sr. Lázaro Ferreira Barboza, pres
tando junto à Mesa o seguinte compromisso regi
mental: 

"Prometo guardar a Constituição Federal e as _leis 
do Pais, desempenhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me canferiu e sustentar a união, a 
integridade e a independenclq do Brasil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (H_enrique Santillo)- Ôeclaro 
empossado, COf!lO Senador cia República, o nobre Sr. 
Lázaro Ferreira Barboza_oque, a partir deste momento, 
passará a participar dos trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Saptillo) -~obre a 
mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. }9-

Secretário. 

E lida a seguinte 
Senhor President_e: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à 

vista do disposto no art. 7~' do Regimento Interno que, 

assumindo nesta data a representação do Estado de 
Goiás, adotarei o nome parlamentar abai:tÇo consignado 
e integrarei a bancada do Partido do Movimento Demo
crático Br.asileiro. 

Atenciosas saudações. 
Assinatura por extenso: Lázaro Ferreira Barboza. 
Nome parlamentar: Lázaro Barboza 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A comu
nicação lida vai_à publicação. 

S9bre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
1 ~>-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No llll, DE 191!3 

"Altera dispositivos da Lei nO? 6.015, de 31 de de
zembro de 1973 (Registras Públicos) visando eliminar 
a exigência de pagamento de multa por registro de 
nascimento feito fora do prazo". 

O Congresso Nacional decreta: 

Aii 1Q Â Lei nQ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
noCapítul_o !Il, do Título II, concernente às penalid~des 
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aplicáveis por declarações de registro extemporâneas, 
passa a vigorar com as seguintes modificações: 

"Art. 46. As declarações de nascimento feitas 
após o decurso do prazo legal somente serão regts
tradus mediante despacho do juiz competente. 

§ I~> Será dispensado o despacho do juiz, se o 
registrando tiver menos de doze anos de idade. 

§ 2~> O juiz somente deverá exirgir justificação 
s_e suspeitar da falsidade da declaração. 

§ 39 Os assentos de que trata este artigo serão 
isentos de quaisquer acréscimos nos emolumentos 
ou taxas e serão lavrados no cartório do lugar da 
residência do interessado. No mesmo cartório serão 
arquivadas as petições com os despachos do juiz. 

§ 4<:> Se o juiz-não fixar prazo menor, o oficial 
deverá lavr~r o assento em cinco (5) - dias, sob 
pena de pagar multa correspondente a - um valor
de-referência." 

Art. 2<:>- Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. J'i' Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

A nova redaçào que o projeto visa dar ao art. 46 da 
Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de 197.3 (L_ei dos Regis
tras Públicos), objetiva, tão-somente, eliminar de seu 
texto as referências à multa que o interessado deve pagar 
pelo registro de nascimento extemporâneo. 

A medida tem largo alcance social e é aqui buscada em 
atendimento a sugestão do sr. Oficial do Registro Civil 
de Guapimii'lm, Magé, Rj, Antonio Correa, que argu
menta; 

"Por lei somos obrigados a cobrar, para o regis
tro de nascimento, depois de 15 dias de nascido ore
gistrando, a importância de Cr$ 1.634,oo, assim dis
tribuidos: mútua dos magistrados Cr$ 280,00; multa 
Cr$ 1.123,00; cartório Cr$ 231,00. Observa-se que 
com as obrigações fiscais o interessado gasta muito 
mais do que com o próprio registro. E se ele, interes
sado, deixa de registrar o filho dentro do prazo exa
tamente porque não pode pagar o registro, como 
admitir que ele possa fazê-lo com as despesas majo
radas de multa, mútua .... Se há interesse social no 
registro dos que nascem, é justo que o governo faci
lite esse registro". 

Nada mais lógico, a nosso ver. 
por i"sto que o presente projeto, como já dito, elimina 

do texto a exigência da multa e faz referência expressa à 
proibição de cobrança de quaisquer acréscimoS. 

Sala das SeSsões, 13 de Setembro de 1983. - NCison 
Carneiro. 

(Ãs ComiSsões de Constituição e Justiça e de Eco~ 
nomia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 230, 
DE 1983 - COMPLEMENTAR 

Revog-a a Lei Complementar n~' 28, de 18 de no· 
vembro de 1975, e dá outras providências. 

O C_Q11gresso Nacional decreta: 

Art. ['i' O art. 69 da Lei Complementar n" I, de9 de 
novembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 61' A criação e qualquer alteração territo~ 
ria! de município somente poderão _ser feitas no 
período çompreendido entre trinta e seis e seis meses 
anteriores à data da eleição municipal". 

Art. _21' Fica revogada a Lei_Comple_mentat-nY 28, de 
18 de novem_bra de 1975. 
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Art. 39 Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

ArL 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 69 da Lei Complementar nY I, de 9 de novembro 
de 1967, declarava: 

"Art. 61' A criação de município e su~as alte
rações territoríais s6 pOàerão ser feitas qÚâdríe·nal
mente, no ano anterior ao da eleição muniCipal". 

A Emenda Constitucional n'i' 22, de juriho de 1982,
acrescentou, ainda, o art. 215 à Carta Magna·, com a se
guinte redacão: 

"Art. 215. Os mandatos dos Prefeitos, Vice
Prefeitàs e Vereadores eleitos em 15 de" novembro de 
1982 terminarão em- Jf Oe dezembro de 1988". 

Aumentando as dificuldaôes, para essa criação, a Lei 
Complementar n., 28, de 1975, deu a seguinte redação à
quele artigo: 

"Art. 69 A criação e qualquer alteração territo
rial de município- sOineiite- po-defão ser feitas· no 
período entre dezoito e seis meses anteriores à data 
da eleição municipal". 

Portanto, pela legislação erÍl vigor, somente em mea
dos de 1987 é que poderiam ser criados novos municípíos 
ou mesmo ser elaborada qualquer alteração territorial. 

Revogando essa Lei Colnplimeii[ar e dan~o nova re
daçào ao art. 69 da Lei Complementar n~' 1, de 1967, pre
tendemos facifiiar a cr1áção dos municípios, declarada a 
autonomia de DísiritoS que apresentam todas as con
dições para merecê-las. 

Sala das Sessões, 13 -de seteritbro de 1983.- Gastio 
Müller. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 28 '- DE 
I& DE NOVEMBRO DE 1975 

Modifica o artigo 69 da Lei Complementar n~' 1, de 
9 de novembro de 1967. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta; e eu, 
s~ciono a seguinte Lei ComplemenTar: ---

Art. 19 O artigo 6~' da Lei Complementar n~' 1, de 9 
de novembro de 1967, passa a vigorar com a·seguinte re
dação: 

"Art. 6~' A criação e qualquer alteração territo
rial de município somente poderão ser feitas iio 
período compreendido entre dezoito e seis meses an
teriores à data da eleição municipal". 

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

Art. 39 Revogam-se as disposíções em conf.râriá. 
Brasília, 18 de novembro de 1975; 154" da Indepen

dência e 87~> da República. 
ERNESTO GElSEL --:- Armando Falcio. 

(Às Coinissões ae Constituição e Justiça, de Mu-
nidpio.s e de Finanças.) -

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os pro
jetas lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimentá que vai ser lido pelo Sr. 
!~'-Secretário. 
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E lido e aprovado o segufnte 

REQUERIMENTO N" 776, DE 1983 

Nos termos do art. 36 da Constituição, na redaçào da 
Emenda Constitucional nv 22, requeiro licença para me 
afastar dos trabalhos da Casa, a partir do dia 13 do cor
rente, pelo prazo de 120 dias, a fim de tratar de interesses 
particulares. Sala das Sessões; 13 de setembro de 1983-
Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Aprova
do o requerimento, a Mesa tomará as providências no 
sentido de ser convocado o respectivo suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Tendo 
em vista 'a criação, através do Requerimento n9 770, de 
1983, aprovado no dia ]9 do corrente. de autoria do Sr. 
Senador J_oão _ Cª-l_rn_o_n, da Comissão_ Especial criada 
para examinar e avaliar os fatos relacionados com as de
núncias do jornal O Estado de S. Paulo sobre os acordos 
entre o Governo da República federativa do Brasil e a 
Polónia, a Presidência, de acordo com as indicações das 
Lideranças, designa, para integrar a referida Comissão, 
os seguintes Senadores: 

Titulares 
Jorge Bornhausen 
VirgíJio Távora 
João Calmón 

Suplentes 
Marcondes Gadelha 
Almir Pinto 
Lourival Baptista 

Itamar Francõ 
Severo Gomes 
José Ignâcio 

PDS 

PMDB 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Gaivão Modesto - José Sarney - Alberto Silva -
Martins Filho - Milton Cabral- Nilo Coelho- João 
Calmon - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Ro
berto Satumino.- Murilo Badaró - Severo Gomes -
Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão Müller 

· - Roberto Campos- SaJdaflha Derzi- Jaison Barre~ 
to. 

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 n979, de 1981 (n~' 3.247/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de apli
cação em projetas específicos dos crêditos e finan
ciamentos de organismos governamentais e daque
les provenientes de incentivos fis~ais, tendo 

PARECERES, sob n9s 585 a 587, de 1983, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiçs, favorável; 
__; de Economia, favorável, com emenda que 

apresenta de n9 I-CE; e 
- de Finanças, contrário, com voto vencido do 

Senador José Fragelli e voto ven_c;ldo, em separado, 
do Senador Pedro Simon. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Aloysio Chaves. 
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O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para enca
mlnhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto em exame pretende dispor "sobre a obriga~ 
toriedade de aplicação em projetas específicos dos crédi
tos e financiamentos de orgimismos governamentais e 
daqueles provenientes de incentivos fiscais"-. 

Na justificativa. destacam-se as facilidades de desvios 
na destinação dos recursos oriundos de. incentivos fis
cais,-espêdãiinente no setor agrfcola, ressaltando que o 
?rtigo 13 do Decreto nv 58.380, de 10-5-66, qüe regufa
mentou a lei instítucionalizidora do crédito rural, não 
estabelece sanções adequadas para o caso de utilização 
do crédito ern finalidades diversas das previstas no orça
mento de aplicação. 

A propósito, importa assinalar que o crédito rural não 
é apenas concedido por órgãos da administração pú&lica 
e tampouco suas fontes se limitam aos incentivos fiscais, 
incluindo-se entre estas os recursos das instituições fi
nanceiras alocados por disposição compulsória. 

Além disso, as normas em vigor já prevêem o impedi
mento para operar no crédito rural, relativamente ao to
mador ou interveniente, quando suas explicações ve
nham a ser classificadas como insatisfatórias pelo Banco 
Central do Brasil (Manual de Crédito Rural- MC~-
2.2). 

Por outro lado, cabe registrar que, antes da instituição 
dos programas espedais e incentivos fiscais, os quais ca
nalizam recursos para regiões e setores carentes, são es
tabelecidos critérios ríg_idos de aplicação e de fiscali
zação, de modo que os objetivos por eles visados não ve
nham a ser desvirtuados pela atuação de maus adminis
tradores. 

Observe-se, a propósito, que os Decretos-leis n~'s 

167/64 (art. 2<~ e ll) e 413/69 (art. 29 e li), versando res
pectivamente sobre o crédito rural e industrial, estabele
cem sanções ao beneficiário, na hipótese de indevida uti
lização do crédito. 

Por estas razões~ Sr. Presidente, ê que neste momento 
votamos contra o projeto do ilustre Deputado Salvador 
Julianelli, porque achamos que a matéria está devida
mente tratada na leí e na regulamentação administrativa. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB}- Peço a pa
lavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para 
encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se 
à votação do projeto, ressalvada a emenda. 

Os Srs. Sen-adores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Humberto Lucena - Requeiro veriJlcação de 
votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiUO)- Vai-se 
proceder_<\_ verificação de votação solicitada pelo nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIOENTE(Henrlque Santilto)- Peço aos 
Srs. Senadores que ocupem seus lugares. (Pausa.) 

Vamos proceder a nova votação. Na forma regimen
tal, a votação será nominal. 

Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Aloysfo Chaves (PDS- PA) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Como 
vota o Líder do PMDB? 
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() SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -
Sim. - - -- --

O Sr. Presidente (Henrique Saiú.ii!o)- COrii.ci vota O 
Lídér do PDT? 

O Sr. Roberto Saturnino (PDT ~ RJ) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Como 
vota o Líder do PTB? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santilto)- Os srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação_) 
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Alberto Silva 
Humberto Lucena 
Mário Maia 
Lázaro Barboza 
Roberto Saturninio 
Saldanha Derzi 

VOTAM ""NÀO"" OS SRS. SENADORES: 
Almir Pinto 
Aloysio Cha_ves 
Altevir Leal 
Gaivão Modesto 
Jorge Kalume 
José Lins 
Martins Filho 
Virgílio Távora 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Gastão Mül\er. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiHo) - Vota
ram "SIM" 6 Srs. Senadores; "NÃO" 8. Houve uma 
abstenção. 

Não houve quorum. 
A Presidência, nos termos regimentais, irá suspçn_d_er a 

sessão por lO minutos para convocar ao plenário os Srs. 
Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão, 

(Suspensa às 16 horas e45 mfnlj.tos, a sessão é rea-
berta às 16 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está rea
berta a sessão. 

Sendo evidente a falta de número em plenário, a Pres~ 
dência se dispensa de proceder à nova verificação. 

A votação da matéria fica adiada para a próxima ses
são. 

Em razão disso, as demais matérias da- pauta, constan
tes dos itens 2 a 7 --Projetas de Lei da Câmara n"'S 
51/83 e 150/82, Projetas de Resolução n9 98 e 102, de 
1983, Requerimento n9 758(83 e Projeto de Lei do Sena
do n"' 21/83 -deixam de ser submetidos ao Plenário em 
virtude de se acharem em fase de votação, devendo ser 
apreciados na próxiirla sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Volta-se 
à lista de oradores, 

Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador 
Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SAT(.JRNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senaçlores: 

A crise tem o dom de fecundar as idéias e gerar as so
luções. A crise dissolve as posições rfgidas e amplia adis
posição para as concessões de parte a parte, encurtando 
e desbastando o caminho da negociação. Fatos gravíssi
mos estão ocorrendo em diversos ppntos do_Territórfõ 
Nacional prenunciando algo como uma explosão social 
de intensidade e desfecho imprevisíveiS. Mas fatos auspi
ciosos ocorrem na sociedade brasileira e, particularmen
te, no Congresso Nacional, prenunciando também a c~is--
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talização de um amplo entendimento político ao redor 
de alguns pontos de acordo, capaz de evitar o desastre, e
consub:.tanciar a solução para a superação da crise e a 
c(fnstruç_ão de um novo patamar de evolução da nossa 
História. Trata-se de uma corriôa contra b tÇtnpo, ~ma 
perigosa corrida contra o tempo! q~e;_exige de nós a sabe
doria e a perícia dos engenheiros que,-ão desarmar uma 
bomba, não podem cometer precipitações ou a tos falhos, 
mas não podem perder um minuto sequer ante a Iminên
cia de uma explosão cujo momento ignoram. 

Digo que é de nós que se exigem esses -cuidados porque_ 
é no Congresso que pode e deve se desenvolver essa ope
ração, e é no Congresso Nacional que ela se vem desen
volvendo. Os memoráveis discursos do Deputado Ulys-

~·ses-Gu1marãeS e- do Senador José Sarney -sã9-fniciativas 
de- aproximação cuja importância tabel-i a -lodos nós va
lorizar, no esforço de dar seguimentos aos propôsitos de 
convergência. Pronunciamentos e comportamentos que 
se observam aqui nas Bancadas do Senado nos estimu
!airúi continuá r e redobrã.r eSse esforço, certos de que na 
Outfã ·casa do Congresso não hã de ser diferente a cOJ11-
poSi'Çãô dos estados de espírito. 

Ouvimos há pouco, Srs. Senador~s, o pronunciamento 
_dramático do Senador: Dinarte Mariz evocando o senti
mento de unidade deste Pa~s. evocando a. responsabitid
de do Congresso Nacional de encontrar, aqui dentro, e 
particularmente no Senado Federal, a sua Casa, as so
luções para os graves problemas da hora que vivemos. 

Temos ouvído, temos escutado, temos lido posições de 
Senado_res que nos estimulam, Senadores do Partido go
vernamental, nossos opositores, por conseguinte, pro
nunciamentos nos quais se ilota o empenho de uma 
aproximação, de uma construção daquela solução que 
tod-o o Bfasil almeja, e Pela qual todo o povo brasileiro 
está es-Perando. 

Evoco lembranças que tenho de pronunciamentos do 
Senador Carlos Chiarelli, do Senador Virgílio Távora, 
dO senador João Calmon, do Senador Marconáes Gade
lh_a, do Senador Luiz Cavalcante; enfim, do próprio Pre
sidente do Senado, Senador Nilo Coelho, a demonstrar, 
a testemunhar que há, por parte do PDS,-COmo por parte 
da Oposição, todo um empenho para se encontrarem as 
linhas de convergência capazes de retirar o consenso de 
salvação nacioflal, díria eu, na.hoi:'a graVe Que vivemos. 

Ê pOSsível, Srs. Senadores, construir esse entendimen
to. E possível construí-lo aqui no Congresso, na Casa 
dos políticos, como base para a formalização de um en
coilirO-hlstórico do Presiderite da RCpúblíca com todos 
os Partidos. É possível, afirmo, dizer sim por parte de 
cada bancada a umas poucas proposições, apresentadas, 
debatidas, emendadas, corrigidas, destinadas a enfrentar 
e Superar, no prazo curto e médio, o~ principais proble
mas que afligem os brasileiros e constituem os pontos 
nodais que configuram a crise que vivemos, a mais grave 
de nossa História. Às vezes não ê possível dizer o sim 
num certo dia, mas é possível dizê-lo no dia seguinte, sob 
a evidência da realidade, sob a pressão da opinião públi
ca, sob o influxo da boa vontade que o processo da nego
ciação vai criando de lado a lado. Na negociação pode-se 
ceder aqui, para ganhar ali o que parecia impossível. 

Lembro-me, Srs. Senadores, a propósito dessa mu
dança de disposição, o episódio da anistia, palavra proi
bida e que, de um certo dia para diante passou a ser uma 
p_al_avra orycial; lembro-me da elei_ção direta para gover
iuldofi;S~ qlle parecia imposSível num certo dia e tornou
se realidade no dia seguinte; lembro-me da questão da 
renegociação da nossa dívida externa, que nós, há alguns 
anos preconizávamos, e recebíamos, ao preconizar, a ne
gativa constante e permanente por parte das autoridades 
governamentais, tendo o próprio Ministro Delfim Netto 
chegado a afirmar que se tratava de coisas de pessoas 
que não tinham nada na cabeça. Entretanto hoje, passa
dos os dias, é o próprio M ínistro- quem preconiza a so~ 
lução da renegociação da divida e se diz disposto a 
buscá-la e, segundo se sabe, age neste sentido, emborã 
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Com características com as quais não podemos concor
dar. Quero Jeafii'mar estéponto: às vezes, freqUentemen
te melhor dizendo, é impossível dizer sim-num dia, mas 
as próprias condições da realidade fazem com que seja 
po~.~ível e _seja desejável e seja realidade este sim no dia 
seguinte. 

Vamos país como propõe o Senador Sarney, discutir 
sem gritar; compreender, ajustar, somar. Vamos concor
dar com o Deputado Ulisses e reafirmar que a hora é de 
grandeza e de união de todos os brasileiros, de todas as 
Instituições. Temos que saber distinguir os momentos, 
suas --peculíaridades, seus significados. Superada a crise 
que nos une, voltaremos a divergir, cada um com sua 
b~ndeira, cada um co_rn seu ideal, cada um com seu pro
jç_TQ_--r;t_ªciQnal, a ;ealiz_lil-r no longo prazo. Nós, do PbT, 
queremos mostrar ao Brasil o socialismo democrático, 
como projeto poHtico; mas queremos encontrar agora as 
bases da trégUa, unir esforços para atravessar a crise. 

Assim é qüe-nào quero polemizar em torno das razões 
e responsabilidades desta crise - até que ponto houve 
erro, incotiipetêrtcia, submissã~ a interesses inconfessá
veiS ou corrupção; até que ponto decorrem nossas difi
culdades da natural problemática de um país gigante, 
qu~ cresceu_rápido demais e esbarrou na crise internacio

-nal. QuerO me afastar dessa polémica neste momento; na 
hora da dispUta, será iffiportante que retomerilôs essa 
discussão; agora, na hora do esforço da_ convergência, 
não. Entretanto, mesmo agora, na hora do entendimen
to, é importante ressaltar que propostas _de políticas al
ternativas existiam e foram apresentadas; o que faltou 
foi precisamente a possibilidade de implementação des
sas alternativas pela salutar rotatividade no poder, que é 
da essência da democracia, e que precisamos restabele
cer. 

Vamos então deixar de lado a polémica das causas e 
olhar de frerite para a crise, concordando com o Senador 
Sarney que o Brasil é, de fato, um País que não tem ra
zões para temer. Outras nações esperam por nós, porque 
sabem que podemos, temos condições para não ter me
dos, e, sem medos, podemos abrir os caminhos de um 
novo relacionamer.to entre os países, abrir as portas de 
uma nova ordem económica internacional. 

Podemos assim, sem medo, rejeitar a recessãO receita
da pelo FMI. Eis um excelente ponto de partida para 
qualquer entendimento; primeiro porque iilteressa a to
dos os brasileiros, sem exceção; segundo porque é um 
desses pontos de passagem obrigatória para qualquer 
projeto de transição e consolidação democrática, reco
nhecido e avaliado que está o perigo, o risco elevado de 
Uma comoção incontrolável, caso persista e se aprofunde 
a recessão nos próximos meses e anos. 

A:té ó Ministro Delfim, lembra o Senador Sarney, dis
se, na seU discurso de posse, um não à recessão. Quere
mos nós lembrar ao Senador que desde meus primefros 
dias de mandato nesta Casa, em 1975, nunca foi o Sena
dor nos debates, um defensor do Ministro; queremos 
lembrar ao Senador Sarney que a prática vale muito 
mais do que o discurso. E o que se deseja e se demanda ê 
que se mude a prática, para fazê-la coerente com o dis
curso, dizendo não à recessão. A humilhante e injustifi
cável submissão às exigências do FMI, a absurda política 
de zerar o déficit público a qualquer preço e trazer a in
flação a 55% pelo aperto monetarista, o compromisso 
que determinou a demissão do Sr. Carlos Langoni ê exa
tamente a prática que se deve rejeitar, porque é a prática 
do desastre, da possível tragédia, da interrupção prová
vel do processo de abertura. 

Quero seguir um pouco as linhas do pronunciamento 
do Presidente do PDS, para contestar sua afirmação de 
que a moratória é o caos; e para dizer que o caos_ é a im
posiçãO do FMI, que Langoni bem avaliou. A moratória 
não é o ca-os porque já estamos nela e ainda não- estamos 
no caos. O Governo que tanto repeliu a renegociação da 
dívida quando, há anos, nós -mostrávamos que era im
prescindível, agora admite a renegociação; o Governo 
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que tanto repeliu a moratória, que há meses nós defende
mos. agora pratica <1 moratória desde fins de julho, fa
zendo suspender também o pagamento dos juros. E aí es
tá a moratóri:.1 a produzir as conseqüências que nós 
prevíamos; suspensão de créditos comerciais às firmas 
brasileiras de exportação- e importação; suspensão de 
créditos interbancários aos bancos brasileiros; conse
qüências que nos criam dificuldades, como nós prevía
mos sem dúvida, como nunca negamos, mas que não 
produzem caos ou catástrofe, como o Governo anuncfa
va. Só que sofremos as conseqüências sem obter até ago
ra as vantagens da moratória soberana e_afirmativa, que 
seriam não apenas a dilatação dos prazos, que vamos 
conseguir, mas principalmente a redução e a fixação das 
taxas de juros, bem como a vinculação do resgate da 
dívida ao cr_escimentQde nossas exportações, que não es~ 
tamos obtendo pela tibieza da nossa posição e pela des~ 
moralização de nossos negociadores. 

O Sr. Lázaro Barboza - Muito Bem! 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um apar
te, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Um momento, 
nobre Senador. 

Ganhar simplesmente dois ou três anos de carência, 
num processo de refinanciamento e de rolagem, tal qual 
vem sendo feito nos últimos anos, sem pagar juros e 
principal, capitalizando esses pagamentos não efetuados 
ao nível de juros vigentes para acrescê-los ao principal, 
sigrdfica adotar a decisão irresponsável de jogar o 
problema engrandecida para o Governo sucessor, que 
terá de enfrentar, então, uma dívida não mais de 100 bi
lhões, mas de USS 150 bilhões, com compromissos, só de 
juros, superiores a US$ 20 bilhões por ano! E isso, pelo 
que sei, é o que está sendo feito. 

Ouço, com prazer, o nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lázaro Barboza- Muito bem! Em seguida eu 
gostaria que V. Ex• me concedesse também um aparte, 
eminente senador. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO- Com muita hon
ra. 

O Sr. Luiz Cavalcante --Senador Roberto Saturnino, 
o Presidente do meu partido, o Senador José Sarney -
no seu monumental discurso em resposta ao -discurso do 
Presidente Ulysses Guimarães - teve estas palavras: -
"Uns temem e calam: outros temem e manifestam os 
seus temores". V. Ex•, eu, e mais uns poucos aqui sempre 
manifestamos os nossos temores pelo vulto da dívida, 
pelo volume da bola de neve que se formava e que não 
assustava à maioria. -Mas, a nós ela assustou, e nós não 
calamos. Esse o elogio que me permito fazer a mim mes
mo, associando~me a V. Ex• muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - E que eu agra
deço honrado, nobre Senador Luiz Cavalcante, lamen
tando apenas que não tenha esse processo assustado a 
quem deveria ter assustado, isto é, aos responsáveis Pela 
condução desse processo de endividamento que nos le
vou a esta situação terrível em qu~ nos encontramos ho~ 
je. 

Ouço o nobre Senado!_ Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboia - Eminente Senador RO-b~~to 
Saturnino, convivendo com V. Ex• no decorrer de oito 
anos, nesta Casa, e dela ausente jã hâ alguns meses, pos
so aqui testemunhar que V. Ex' continua na mesma linha 
de pensamento, de_coerência, com que pautou o seu pri
meiro mandata de Senador, enriquecendo sobremaneira 
os debates do Congresso Nacional, e procurando corres~ 
ponder à confiança de seu povo. V. Ex•, como tantos ouw 
tros Senadores, sempre foi uma voz corajosa a se erguer, 

~ bradando contra os erros, buscando abrir caminhos que 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAqSeção II) 

nos evitassem as dificuldades de hoje. E a resposta que 
ouvíamos, todos nós, era de que o Pais.estava sendo bem 
conduzido, que o Pajs era uma ilha de prosperidade em 
meio a um mundo conturbado, e que não haveria riscos 
de rota a temer. Os resultados af estão. No começo da 
crise mundial, no começo de uma crise que, efetivamen
te, não começou aqui, V. Ex• com a sua voz de profeta 
chamava a atenção para os erros que se cometiam. Hoje, 
V. Ex•, dessa tribuna., adotando a mesma linha de coe
r_ência, enaltece a _ _n_ece.ssidade da união dos brasileiros, 
do diálogo, do deba~_e fr_anco e honesto, para ver se ago
ra, eminente Senador, não conjuramos a crise, para _ver 
se encontramos uma_saída, uma maneira de escaparmos 
e sairmos menos machucados dela. Eminente Senador 
Roberto Sa.turnino, assim_ CQnJO V. Exf eu, também, me 
angustio pela -~üuUção do Brasil de hoje; é que se perce
bia_que acabaria por chegar onde está; com um quadro 

-social terrível, com uma dívida externa monstruosa, que 
V. Ex~ bem aponta, sendo rolada como pretende o Mí
nistro do Planejamento, acabará por legar ao futuro Go~ 
verno que suceder ao atual, uma situação muito mais de
sesperadora do que essa em que nos encontramos agora. 
E eu perguntaria a V. Ex•, diante da fome, da miséria 
que campeia, do desemprego terá o povo brasileiro con
dições de_ suportar tão longa espera? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Esta é a pergun
_tit que todos- nó_s fazemos Senador_ Lázaro, é a pergunta 
que está na mente e no coração, hoje, de cada brasileiro. 
Não temos resposta. O que temos ê que agir r-apidarriente 
antes que o pior aconteça e esta ê a tentativa que fãzemos 
aqui, hoje, nesta Tribuna, agradecendo a colaboração de 
v.-Ex• -

O Sr. Virgílio Tâvora --Permitewme V. Ex• um apar
te? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço V. Ex• 

O Sr. Virg~-1io Távora - Aqui, falou o Senador Presi
dente de nosso Partido, José Sarney, em resposta ao dis
curso do Deputado Ulysses Guimarães, Presidente do 
Partido maior da oposição, PMDB. Estávamos atentos, 
silenciosos, já que V. Ex• e nós temos pontos muito co~ 
muns, não do ponto de ,vista econômico mas daquele 
político, na expectativa, ante as suas primeiras palavras, 
de que iríamos ver a continuação da oferta da procura de 
uma solução. Mas, no momento, estamos vendo que V. 
Ex• se atêm à parte crftica daquilo que acha que é da 
ação governamental, aliás, coerente, porque sempre as~ 
sím procedeu, donde vai nos permitir que façamos, e não 
estranhe, algumas incursões no seu pronunciamento, já 
que quanto à parte do_ entendimento, quanto à parte da 
mão estendida, mais que ninguém, achamos que nós 
dois, sempre, como pessoas esclarecidas outras do 
PMDB, por ela propugnamos. Quanto à parte econômi
ca _vamos separar bem e que uma não prejudique o en
tendimento da outra. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - t o que espera
mos nobre Senador. É o que esperamos. 

E continuo, Sr. Presidente. 

Persisto pois, em reafirmar que a moratória não é o 
, caos; .como ry[o ê o racionamep.to se a ele tivennos que 

recorrer. O raCionamento, rilúifO ao contrário da anar
quia referida pelo Senador, é a racionalizaÇão~ é a orga
~ilizãç~o internã_para enfrentar a dificuldade. Muitos paí
ses adotaram dufante os primeiros anos da crise do pe~ 
tróleo, e o Brasil cometeu o erro gravtsSimo de não tê-lo 
feito, em 1975 ou 1976, quando o preconizamos. 

Continuo seguindo a linha do discurso. do Sçnador 
SarrieY e eocõ.iitro a questão salarial,- ond:C ele ressalta 
uma ideniidàde de opiniões com o PMDB. E não qu~ro 
ingressar nesse mal entendido. Quero sustentar apenas 
que não há postulação teórica de ciência económica ca
paz de justifi~ar que os salários, e principalmente os sa-
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JárÍos baixos, é que devem pagar a fatura da inflação. 
Quero sustentar que o Decreto 2.045 não pode ser apro
vado e a sua vigência é uma monstruosidade. Como o 
2.024 não pode ser aprovado -chamo a atenção da Ca
sa. A inflação é um processo de disputa pelas fatias do 
bolo da renda nacional e em cada receita de combadte a 
essa febre está implícita a decisão poHtica de prejudicar 
umas partes e favorecer outras. Confiscar 20% dos sa~ 
lárioS é- passar a conta para os trabalhadores. Por que 
não taxar os ganhos de capital, as heranças, os patrimô
nios? Por que impor~se, desse lado, apenas um emprésti
!_TlO no valor de 4% dos ganhos extraordinários a ser de
volvido posteriormente e, do outro, um confisco de 20% 
dos ganhos da sobrevivência~ Onde está a racionalidade 
ou a justiça- .dessa decisão? 

O Sr. Virgflio TáVora - Esse é um ponto em que nós 
podemos concordar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Se o objetivo é 
aliviar os custos das empresas, por que não agir sobre a 
parcela maior desse peso que é a dos custos financeiros? 
Por que o Governo tabelou os juros bancários e 
destabelou-os dias depois? Por que não estudarmos se
riamente a mudança do sistema da cobrança dos encar
gos da previdência, ativiando as folhas de pagamento 
desse pesado Ónus? 

Quero, enfim, sustentar que nós também queremos 
combater a inflação mas, havendo outros meios de fazê
lo sem cortar os salários pobres, queremos utilizar esses 
outros instrumentos, em nome da justiça, em nome da 
moralidade, em nome da paz social desse pafs. 

O Sr. Lázaro Barboza- Muito bem! 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Continuo se
guindo a linha do discurso do Senador Sarney, para la
mentar, triste, suas colocações de apoio a toda a campa~ 
nha que se desenvolve contra as empresas estatais, origi
nada nós sabemos onde. Triste por saber que essa não 
era a opinião do Senador. Mas ainda confiante numa re
versão dessa posição, convidando O Presidente do PDS a 
considerar a idéia que estamos desenvolvendo, junta
mente com o Senador Virgílio Távora do seu Partido, de 

-lim Estatuto das Empresas Estatais, capaz de corrigir as 
distorções e os desvios de suas funções públicas que se 
verificaram em várias dessas empresas no perfodo do au
toritarismo. 

E aqui, feridos esses pontos mais polémicos, quero pa
rar de seguir o discurso do Senador Sarney. Poderia con~ 
tinuar indagando o que tem sido feito do FINSOCIAL 
cuja criação mereceu nosso apoio ainda que com algu
mas restrições (porque sei que tem sido desviado). Pode
ria seguir perguntando porque não se fez ainda a refor
ma tributária descentralizadora que constitui de fato um 
turismo como afirma o Senador José Sarney. Poderia in
dagar também porque não se fez ainda a reforma do sis
tema financeiro depois de tantos anos de especulação 
destruidora da atividade produtiva e de tantos estouros 
escandalosos e onerosíssímos que continuam a ocorrer. 
Poderia perguntar porque o Senador Sarney nada disse 
da gigantesca e irresgatável dívida interna. ComO Pode
tia ressaltar o muito qUe se poderia fazer, com a lei viw 
gente, para melhora·r, rnuito mais aceleradamente, a dis
tribuição da propriedade da terra. 

Mas não qu-ero~ seguir cobrando ou polemizandO; não 
quero fazer do meu uma resposta ao discurso do Presi
dente do PDS. Não querO um confronto maS <luero pro
curar a convergência. Dizendo ao Senador que todos nós 
bra~iJeiros precisamos do PDS para vencer o atoleiro em 
que nos encontramos. 

E se pl-ecisamoS- uns -dos outros nessa hora grave, te-
mos de encontrar os nossos pontos de consenso; trabaw 
lhar sobre êles, demon~trar que é possível o entendimen
to no âmbito do Congresso, e criar para o Presidente da 
República a certeza de que ele pode convocar os Partidos 
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Políticos e as demais lideranças representativas da socie- -
dade para uma unidade de salvação nacional. 

Os discursos já foram feitos. Temos agora de descer da 
tribuna e sentar à mesa para esse trabalho. Premidos 
pelo sentimento da urgência -da tarefa a cumprir e dos 
perigos que corre a Nação. Por isso faço curto esse meu 
pronunciamento de hoje. 

E é precisamente s-ob a pressão desse sentimento, per
seguido pela intenção de dar maiS objetividade ao nosso 
trabalho de construção do entendimento, que corro _o 
risco de parecer pretencioso e adia_ntO umã. proposta de 
pauta para essas conversações interpartidárias. Uma 
pauta de 7 pontos que me parecem não s6 Os mais impor
tantes no momento como também aqueles em.torno dos 
quais começam a se cristalizar algumas posições de con~ 
senso entre os Partidos, como entre empresários e traba~ 
lhadores. 

O primeiro ponto dessa pauta obviamente ê o da dlví
da externa. Há uma unanimidade nacional em conside
rar que essa dívida absolutamente irresgatável nas con
dições de prazos e juros em que foi contratada. Sinto que 
todos a consideramos um peso insuportável para nossa 
economia; um fator fortemente limitativo que condicio
na e amarra as iniciativas que temos de tomar; um obstá
culo do qual temos que nos libertar. Mas que seja uma li
bertação que não degrade o conceito do Brasil no exte
rior nem nos isole politicamente das importantes 
alianças que temos que manter para superar esse grave 
problema. Nossa idéia, por isso, não ê a de repudiar a 
dívida buscado, mas todo_ um novO acôrdo, em novas ba
ses que envolva prazos mais longos de amortização e ju
ros fixos e mais baíx.os, colocando nesse acerto algum 
tipo de vinculação da velocidade de pagamento com o 
crescimento de nossas exportações. Se entre nós conver
gimos para essa opiniãO, vamos discutir o melhr meio de 
conseguir esse objetivo. De parte da Oposição, conside
ramos a declaração de moratória o instrumento rrtãiS efi

. caz para criar entre os credores a disposição de aceitar o 
que é indispensável para nós. Mas estamos dispostos a 
discutir nossa proposta com o PDS num clirila de 
isenção, e ouvir suas considerações e suas proposições 
com respeito e com espírito de brasilidade. 

O segundo ponto dessa pauta diz respeito à retomada 
do crescimento de nossa economia. Se todos queremos 
dizer não à recessão e reverter a terrível tendência ao de
semprego; se todos reconhecemos que nosso País não su
portaria uma queda de produto nas proporções das que 
ocorreram no Chile e na Argentina por exemplo; se to
dos queremos evitar, de to_da maneira, a possibilidade de 
uma explosão social; então temos que nos sentar e discu
tir honestamente como reativar nossa econcifuia:, que se
tores selecionar e privilegiar nessa retomada, que meca
nismos de política econômica utilizar, que recursos mo
bilizar para não fazer dessa retomada uma explosão in
flacionária. Temos que ter um plano de desenvolvimento 
de médio prazo; um plano viável, realista, o modesto por 
conseguinte, mas que signifique uma rec-usa nítida e 
frontal ao remédio falso da recessão. Eu _acredito firme
mente que isso seja possíVel e proponho R.Ue seja o segun
do_ ponto de nossa conversa honesta. 

O terceiro ponto está intimamente ligado ao __ s_e__gundo, 
como de r~to, todos os sete estão iQterHgados. Trata-se 
do problema da inflação. 

Quero crer que hoje o PDS já .esteja coiiyCncido da 
desnecessidade do confisCo salarial para ·combater a in
flação_e esteja disposto a revogar o DeCreto-lei n9 2.045. 
E o consenso se forma por aí. Reduz1r a inflação, sim, é 
imperioso. Mas que se discuta a fórmula que não impli
que em reduzir o salário real dos empregados. Vamos co
meçar a resgatar a dívida inte_rnfl, desvalorizando-a pela 
troca parcial por títulos de longo prazo com correção 
monetáfía--abatida; vamos enxugar Q."open market" e 
fazer baixar a taxa de juro-s--i_lflerna; vamos reduZir os 
custos finanCeiros das empresas e mudar o processo de 
arrecadação da PreVidência para aliviar o peso sobre a 

folha de pagamento; vamos tributar para valer as he
ranças e os ganhos de capital; vamos fazer a reforma do 
sistema financeiro; vamos enfim discutir e implementar 
tudo o que seja necessário fazer para achatar a curva da 
inflação sem achatar os salários reais da nossa gente 
pobre. Vamos fazer com que, na distribuição dos sacrifi-

- cios desta vez pague quem pode e quem deve pagar. 
O quarto ponto dessa pauta situa-se na região Nordes

te do nosso País. Não é possível pensar-se num progra
ma de salvação nacional que não dedique uma priorida
de à melhoria das condições de vida de um terço dos nos
sos concidadãos que lutam por uma miserável sobrevi
vência nos Estados do Nordeste. E não é posslvel aceitar 
a idéíã -de que esse problema não tem solução senão a 
longuíssimo prazo. Basta avaliar a massa de investimen· 
tos realizados nos últimos anos na região Centro-Sul do 
País --massa gigantesca e de baix.íssima prioridade so
cial a Usina de Itaipu, a ponte Rio-Niterói; os metrôs 
mais caros do rnundo no Rio e em São Paulo; o pro_gra
ma nuclear; a ferrOvia do aço; a rodovía Rici-~Sai-tios-e es: 
drriãr-tudo o q-Ue poderia ter sido feito se a terça parte 
desses investimentos fôsse realizada no Nordeste, para se 
ter a cerleza de que a miséria poderia ter sido erradicada 
da região e as e$truturas sociais atrasadas poderiam ter 
sido rompidas nesse processo de avanço ec_onôrnico
soc_i!ll diri$ido. Façam?S pois um programa sério e eficaZ 
p:rra romper o atraso e desenvolver o Nordeste con1 in
vestimentos maciços de grande alcance social nos próxi
mos dez anos. 

E aqui, Srs. Senadores, nào posso deixar de fazer uma 
referência a esse propalado projeto de desviar as águas 
do São Francisco para perenizar os rios do Nordeste. 
Não me parece coisa séria, não me parece nada mais se
não apenas uma manobra de empreiteiros. t=: possível até 
que e~teja enganado, gostaria que me provassem o con
trário, mas quer-o ter a certiza de que os investimentos, 
esses fnvestimentos maciçoS~ que são absolutamente ne
cessários parã romper aquele ciclo de atraso na região se
rão feitos de forma eficaz, honesta, séria e dirigida para 
empreendimentos que tenham rentabilidade social com
provada. 

Qeixo aqui registrado o meu receio, a minha preocu
pação de que esse projeto grandioso - mais -uma-mani
festação dessas obras faraônicas - só virá deixar gran
des lucros aos empreiteiros e- poucos benefícios à popu
lação que pretensamente deveria ser beneficiada. 

O quinto ponto, como todos os outros, interessa a to
dos os partidos, e tem sido objeto de reivindicação unâ
nime em todos os fóruns e seminári9S políticos realiZa~ 
dos nos últimos anos. Trata-se da reforrna tributárla des
centralizadora dos recursos públicos, que abre para os 
Estados e os_Municípi"õs de nosso País a possibilidade de 
ateridimento de suas obrigações constitucionais. Há uma 

--prOPosta em curso- elaborada pela Comissão de Finanças 
da Câmara dos Deputados, com a participação de repre
sentantes de quase todos os governos estaduais e de 
vários governos municipais. Proponho que ap.oiemos se
ri_a_mente eSsa emenda constitucional. 

O sexto ponto refere-se a essa discussão infindável e 
suspeita sobre a suposta estatização de nossa economia. 
Sinto qu-e poderia ser encerrado esse debate, ou pelo me
nos reduzido a aspectos menores, com a aprovação de 
uma legislação que submetesse as nossas empresas públi
cas ;;LO controle político da _sociedade através do Con
gresso Nacional; uma legislação que coibisse a prática de 
empreguiSmó ·e-favorecimento político no interior dessas 
empresas; que coibisse também os_ abusos de vantagens 
auferidas pelas suas diretorias e pelas faixas m~1s altas 
das suas hierarquias funcionais; que coibisse os desvios 
de suas funções públicas, de suas funções específicas; que 
implantasse práticas administrativas democráticas no in
terior dessas empresas que deveriam servir de _exemplo a 
todas as demais. Enfim, Srs. Senadores, acho que po
derlamos e deveríamos enfrentar esse problema com _a 

elaboração- e ·a aproVaçãO ãqui no Congresso de um ver-
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dadeiro EstattJ.to das Empresas Estatais que proponho 
seja incluído nessa pauta de entendimento interparti
dário. 

Finalmente, o sétimo ponto dessa pauta. Não sei se o 
mais polémico, nem sei s-e o mais difícil, mas talvez o 
mais irÍlporta'nte" e ce'ftainente um ponto impostergãvel 
nessa negociação. Quero me referir à questãO do restabe
lecimento das eleições diretas para a Presidénciã da Re
pública~ 

Trata-se de uma exigência da maioria esmagadora do 
povo brasileiro. São duas as razões dessa exigência: de 
um lado, a legitimação do Governo que precisa ter uma 
sólida base de apoio para: enfrentar a crise econômica; e -
a possibilidade de haver rotatividade no Poder, para dar 
à soCiedade a oportunidade de rever periodicamente a 
orientação do governo nos diferentes campos de 
atuação. Vamos discutir esse ponto com dedicação e ho
nestidade que ele requer, Vamos considerar todos os ele
mentos co-ndicjonantes dessa decisão. E vamos tomá-la 
fixando uma data próxima para esse evento, que déà po
pulaçâo 6rasHeira uma perspectiva de participação na es
colha do seu Presidente, perspectiva essa que terá o efei
to de legitimação por antecipação sobre o governo atual, 
reforçando seu respaldo para a política de enfrentamen
lo da crise econômícã. Não acredito que o PDS assuma 
uma posição de rigidez contrária a essa decisão emine_n
lemente democrática. 

São esses os sete pontos da pauta que proponho, Srs. 
Senadores. Acho que em torno deles podemos concreti
zar um entendimento, uma verdadeira trégua política 
como propôs o próprio Presidente. Credencieinos, cada 
Partido, dois representantes para esse diálogo objetivo. 
Nós do PD1' estamos Prontos ainda hoje. A obra do ho
mem público é a obra da paciência, disse com mui-ta pro
priedade, e com muita profundidade o Senado{ Sarney. 
Mas há iilõmentos. hâ poucos momentos na história dos 
povos em que a urgência se impõe, e não pode ser con
fundida com falta de paciência. Vivemos, penso eu, um 
desses momentos cruciais no Brasil de hoje. E o momen
to exige_ que desçamos da tribuna e nos_ sentemos já à 
mesa de negàciações. Alinhavado o entendimento - e 
creio na sua viabilidade, creio por tudo que tenho lido, 

-escutãdo _-e 'éonvers8.do ultimãmente aqui no Congresso 
entre os políticos, creio mesmo sabendo que os empre
sários e os trabalhadores já não crêem - alinhav!J,do o 
entendimento entre os Partidos, subiremos todos a ram
pa do Palácio- e o PMDB também subirã, estou certo 
-pára formalizar a trégua, sob a liderança do Presiden
te João Figueiredo, que estará então sím concliliildo e 
coroando a sua obra de redemocratização do Brasil. 

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

O Sr. José Sarney - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicação pessoal, uma vez que fui citã.do no
minalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Sarney, para uma expli
cação pessoal. 

O SR. JOSt SARNEY (PDS- MA. Para uma expli· 
caçào pessoal. Sem revisão do orador.)_-Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, devo agradecer ao Senador Rober
to Saturnino que, em nome do PDT, acolheu ao nosso 
chamamento para uma reflexão mais ampla sobre a si
tuação nacional e, ao mesmo tempo, uma análise dos 
pontos de convergência que todos temos que encontrar, 
o terreno comum do interesse nacional. 

Assim; esta breve explicação pessoal tem a fina!idade 
de dizer que recolho das palavras proferidas pelo Sena
dor Roberto Saturnino a parte das nossas concordân
cias, deixando de lado as divergências. Acho um dado 
extremamente positivo que o âmago das palavras do Se-
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nador Roberto Saturnino tenha sidO a aceitUçãO- dO 
diálogo, sem radicalismos e sem prevenções. - -

Tcnht) peloJ Senador Roberto Saturnino estima pes
soal sedimentada pelos longos anos em que, juntos, labu
tamos na vida públic'-l, denlro do Parlamento. Mais do 
que uma estima pessoal, tenho uma grande admiração 
pelo excelente homem público que S. Ex~ é. 

Ditas estas palavras, q-uero apenas fai:er um pequeno 
reparo de natureza pessoal, quando S. Ex' se referiu a 
uma possível falta de convicção, quando abordei o 
problema das empresas CS1atais. 

Não seria nada demais se eu tivesse revisto uma po
sição a este respeito, temos exemplos extraordinários de 
grandes parlamentares que aqui tiveram oportunidade 
de relificar pontos de vista, sem que isso denegrisse as 
suas vidas públicas. 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, para citar o grande 
Bernardo Vasconcelos, fez aquela famoSa citação do. "re
gressista", quando disse: "Então a liberdade era nova, 
estava nos homens, mas não nas coisas e hoje eu sou re
gressista'', 

Devo, também, lembrar que Rui Barbo~a. muitas ve
zes, foi acusado neste Senado de incoerência, e ele teve 
oportunidade de dizer que não mudaVam as pedras e sim 
os homens. 

E o próprio Abraham LinColn~ o grande Lincoln, 
referiu-se a negar o cumprimento de promessas, quando 
achou que suas promessas estavam erradas. 

Entretanto, nesse ponto o Senador Roberto Saturnino 
merece, de minha parte, uma retificação. Não mudei em 
nada. 

Foi com absoluta convicção que, no meu discurso, 
abordei o problema das estatais. Isso não significa, de 
nenhuma maneira, que deixe de reconhecer, como sem
pre reconheci, que o Estado tem que ocupar os vazios 
económicos, sempre que a empresa privada não o puder 
fazer. 

Mas, o que houve no País; nesses anoS todos, o que 
tem havido, e continua havendo, é uma invasão total, ex
trapolando os próprios limites constitucionais reserva
dos à intervenção do Estado na economia. 

t: tão alarmante esta conduta que, hoje, mais de 60% 
dos investimentos, no País, são do Estado e, em grande 
parte, de empresas estatais. 

Por outro Jado,_quando fiz a crítica da necessidade de 
uma renexão conjunta sobre as empresas estatais, coinci
dentemente, muitos desses abusos denunciados pelo Se
nador Roberto Saturnino coincidem com as críticas que 
estavam dentro de mim. 

Estou perfeitamente de aco.r.do_que o Congresso_Na
cional vote um estatuto da empresa estatal. Acho que 
esse é um ponto básico, em que todos nós podemos en
contrar uma grande área de convergência. Agora, tenho 
uma profunda convicção: já os anos me fazem dizer que 
esta convicção é extremamente sedimentada. Ela deve 
merecer a atenção do País. Cada vez mais, nós todos que 
pertencemos a esta geração, que tem sido uma geração 
sofrida. na política, e não só na política como, também, 
nas nossas próprias vidas, precisamos pensar sobre os 
perigos das idéias absolutas. Uma geração sofrida pelos 
tempos de transformação e mudança que todos nós atra
vessamos, no mundo inteiro, uma mudança profunda de 
valores, tem que ter cuidado com os dogmas. 

Mas, esta convicção profunda é de que, em todo lugar 
em que a liberdade econômica.entrou em perigo, a Hber
dade política ruiu com ela. Essa é uma verdade constata
da pelos fatos. Ela não é mais umã questãO teórica. Não. 
Hoje, não estamos mais no terreno da teoria. Estamos 
no terreno da visão de um mundo em que, nos lugares 
em que a liberdade económica s.oçobrou, a liberdade 
política foi esmagada como ela. Em nome do bem~estar 
económico matou-se a liberdade individual. Então, esse 
é o perigo embutido dentro do estalismo, que todos nós 
devemos estar atentos a ele, para que o nosso idealismo 
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não seja traído. A liberdade morre com o estatismo de
-senfreado_ 

E sei que, sob esse aspecto, o Senadôr Roberto Satur
nino tem os mesmos pontos de vista. E S .. Ex• jamais dei
xara. de reconhecer-essa verdade que está contida como o 
fu.lcro da parte fundamental do meu discurso, quando 
tratei das empresas estatais. 

Assim, esta explicação pessoal, rebatendo na mesma 
tcda,. é a ixpreSsãO dessa convicção q1:1e deve ser medita
da por todos nós. Não coloquemos em risco a liberdade 
política, exacerbando a idéia da estatização. 

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

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

O SR. PRESIDENTE {Odacir Soares)- CÔncedo a 
PO.lavra ao nobre Senador Virg11io Távora, como Líder. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE: 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tive oportunidade de ouvir, na Câmara· dos Deputa
dos, o discurso do ilustre Presidente do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro. Ouvi, depois, o discurso 
do Senador José Sarney, Presidente do Partido De.mo
cr{ltico Social. Embora não estivesse em plenário, acom
panhei o notável pronunciamento feito hoje, aqui, pelo 
nobre Senador Roberto Saturnino. 

Espero amanhã, Sr. Presidente, focalizar, sob o aspec
to político, a posição do meu Partido. Mas, neste mo
mento, quero referir que estranho é que haja tantas di
vergêricias, porque nos discursos pronunciados a palavra 
mais comum fol "consenso", essa palavra que o génio 
político do Governador Tancredo Neves ressuscitou e 
trouxe para o debate. 

É com alegria que vejo, Sr. presidente, que já há ou
tros rampeiros que querem também acompanhar o PTB 
e subir até o Palácio do Planalto. Não é só o PTB, tão 
acusado. Esperamos somente que o PMDB atenda ao 
apelo do nobre Senador Roberto Saturnino, e todos os 
NrTIO.OS ·subam a rampa do Palácio do Planalto, não 
"para pedir, -mas para colaborar com o Senhor Presidente 
da República em busca de melhor solução para o País. 

Era só o que eu tinha a dizer. (Muito Bem!) 

-0 SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Seb.ador Carlos Chiarelli. ' 

-0 SR. CARLOS CHIARELLI (PDS- RS. Pronun
cia· o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Esta manifestação que faço, a título eminentemente 
pessoal, refere-se fundamentalmente a esse tema tão 
questionado e tão signiftcativo que é o De.crto-lei n9 
2.045. 

O tempo passa e os problemas, desafiadores e múlti
plos, exigem solução, sob pena de cair-se ante o enigma 
da esfinge, exigindo decifrá~lo ou devorar-nos. Não se 
trata de temer, timidamente; trata-se .. de, ne.cessariamen
te, ousar, na busCE. dinâmica e vigorosa de alternativas 
certas e imediatas, posto que a solução a destempo, ain
da que teoricamente correta, é inútil, e até mesmo cruel; 
o agir tardio é pior que o não agir, ou o agir erroneamen-
te. 

·Comprometidos com a definiÇão partidária conscien
te, vindos dos debates em praça pública, submetidos ao 
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veredito da. opinião popular, o ca!ar agora seria covar
dia, omissào, .conivência com.o erro· flagrante e.doloro
.so. O devt:r de lealdade com os principias da democracia 
social, .a solidariedade daqueles que confiam em nós e de 
nós espe_ram, obrigam-nos a falar, e a falar em voz alta 
para que se ouça e para que se entenda. 

Como representante de representados conscientes, não 
cabe a silente.parceria com o desacerto, e a ilógica de
serção da batalha que cobra posições másculas. Respal
dado, como convém numa democracia, pela vontade do 
povo, e a ela, e sobretudo a ela, devendo a explicação das 
atitudes e dos posicionamentos, não é admissível ce.der 
às imposições inconseqUentes, tecnicamente erróneas, 
socialmente insensíveis e politicamente inábeis de uma 
tecnocracia que se perpetua no erro e que perde a respei
tabilidade da opinião nacional. 

Engajados numa sadia e progressista proposta parti
dária - a melhor de quantas se apresentaram ao exame 
crítico de nosso povo - a proposta do Partido Demo
crático Social, nosso Partido, seria covardia e insensatez 
não ter olhos para ver, e, sobretudo, n~o ter palavras 
para dizer, quando se sabe que, mais do que nunca, em 
hora como esta, "quem cala consente, e quem consente, 
se faz sócio eco-autor do engano, e da incompetência". 

O Sr. Roberto Saturnino - Muito bem! 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Como nos tempos 
do casamento alicerçado na indissolubilidade do víncu
lo, poder-se-ia dizer que, face ao contexto vivido e convi~ 
vida neste então, cabe-nos falar agora, ou calar para 
sempre. 

E nós, do PDS, ternos muito a dizer, sobretudo os que, 
parlamentares em legislatura anterior, fomos para a li
nha de frente defender a proposta de introdução, nos 
idos de 1979, de uma nova.lei e de uma nova filosofia sa
larial, que recebia, naquela ocasião, a vaia, o protesto, 
até o achincalhe de uma Oposição despreparada, a de
fender posturas e propostas simplórias e imediatistas; 
essa mesma Oposição ·que, repentinamente, se apresenta 
como a mãe do filho que queria abortar, defensora da lei 
que envidou esforços para que não existisse. O Tempora, 
O Mores .•. 

Tal registro, no entanto, rião nos aquieta a consciência 
crítica de pedessista. Vemos, junto de nós, ameaçador e 
danoso, o Decreto-lei n9 2.045, síntese do despreparo téc
nico se lançando sobre a problemática salarial. ~ como 
que colocar o País, sobretu.do as classes menos favoreci
das. no caldo apimentado da tensão, e estimular ao má
ximo a pressão da panela social para ver o que sucede! 

Não acredito que a rejeição do Decreto-lei perturbe a 
Segurança Nacional; ao contrário, adotá-lo, preservá-lo 
é que pode inquietar e alterar a própria convivência so
cial e ter reflexos negativos na segurança coletiva. Não se 

·pode admitir que, num curto espaço de seis meses, te
nham ocorrido, por diferentes caminhos e com diversos 
títulos formais (mas sempre marcados pela mesma ori
ge·m), cinco alterações redutoras no processo de correçào 
salarial. Tirou~se o que se dera, suprimiu-se o que fora 
""COnquistado e decorrera da sensibilidade social do Go
verno, na busca enganada e enganosa de reduzir esse trá
gico quadro de diferenças que maica a realidade brasilei
ra. 

A partir de um INPC que, no exercício de 1982, foi 
menor que a ·inflação em cerca de 15%, adotou-se o 
Decreto-lei n9 2.012, nascido com a promessa de conter a 
innação e aumentar_ o índice de emprego; natimorto que 
não conseguira cuffiprir nem uma nem outra das suas 
gratuitas e .insinceras ·prom'essas. Com ele, no entanto, 
mau grado o aborto ter.apêut[co realiz~do, foi-se o adi
cional de 10% sobre o INPC, .que servira como um agen
te de mod_esta porém eficiente redistribuição de renda sa
larial. Veio o Decreto-lei n9 2.024, no bojo de um acordo 
partidário salutar e adulto, com pretensões de ser uma 
fórmula transitória de compromisso; não chegou a es
quentar o banco, abalroado pelos expurgas insensrveis e 
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injustificáveis, que desnaturaram a própria essência da 
lei salarial, nascida sob a inspiração justa e lógica de de-
volver ao trabalhador aquilo que perdera pela corrosão 
criminosa do processo inflacionârlo. Pagou, então, o as
salariado - sem chance de repaSsa-r seus prejuízos - a 
violência do expurgo da .. inflação corretiva" e das "aci
dental idades". 

Com isso, o INPC passou a ser u~ -valor arbitr"id~. 
produto de_fórmulas quase mfstlcas, decorrentes da litur
gia dos laboratórios_ "sacrossantos" de uma tecngcracia 
que não reconhece feições e não tem _afei_ções, que nãó 
convive com pesso-as, que não tem apreço pela democra
cia e pelo respeito à vontade popular, e que se compraz 
na alquimia- sem êxito e sem competência- dos con
juntos numéricos e das estatísticas distantes e,_pelo visto, 
imprecisas. 

Não satisfeitos com esse quadro lastimável, cr:iou-se o 
mito da redução, do achatamento salarial como compo
nente da Segurança NacionaL Não se disse, então, que 
esse salário perseguido e reduzido, reprimido e contraí
do, é o penúltimo em valor real da América Latina, na 
qual somos os maiores em população,_ território, fabri~ 
cação de televisores coloridos, au_tomóveis de lu;.:.o, etc, 
Só_ nOs ganha, nesse campeonato de tragédia social, o Pe
ru. Perdemos para a Nicarágua, para a Guatemala, para 
El Salvad~x. segundo nos confiam os relatóriOs iâõneos 
de organismos como a Organização Internacional do 
Trabalho (OlT); os mesmos relatórios que nos recordam 
que, relativamente, temos um salário mínii:u_o que é a me
tade do Paraguaio, desse Paraguai de quem, as vezes, se 
ouve comentário crítico _ou referência desabonató.ria, 
como se pudesse o esfarrapado criticar o roto, nem tão 
roto assim. 

Não é possível, em nome da seriedade naçional, com
pactuar com o De_creto-lei n~' 2.045. 

O Sr. Roberto Saturnino- Muito bem! Muito bem! 
(Palmas.) 

O SR. CARLOS CHIAREL_Ll- Nossa manifestação 
é um brado de alerta e de protesto, de quem confia ~m 
segmentos expressivos do Go\.'erno do-Presidente João 
Figueiredo, e não quer e não po-de aceitar que se vejam 
envolvidos num procedimento lnjustifid.vel~- qUer"-nOa:s--
pecto político, social ou econômico. Erro múltíplo e in
sustentável. Erro polivalente, nascido da pretensa onis
cência de uma tecnocracia que insiste na empâfia para 
ocultar seus desacertos, e se atreve a ser irônica, como se 
com esse procedimentQ primário pudesse esconder a 
crueldade do seu despreparo, que macula o Govetnb, ert· 
fraquece o Partido e pena(iza o povo. 

O DecretQ-\ei n" 2.045, além do maleficio que provo
cará nos assalariados, será inSídioso para as empresas, 
particularmente para as pequenas e médias. Com a mo:: 
sofia adotada, a partir do Decreto-lei nl' 2.012, que foi ti~ 
rando cada vez mais de quem ganhava menos (maioria 
esmagadora da população assalariada brasileira), 
mudou-se progressivamente o perfil de consumo nacio
nal. Ao invés .do a_créscimo ocorrido, nos últimos três 
anos, na aquisição de bens essenciais (aUmentação, ves
tuário, etC.), decorrentes das necessidades prioritárias da 
população de baixa renda, se está a beneficiar com_J,Im 
critério incompreensível e descabido, oU:tras faixas emi
nentemente minoritárias e mais bem-dotadas, que asse
gurarão, talvez, um melhor mercado para os bens durá
veis, usualmente produzidos pelo grande capital nacio~ 
nal e, sobretudo, pela empresa multinacional. 

Mais preocupante: a pequena e média empresas, ante 
a redução salarla.L de 70% dos ~mpregados deste Pafs, 
que percebem até três Salários mínimos;terá dlinínufida 
a sua capacidade de sobrevivência. Ela, que já luta para 
enfrentar o cipoal burocrático, as altas taxas tributárias e 
o estrangulamento sufocante do preço escorchante do di· 
nheíro, terá de ver os consumidores com seu poder real 
de compra sensivelmente diminuído. E se a loja não ven-

DIÁRIODOCONGRESSO NACfONAL (Seção II) 

der ao assalariado (e, no Brasil, noventa milhões de pes
. soas só podem consumir em decorrência dos ganhos sa

lariais), seguramente não comprará da indústria. E as· 
sim, nesse cortejo de desesperança e nesse progredir viró· 
tico da recess_ào, irá junto, embutido, o germe terrjvel do 
desemprego. 

O~Sr. Roberto Saturnino - Muito bem colÕcado, 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Eis a grande questão: 
o Decreto·l~i n~' 2.045 não é só penoso quando dimim.ri 
salários. o que já seria bastante, sobretudo quando pena· 
liza, nurn País em que se ganha muito pouco, os que me
nos ganham; é mais penoso e perigoso, quando além de 
reduzir salários, diminui empregos, enfeHcitando _e con
denando as pequenas e médias empresas que, não tendo 
Para quem vender o que vendiam, dimínuirão seu flUxó 
de atividades e, logo, muito logo, liberarão mão-de-obra, 
aumentando a procissão desesperançada dos que não 
conseguem cumprir o dever e exercer o direito constitu· 
clonai de trabalhar e produzir para si, para sua famílta e 
para seu País. 

_O Sr. Roberto Saturnino -_Muito claro._ 

O SR. CARLOS CHIARELLI --E é conveniente 
lembrar a sempre renovada lição do estadista que a In
glaterra deu ao mundo, Winston Churchill;_ "Mais terrí· 

_ _v_el que o desemprego, só a guerra, porque também traz 
consigo o desemprego". E da lição de ontem, ao exemplo 
de hoje, é um passo que se dá Sem agrado, mas por neces
sidade de correção- crítica. Já convivemos_ com um pano
rama desolador de mais de 4,5 milhões de desemprega
dos. Agregar maiores e incontroláveis cifras a esse con
tingente por si só preocupa-nte, seria um testemunho de 
insensatez e de perigosa ignorância das reaç-ões agressi
vas que podem ter massas taii.gidas pela Tome e pela de
sesperança. A efervescência social chega ao seu limiar e 
já mostra _características de tensão, em regiões onde se 
a_gudizam os desníveis e se estereotipam os problemas, as 
aflições e os reclamos. Da tensão para a convulsão será 
muito fáci~, ainda que muito dramático, de,sde que não 
nos apercebamos do veneno deletério que estamos a ofe
recer, em largos sorvos, ao Piiís-; atravéS deSsa prescrição 
charlatanesca do Decreto-lei nl' 2.045, verdadeira "poção 
milagrosa" que nos cura da doença que não temos (os al
tos salários) e deixa intocável as verdadeiras enferrti.ida· 
des, os tumores com aspectos malignos que nos íntimi
dB.m e ameaçam: a dívida púbHca interna e as desvaira
das e incontroláveis taxas de juros, impeditivas de que se 
realize , com êxito, qualquer atividade que não seja o 
jogo im):lrodutivo da especulação finâ.nceira. 

O Sr. Roberto Saturnino- Muito bem! (Palmas.) 

O SR. CARLOS CIDARELLI- Todos sabemos que 
foram vendidas quiinefas e produzidas ilusões, que não 
nos enganam: ·nem ao Partido, nem ao povo; e, acredito 
firmemen_~e. também não iludem_ segmen~~s significati

_vos e sêt="ios do próPrio GovernO, cansad·a-aas-mentiras e 
das promessas enganosas, irrealizáveis e irrealizadas da 
tecnocracia econômica. (Muito bem!) Seís meses depois 
do Decreto-lei n~' 2.012, ao qual se seguiram todas aS via· 
lências salariais que já referimos, aumentamos escanda
losamente a inflação (que i riamos diminuir) e reduziãlos 
o emprego que fora prometido e jurado aumentar. Ah, 
incompetências, inconveniências, incongruências... e 
quantas. 

Mais trágico é que, condenada, antecipada e futurolo
gicamente, a produtividade nacional a zero, aplicados os 
dois expurgas, retirados os dez por cento adicionais e, 
agora, comprimida a taxa de reajuste para um valor 
igual a 80% do lN PC, pode-se assegurar que, na verdade, 
face a todos os cortes anteriores, o trabalhador irá_-rece
ber, na época em que a inflação é de 160% a.a,., uma real 
reposição (muito parcial, diga-se de passagem), -.de. me
nos de setenta por cento do valor efetivo ~ inflã,ção. 
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Esse é o número, e não os oitenta por cento do lN PC . 
Dai a conseqüência matemática irreversível:- em menos 
de quatro reajustes semestrais (que é para quanto tempo 
aparentemente se estabeleceu a cruel mecânica em vigor) 
o trabalhador terá perdido todg o_ poder real de compra, 
todo o montante de recuperação efetiva do seu salário. 
(Muito bem!) 

Parece que não conseguem os nossos economistas ofi
ciais convencer-se de que não é o reajuste salarial que 
ocasiona a inflação, mas esta, na sua incontida perma
nência, que obrigou, por imperativo de justiça social, à 
doação daquele, sob pena de pagar a classe assalariada, 
justamente a que menos tem, o preço dessa inflação que 
tem o dom de contribuir para a concentração desenfrea
da da riqueza em mãos e!itizadas. 

No entanto, o que nesta hora nos inquieta é que o 
problema do Decreto-lei n9 2.045 não se esgota em meros 
e traumatizantes índices episódicos, o que já seria bas
tante. O que nos atormenta é que o País corre o risco de 
éóhvu[são, ante uma democracia, conscientemente assu
mida pela Nação, vigorosamente defendida pelo nosso 
partido_ e corajosamente liderada pelo Presidente João 
Figueiredo, mas uma democracia juvenil, tenra, recente, 

~__,_ As tiOSsas instüuições, malgra-do o apreço que lhes eStá a 
oferecer progressivãmente o povo, ainda são frágeis, 
porque quase sem raízes passadas. E ante esse quadro, 
ver os milhões de desempregados, sem o que perder, por
que já perderam, porque se lhes nega o direito mais ele
mentar, que é o de sustentar-se com o seu trabalho, 
preocupa-nos, porque se tem amor ao País, responsabili
dade com sua gente e respeito às suas instituições. (Mui
to bem! Palmas.) 

A adoção do Decreto-lei n~' 2.045 traz consigo o perigo 
da perturbação, que, ademais, nos tiraria insubstituível 
cacife- que a democracia constituída ofereCe- pata -ãs 
grandes negociações econômicas internacionais. (Pal
mas.} Nossa força, que nasce do nosso significado estra· 
tégico, de nossa liderança continental, de nossa valia 
geopolítica, se impõe com o patrimônio que só as liber
dades democráticas oferecem, na respeitabilidade do 
concerto universal. 

E real, mas inconcebível, que uma medida tenha con
Seguido o milagre da rejeição unãnime, seja qual for o 
seg~ento da sociedade de quem se peça uma manifes
tação: os empresários não o querem; os trabalhadores o 
repudiam; os políticos o criticam, inclusive nós, os pe
dessistas. porque o VemOs como perigosa e irijtisfiffCável 
negação do nosso programa doutrinário. Chegaria a di
zer que até mesmo os credores do Brasil, os grandes res· 
pensáveis pelo sistema financeiro internacional, não ha
verão de ter, numa análise mais profunda, conveniência 
de que se aprove decreto tão iníquo e angustiante quanto 
esse. Isto porque, se o Decreto-lei nl' 2.045 for aprovado, 
implicará, como vimos, -num processo de crescimento in
controlável do desemprego e este, somado à repressão 
salarial, levará necessariamente à tensão social que pode
rá desembocar na convulsão e na desestabilização 
político-institucional; destarte, é óbvio que oS credOres; 
_desejosos de receber seus financiamentos e investimen
tos, não poderão ter interesse em conviver com uma so
ciedade_ politica em desagregação. Simplesmente porque 
muito mais dificil então s~ tornará cobrar as suas contas 
e, sobretudo, muito mais fácil será o País se tornar presa 
fácíf de promessas demagógicas, popularescas e inconse
qUentes_, conduzindo o povo desesperado e descrente a 
balcões de ilusões extremistas, que oferecem milagres fu~ 
turas_, à_ custa de submissões presentes e do próprio holo
causto da democracia. 

O Sr. José Lins --V. Ex• me permite? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Pois não. 

-- O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral. Fazendo soar~ 
campainha.)- Um momento por favor, nobres Senado· 
res. 
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Esta sessão se deveria encerrar às 18 horas e 30 minu
tos. Estamos tomando conhecimento de que haverá uma 
pequena prorrogação na sessão da Câmara dos Deputa
dos. Então, na forma do Regimento Interno, proponho a 
prorrogação desta sessão por quinze minUtos, ouvindo o 
Plenário. (Pausa.) 

Não havendo manifestações em contrário1 ftca prorro
gada a sessão até âs 18 horas e 45 minutoS. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador me permite? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Ouço V. Ex• com 
toda atenção. 

O Sr. José Lins- Eu já conhe.ciaos pontos de vista de 
V, Ex• sobre o Decreto 2.045, e defendo o direito de V, 
Ex~ de expressar sua opinião sobre uma questão que in
teressa a toda a comunidade brasileira, e que é de certo, 
traumatizante do ponto de vista político. Todavia V. Ex• 
não se limita a comentar o Decreto 2.045 nem a conde
nar o texto daquele instituto. V. Ex' fala, de um modo 
geral e amplo, contra o governo, que considera estar pra
rlcando iniqUidades, demagogia e charlatanismo. Claro 
que V. Ex•, nesse ponto, não representa o pensamento da 
fiderança. Não desejo polemizar com V. Ex' porque so
mos do mesmo partido, apenas, ressalvo, diante do direi
to de V. Ex~ de expressar o seu pensamento sobre o que 
bem entender, ressalvo as críticas que V. Ex.' faz, para 
além do Decreto 2.045, ao Governo como 'um todo. 

O SR. CARLOS CHIARELLI -Agradeço a sua ma
nifestação, ainda que dispicienda., nobre_ senador,_ posto 
que, de início, fiz-qUestão de ressaltar para quem pudes
se, menos avisado, ter outro tipo de interpretação, que 
falava em nome pessoal e reitero esse fato: apenas talvez, 
nesse caso, obrigado pelo seu aparte, a dizer que falo em 
meu nome pessoal e em nome de I milhão e 270 mil elei
tores do Rio Grande _do Sul, conscientes e adequada· 
mente preparados prira dar esse respaldo e co·m os quais 
comungo perfeitamente, que têm uma vinculação parti
dária histMica e que tiveram sempfe Uma postura de 
lealdade aos princfpios doutrinários, absolutamente in
desmentíveis, porque aqui eStou a falar, e aqui estou a 
criticar tecnocratas embutidos na estrutura do governo, 
que jamais os encontrei na luta dura e ârdua da conquis
ta do voto, de quem nunca ouvi falar nas_ lides diárias da 
organização partidária e cUjos atos permanentemente 
destoam- o que lastimo profundamente:- c!os princí
pios programáticos com os quais tenho vínculos, aos 
quais efetivamente respeito e que estão inseridos na Car
ta da Democracia Social e do PDS, partido que não tem 
dono, do qual me sinto tão afiliado e no qual me sinto 
tão integrado quanto V. Ex• 

O Sr. José lins- V. Ex~ sabe que eu apenas externo 
um ponto de vista que para nós é fundamental. Defendo 
o direito de V. Ex~ defender as suas idéias, porém, quero 
deixar claro, que de modo algum concordamos com o 
pensamento de V. Ex', sobretudo quando extrapola a 
análise do tema fundamental. do seu discurso, que eu 
imagino ser o Decreto 2.045, para se voltar contra o go
verno como um todo, ao qual, repito, V. Ex• chama de 
demagogo, de charlatão e iníquo. 

Era esse o ponto para o qual eu desejava chamar a 
atenção de V. Ex.• 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Meu caro Senador a 
minha preocupação não é fazer esse registro e no texto 
está escrito: faço e reitero que as propostas e as fórmulas 
da tecnocracia, sejam elas do escalão que for, n~ área 
económica;· São charlatanescas, erróneas, descabidas e 
ineficientes. Tenho a absoluta tranqUilidade de reafirmar 
e digo isso com a tranqUilidade de integrante do PDS, 
porque eu me sinto vinculado ao programa do partido. 
Infelizmente esses Senhores não se sentem vinculados. 

Faz-se imprescindível que se reverta o fluxo das pres
sões ,políticas, Sociais e econôffiicas. 
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Seria aconselhável e até necessário que o Executivo, 
como ocorre nas democracias consolidadas, pressionasse 
o Legislativo, não para levá~ lo a adotar medida tão inex
plicável e incongruente, mas para fazê-lo reagir, como 
instrumento de contrapressão. que pudesse ser usado 
pelo próprio Executivo, nas negociações com o Fundo 
Monetário Internacional. O Executivo, ao invés de dizer 
ao Legislativo, que é preciso concordar, que ê preciso 
homologar, que é preciso acreditar, até no inaceitável 
porque essa é a recomendação e a fmj)osição dos tecno
cratas internacionais do Fundo, deveria, ao contrário,
dizer ao FMI, que o Brasil, elemento fundamental de 
equilíbrio nas relações internacionais entre ocidente e 
oriente, não pode correr o risco da desestabilização polí-

- _lic<l e do tumulto social. Estes teriam um preço que iria 
além de nossas fronteiras e causaria incômodos à chama
da sociedade ocidental, capitalista e cristã. t hora de di-

---zerao FMI ciue-Q-COngresso, legítimo representante da 
vontade popular, eleito pelo povo, tão respeitável como 
o pióprio Congresso Norte-Americano, que é tão respei
tado, não acolhe, nem concorda com medidas tão perniM 
ciosas e ln]USffficàVeis. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. ex• um aparte? 

O SR. CAR~LÚS CHIARELLI ~-Ao invés de usar o 
FMI paru pressionar o congresso, usar o congresso, a de
mocracia, o nosso trunfo internacional, para rejeitar e 
devolver as intromissões do FMI. 

Ouço com prazer o Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Pedi o ap-arte, eminente Se· 
nador ChiareUi, somente para dizer que a um mílhão e 
duzentos e setenta mil eleitores, em cujo nome V. Ex' fa
la, pode V. E.xJ juntar mais um nome, um eleitor, o de 
Luiz Cavalcante. Muito obrigado. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Senador, crie ê ex· 
tremamente valiosa a sua manifestação pela_ postura per
manentemente autônoma e independente, que sempre 
pautou os seus trabalhos parlamentares. 

O Sr. Gastão Müller- Antes que V. Ex~ prossiga, eu 
quero, em nome do PMDB, de que virtualmente estou 
na liderança, me congratular com o discurso do jovem 
Senador do Rio Grande do Sul e dizer que nós, do 
PMDB, totalmente endossamos as palavras de V. Ex• e 
podemos acrescentar ao apoio que V. Ex' teve do um mi
lhão de duzentos mil votos do Rio Grande do Sul, mais o 
voto do eriiÍnente Senador Luiz Cavalcante, e mais al
guns milhões de votos do PMDB; fora a diferença de 
qual nós vencemos a última eleição, de 12 milhões devo
tos. V. Ex•, no momento, expressa o pensamento do 
PMDB sem fugir à disciplina partidária, porque ser par
tidârio, não é ser subserviente, e V. Ex• está provando 
que tem futuro na política, porque tem uma característi
ca das principais: não ser subserviente. E eu quero ban
car aqui o profeta, eu vejo em V. Ex•._ Senador Carlos 
Chiarem, em formação neste País um futuro Ministro do 
Trabalho. E eu quero __ estar vivo para _ter_o_ prazer de 
cumprimentá-lo, quando V. Ex• chegar ao Ministério do 
Trabalho para representar perfeitamente o pensamento 
do seu paftido, sem os tecnocratas e o pensamento do 
povo do Rio Grande do do Sul,_que tão bem representa. 

__ ---O SR. CARLOS _dli.<\RELLI - Cfostari~~ -apenas, 
de fazer um registro com r caaçào à intervellção do nobre 
Senador Gãstãc, !Vfü: • de que. o jovem com que ele me 
qualifica, natural •. ·~ate por um defeito de boa vontade, 
lembrando sempre que a juventude ê um mal que se cura 
com o tempo. E no meu caso eu já me sinto perfeitamen
te curado. Quanto ao seu vaticínio, se for p-ara- O bem do 
País, evidentemente não se me afasta a hipótese. O im-

- portante no entanto, nobre Senador, é que seja quem for, 
amanhã ou depois, o que responda pelas relações entre o 
capital e o trabalho, no País, tenha efetivamente uma. vi
são e uma ação pautadas pelos princípos da democracia 
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social. Digo-lhe mais: agradeço a manifestação de soli
dariedade do seu Partido, através du sua voz de liderança 
mas, sem·que isso me faça preocupações de que aqui es
tou a falar uma linguagem que fuja da doutrina, do pro
grama, dos princípios da democracia social e do PDS. 

O Sr. João Calmon- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Ouço com prazer o 
nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon- Eminerl.te Senador Carlos Chia
rel!i, é uma pena que a legislação do nosso País nào per
mita que nós, parlamentares, iniciemos um processo 
para o enquaçlramento, na Lei rle Segurança Nacional, 
dos responsáveis pela elaboração do nefando Decreto-lei 
n9 2.045. Este decreto poderá provocar, como V. Ex~ jâ 
salientou, uma convulsão social._ E lamentável que os 
seus responsáveis continuemos impunes, porque o 
Decreto-lei n~' 2.045 está em pleno vigor. Essa situação 
dramática já se reflete na reportagem de capa da Revista 
"Isto É" desta semana, que demonstra, da maneira mais 
eloqüente, que a fome hoje não é um triste monopólio do 
Nordeste. A fome jâ está se espraiando pelo Brasil todo, 

_ .c_onforme o documentário daquela revista. Muito obri· 
gado a V. Ex~ 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço, ainda 
que com tristeza pela força candente e pelo drama conti· 
do nas suas palavras, a sua manifestação e não poderia 
dizer que delas discordo, ao contrário, com elas comun
go:-

Por isso, entendamos que, nessa hora, impõewse, não a 
discussão sobre aprovação ou rejeição do decreto, o que 
implicaria em confrontos e demoras, mas a sua retirada, 
pur4 e simples, imediata e saneadora, numa demons
tração de sensibilidade socíal e política do Governo, a 
quem dirigimos esta recomendação e este apelo. 

E o Partido Democrático Social, o nosso PDS, tem 
que ser o gestor dessa proposta, em nome de uma fideli

-dade (que- não pode ficar esquecida) aos nossos princí
pios, aos nossos objetivos, e ao nosso programa; em 
atenção à paternidade, que nos corresponde, da própria 
lei salarial, que, repito, outros condenavam, quando, 
confiantes e esperançosos, nós defendíamos a sua im
plantação. 

Não nos atemoriza, é bom que se diga;apoiar e apro
var medidas, mesmo duras, drásticas e até impopulares, 
desde que lúcida e oportunamente justi_ficadas, explica
das e, s_obretudo, comprovada a sua necessidade ímpos
tergável. Se precisamos convencer nossos eleitores, ver
dadeiros titulares de nosso mandato, é preciso que, an
tes, estejamos convencidos. Por isso, nesta hora de_deci
são, cabe ao partido o dever de liderar a empreitada co
rajosa da solidariedade crítica, em nome da tranqaílída
de sociaLe _da continuidade democrática do País, sem te
mores, sem silêncios comprometedores e sem recuos. 

O PDS tem q_ue assumir o seu papel, participando das 
decisões, que rião serão decorrência das abstrações teno
cráticas do !!XClusivismo governamental, mas de uma 
ação societária, e solidária, na qual o partido tem que ser 
respeitado, para ter o dever de respeitar. 

Para isso, há um obstâculo a vencer, um desafio a acei
t_ar.e superar. E: o DecretoM!ei 2.045, muito mais realidade 
concreta e prej~dicial,-do que mero fantasma assustador. 
Por isso, o nosso dever, de político, de parlamentar, de 
pedessista, de cidadão, é lutar, com a força dos argumen
tos e com o dinamísmo revigorado das nossas convicções 
democráticas, para logo sepultá-lo, filho espllrio, como 
é, da mancebia ilegítima do modelo anacrônico e injusto 
do FMI com a insensível e aridamente apolítíca tecno
cracia, tupiniquim. 

Esta é a nossa visão pessoal, repito, respaldada no 
mandato que nos foi conferido, absolutamente idônea e 
totalmente compatível com a Democracia Social, à qual 
nos filiamos num ato voluntário, com a qual temos a mew 



4058 Quarta-feira 14 

lho r afinidade e, sobretudo, à qual haveremos de defen
der das indevidas intromissões de tecnocratas que jamais 
compartilh~ram das propostas dessa democracía.social, 
e que afinal de contas se empoleíraram no poder e bus
cam, através de fórmulas mâgicas, milagrosas e mal su
cedidas, desvirtuar, sobretu_d_o, um modelo democrático 
que se constrói e acima de tudo triviabilizando, com as 
suas mecânicaS improváveis de acontecimento viab11iza
dor, o próprio projeto de justiça sociaL 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Conçedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pro~nuncia 
o seguinte: discurso.) - Sr_, Presidente, Srs. Senadores: 

Nas dez principais cidades do País, no primeiro semes~ 
tre do ano, o nível da oferta de emprego caiu dentro da 
média ponderada de mais de dois e meio por cento, o cor~ 
rendo o maior descenso no Recife, com 4,42 por cento, 
seguindo-se Belo Horizonte, com cerca de 3,9_3%, São 
Paulo, com 2,98% e Fortaleza, com uma taxa de 2,55 por 
cento. 

Nesse contexto, cresceu Brasília, vinte e oito c_entêSi-
mos por cento, segundo pesquisa do Sistema Naciorial 
de Empresas. 

A situação privilegiada de Brasília decorre do fato de 
ter o maior índice de renda. "per capita" do País, como 
cidade de funcionários, onde se hospeda a cúpula admi-
nistrativa. 

Nos demais centros urbanos, tivemos Salvador, com 
um decréscimo de meno_s de 2,11 %, Rio de Janeiro, com 
menos 2,06%, Belém, com menos 1,72%, Porto Alegre, 
com menos 1,6% e Cu_ritiba., com menos 1,5%. 

Os principais setores da economia que contribuiram 
para esse quadro negativo foram a construção civil e a 
indústria de transformação. 

No Distdto Federal, embora a retraçã_o da ~onJilrução __ 
civil, que em junho empregava menos da metade do que 
contratara em 1977, os demais setores apresentaram alta 
no nível de emprego, principalmente o setor de s.erviços, 
composto por empresas públicas, bancos e locadoras de 
mão-de-obra. 

Os dados de junho, em comparação com o mesmo mês 
do ano passado, mostram uma queda de mais de 20% do 
total de empregados na construção civil para a Grande 
São Paulo, enquanto a indústria teve uma retração me~ 
nor, de 7,63%, havendo um crescimento do comé_rcio de 
cerca de 1%, crescendo o setor de serviços em 2,63%. 

A queda das vendas persistiu eln julho, em São Paulo, 
no primeiro semestre, ·quando os bens de consumo durá
vel mostraram uma expansão nominal da ordem de 94%, 
correspondendo a menos de 10% em valores deflaciona
dos, conquanto os bens de consumo durâvel experimen
tassem um aumento de pouco mais de 100%, variação 
pratica me~ te igual ao aumento dos preços desses produ
tos. 

Segundo o Clube de Lojistas, o resultado geral foi 
6,9% inferior ao ob_s.ervado em julho cf,e_1983. 

Tem-se notado, por outro lado, que é maior o nUmero 
de firmas surgidas do que o daquelas que fecharam, no 
semestre, parecendo que as grandes e médias tendem a 
ser substituídas por pequenas e micro-empresas, muitas 
de âmbito familiar, principalmente no terreno das con
fecções e do artesanato. 

Cori.clui-se ·que a inflação vem mudando o perfil do 
nosso universo mercantil e industria(, com reflexo no se-
to r de serviços. _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro
nunci_a o seguinte discursO.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Faç-o da tribuna, veemente apelo ao Sr.L.Ministro_ dos 
Transportes para a pavimentação da BR-414, ligando a 
Cidade de Anápolis a Niquilândia, passando pela Cida
de de CorumQá de Goiás e pelo Distrito do Cocalzinho, 
Qnde se localiza importante indústria cimenteira do Gru
po Votorantim, tudo numa extensão de 220krn. 

Em Niquelândia, · situa-se, hoje, impOftante pólo 
industrial-mineral, com a exploração vertical do níquel, 
por duas grandes empresas - a Níquel-Tocantins, do 
Grupo Votorantim, e a Codemin. 

Por essa rodovia transitam, diariamente, mais de duas 
centenas de veículos de alta tonelagem, sei-tdo impossível 
sua manutenção adequada, sem a capa asfáltica. 

Por várias· vezes, a referida obra teve início, 
paralisando-se logo a seguir, quando, na verdade, tem 
todos os requisitos exigidos para colocar-se como obra 
altamente prioritária. 

Por esse motivo, envio ao Sr. Ministro Oos Transpor
tes essa s·olicitação, esperando ser atendido. 

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

O SR. l"RESIDENTE (Milton Cabral)- Nada maiS 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Proje_to de _Lei d;;~.,Câma
ra ns> 79, de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação ern projetas 
específicos dos créditos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscais, tendo 

pareceres, sob n"'i's 585 a 587,_-de 1983, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favorãve!; 
-de Economia, favorâvel, com emenda que apresenta 

de n'i' I-CE; e 
_ _-de_ Finanças, contrário, com voto vencido do Sena

_dor José Frag_elli e v9to ve!lcido.__ em separado, do Sena-
dor Pedro Simon. -

2 

Votação, em turno _único, do Projeto de Lei da Câma
ra nç 51, de I 983 (n'i' 88/791 na Casa de origem), que revi
gqra, com nova redação, o art. n9 278 da Consolidação 
das LeiS do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, d_e ]9 de maio de I 943, dispondo sobre a jornada 
de trabalho dos estivadores, tendo 

_ . Parec~ fa_vQ_rável,_sob n9 552, de 1983, da Comissão: 
- de Legislação Social. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra -n9--l50, de 1982 (n9 3.826/80, na -CaSa de origem), que 
dá nova redação ao art. ns> 461 da Consolidação das Leis 
do Tr"abalho, aprovada pelo Decreto-lei D_9·5.452. de ls> 
de maio de 1943,--tendo 

Parecer, sob n'i' 627, de 1983, da Comissão: 
-de Legislação Social, favofâvel, com voto vencido, 

em separado, do Senador Gabriel_Hermes. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
98, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer_ n'i' 756, de 1983), que au
toriza o Governo do Estado _de P~rnambuco a elevar em 
Cr$ 84.206.720,00 (oitenta é quatro mnhões, duzentos e 
seis mil, setecentos e vinte cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 
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Parecer, sob n9 757, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade,. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
102, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como cOnclusão de seu Parecer n9 783, del983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Estância (SE) a elevar 
em· Cr$ 45,299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzen
tos e noventa e nove mil, novecentos e oítenta e sete cru
ziíros e um-centavo) o montan·te de SUa dívida consolida
da, tendo 

Pareceres, sob n9s 784 e 785, de 1983, das Comissões: __ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

Votação, em turno úniço, do Requerimento n'i' 758, de 
1983 rle. a_utoria_ do Senhor Senador lourival Baptista, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, dos dis
cursos proferidos pelo Vice-Presidente da República, 
Aureliano Chaves, e pelo Presidente João Baptista Fi
gueiredo, quando da solenidade em que reassumiu o car
go, no dia 26 de agosto de 1983, no Palácio do Planalto. 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de Lei_do Senado 
n9 203, de 1982, de autoria do Senador Nelson Carneiro;·
revogando dispositivos da Lei n'i' 7.016, de 23 de agosto 

· de I 982, que dispõe sobre a reversãO para cargos inte
grantes do Plano de Classificação Instituído pela Lei n9 
5.645, de 1970, tendo 

Pareceres, sob n"'s 689 a 691, de 1983, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade, e, no mérito, favorável. 
--d-e Serviço Público Civil, favorável; e 

- de Finanças, favorável. 

Discussão, em turno. suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de-Decreto Legislativo ns>l, de 1981 
{n9 75f80, na Câm-ara dos Deputados), que homologa o 
ato do ConselhO- Monetário Nacional que autorizou a 
emissão de papel-moeda, em I 979, no valor global de 
Cr$ 37.734.500.000,00 (trinta e sete_bílhões, setecentos e 
trinta e quatro--milhões e quinhentos mil cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor, tendo 

Parecer, sob nç 750, de 1983, da Comissão; 
- de Redação oferecendo a redação do vencido. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gíslatívo n~' 36, de 1981 (n"' 99/81, na Câmara dos Depu
tados), que homologa o ato do __ Consel.ho Monetário Na
cional que autorizou emissões adicionais de papel
moeda em 19_80, até o limite de Cr$_ 70.000.000.000,00 
(setenta bilhões de cruzeiros), na forma da. legislação em 
vigor, tendo 

PARECERES, sob n9s 322 a 326, de 1983, das Comis
sões; 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: fa. 
vorâvel, com voto vencido do Senador Orestes QU.éfcia; --
29 pronunciamento: ratificandO seu parecer anterior; 

:....:. de ECOnomia, favorável~ e 
-de Finanças -J'i' pronunciamento: soHcitando o ree

x.ame da Comissão de Constituição e Justiça; 29pronun
eiamento: fa~_C)~àvel. 

lO 

Dis~ussão, em turno único (apreciação preliminar da 
constitUcionalidade, nos tennos do art. 296 do Regitl!en-



Setembro de 1983 _cDIÁIUO DO ÓJNGRESSO NACIONA,L(S~ão li) 

to Interno), do Projeto de Lei do Sen.3.dõ n9 !58, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senador Itamar Fran· 
co, que veda a instituição ou majoração de tributo por 
decreto.Jei e dá outr.as providências, tendo -

PARECER, sob n9 688, de 1983, da Comíssão: 
-de Constituição e Justiça, pela incOnstitucioilaiída·

de. 
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Discussão, em primeiro turno (ãpreciaçãO preliinfn"ar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de_ Lei do Senado n'i' 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo,- que dis
põe sobre a redução do preço do ákool para vendã. a 
proprietários de- veicUTos de aluguel empregados no 
transporte individual de pasSageiros, mediante SUbsídio, 
nas condições que especifica, tendo 

PARECER, sob n~' 710, de !983, da Comissão 
-de Constituicào e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
(Dependendo da votação do Requerimento nl' 775, de 

!983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia
mento da discussão para a sessâo de 7 de outubro do cOr
rente ano.) 
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Discussão, em primeiro turno (apreciação prelirllinar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, determinan
do que a OrdeJ!!.dos Advogados do Brasil opine sobre a 
escolha de Magistrados q-ue- devam integrar Tribunais_ 
com jurisdição. em todo o lerritóiio- nacional, tendo 

PARECER, sob n~' 634, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionafida-

de, com voto vencido do ·senador José ignâCio. - --

O SR. PRESIDENTE {Milton Cabral)- Está encer
rada a sessão. 

{Levanta-se a sessão às 18 hvras e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 12-9-83 E QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE . ..Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ir'ta iniciar este breve pronunciamento na tarde de ho
je, mais ou menos com aquelas mesmas palavras com 
que iniciou. o seu brilhante discurso Õ .Senador Henrique 
Santlllo. S. Ex~. um orador perfeito, com aquele arroubo 
oratório que the é peculiar, virou-se para mim e disse: vi
sitei grande parte do interior do meu Estado. E eu, sem 
ser pitonisa, vi no facies deste me.u duplo colega, que _é 
Médico e Senador, assim como que um diagnósticÕ- de 
que S. Ex~. sem estar enfas.tiado da vida parlamintar, Co-=
meça, dentro de uma ordem_cronolôgica, a dar os s_e.us 
primeiros passos em busca daquele P<Jlácio encantado 
das :Esmeraldas, lá _em Goiânia. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois- não. 

O Sr. Henrique Santillo- Eu até, sem querer, obvia
mente, estabelecer polêmiaa com V. Ex~, inclusive que 
fosse magnânimo comigo .. .' 

O SR. ALMIR PINTO - E fui. ·-

O Sr. Henrique Santillo- ... que fosse condesCenden
te. E foi realmente. Inclusive, hoje, li no Correio Brazi· 
liense uma breve nota, dizendo que tanto eu, quanto o 
Senador Mauro Borges jã estávamos em campanha e[ei-

torai para 1986. Apenas gostariu_de deixar registrado 
neste plenário que posso atê ser uma pessoa leviana, mas 
neni tanto. Eu realmente me encho de indignação com a 
realidade mais cruel e emergente do meu Pais e do meu 
Est::;do1 e ~tau extremamente preocupado com o dia de 
amanhã- o dia de amanhã, não o diu de amanhã rctóri· 
co, mas o dia de amunhà cronológico. Estou preocupado 
com o dia 13 de setembro tanto quanto, estou certo, V. 
Ex~ tambêm es~ tanto quanto todos nós brasileiros es
tamos. Na verdade, a História deste País agorujá não es· 
tá sendo medida nem mesmo por ano, nem por meses, 
mas por dias. E não seria eu tão leviano para estar fazen
do uma campanha eleitorul para 1986 se não sei mesmo 
se as condições chamadas "normais" hão de prevalecer 
ainda da(jUTa 14tior~s. Obrigado a V. Ex~ 

O SR. ALMIR PINTO - Nobre Senador, eu quero 
logo dizer a V. ExQ uma coisa: eu não li o Correio Brazi
liense de hoje, não li esta notícia a que V. Ex~ faz referén
çja. Como afirmei, cu não sou pitonista, achei o seu fa
cies assim parecido_ com __ o de um homem que tem um 
ideaL Todos nós temos um ideaL 

O Sr. Henrique Santillo - Ma~. aí, pelo contrário, o 
meu ideal, eminente Senador, foi buscar auscultar real
mente a posição de minha base e do meu Purtido, o 
PMD~._ por sua base, pelos_ 183 prefeitos que tem em 
-óolãs~ peJÓs quase 1."500 vereadores que_ tem em Goiás e 
por t-o~ios_o_s seus diretór-ios municipais em todos os mu
nicípios. Apenrts auscultando a opinião do meu Partido. 

O SR. ALMIR PINTO- Pt!rfeitol Eu não quero des
merecer oS demais futuros candidatos que possam exis
tir, tanto pelo meu Partido, como pelo PMD~ •. PDT, 
. PT, o que for, -lião quero desmerecer nenhum deles. Mas 
V. Êx~, com quem convivo há quase cinco an~s •. conhe-

- ceftdo bem a sua. inteligência, a sua cultura, p seu d.ina- . 
mismo dentro desta Casa, quando V. Ex~ diz que deixou 
de comparecer nesta Casa "algUJ;s dias para visitar e sen
tir os problemas maiores do seu Estado ... 

O Sr. Henrique Santillo - Inclusive, quero agradecer 
imensamente a sua opinião. que muito me lisonjeia. Sei · 
que ela parte de um verdadeiro amigo, uma amizade que 
construímos ... 

O SR. ALMIR PINTO - Não há. dúvida. 

O SR. Henrique Santillo - ... e consolidamos nesses 
cinco a·nos de convívio aqui no Senado FederaL 

O SR. ALl\'IIR_ PINTO- Tanto é que pedi a V. Ex~ 
que n~o se .l;!usentasse do Plenário porque ia começar a...;; 

minhas pr"imeiras palavras bulindo um pouquinho com 
V, Ex~ Mas, bolino bom s~ntido. E pedi ao Senador José 
lgnácio, se eu estivesse me;vtindo, dentro do meu pensa
mento, que S. Ex~ dissesse sim ou não. S. Ex~ vai ser o 
juiz, se disse ou não uma verdade!... 

O Sr. Henrique_ Santillo- Mas veja bem V. Ex~. 

pre·ocupo·me mUito com essa fantasia d6 Plino Piloto. 
Es-tou preocupildíssirriO em não ficar aqui mais do que o 
suficiente para o exercício de minhas atividades parlu
mentares, retornando sempre à realidade do meu Esta
do. Claro que isso para mim é muito mais- fácil do que o 

-é para V. Ex~. que estou certo, também, vai muito ao 
Ceará, sempre está no· c-eará. Para mim é muito_ mais fá
cil do qUe Pa"ra os demais colegas, Senadores, represen
tant_eSdeoutros Estados porque_ o meu Estado, inclusive, 
abríia o DistritO FederaCMas: faço questãO de estar to· 
dos os fins de semana:, atê nÕs IDeados da semana nasci
dades do meu Estado, para fugir um pouco da fantasia 
do Plano Piloto. Q Plano Pilolo é uma cidade do terceiro 
milênio, é a fantasia de ficção cientifica do terceiro milê
nio, que -~em, inclusive, um rendiniento per capita muitas 
vezes superior que a média NacionaL Isto nos destrói, 
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isto tem a possibilidade, a capacidade de nos destruir. É 
muito perigoso e muito arriscado. Por isto mesmo saio 
muito para conviver com aquela realidade tanto qUanto 
V. Ex~ faz. Eu já estive no Ceará ejã estive lã com V. Ex~. 
o Estado que V. Ex~ lào bem representa nesta Casa. 

O SR. ALMIR PINTO- Muito obrlgudo a V. Ex•! 
Mas cu não sairia com uma história de~tus se não tivesse 

·um certo fundamento. Eu visitei Goiás, há potu.:o tempo 
e estive I fi numa reunião da Federuçào Brasileira de Hos
pitais. Convivi, posso assim dizer, com a dusse <:~lta por
que muitos ~édíc.os ~c Goiús purticiparam daquela reu
nião. Depois estive cm Caldas Novas, demorei lã un~ três 
ou quatro dias, e políticos sempre conversam sobre polí
ftcu, querendo ~abcr como andum as co"J::.as no Bras"Jl e 
em cada Estado. V. Ex~ quando visitou o Cearã. e me fez 
uma ··indelicadeza", porque deveria ter me dado ante~ 
conhecimento, da suu presença em Forlalt::zu para 
homenugeá-lo .. 

O Sr. Henrique Santillo - Não foi indclicade.ta. V. 

Ex' sabe que houve um desencontro. 

O SR. ALMIR PINTO - Indelicadeza entre aspas. 

O Sr. Henrique Santillo- Foi um desencontro que la
mentei profundamente. Tenho por V. Ex~ uma grande 
admiràçào. 

O SR. ALMIR PINTO- Então, tivemos um encon
tro uo viajarmos juntos de regressou Brasília, no mesmo 
avião. Lá em Goiás, conversei muito, ussim como V. I::.x'! 
deve ter conversado com seus correligionários lá no Cea· 
rá, inclusive com o meu genro, que é Deputado btudw.tl 
atualmente pelo PMDB, o Sr .. José Maria Barro;. Pinto . 
V. Ex' deve ter conver~ado ba~tante com ele e ter tirudo. 
um flach da posição da polít.ica do Cearã. as dificuldades 
por que o Estado vem pussando, o que n~to é mais segrc-, 
do para ninguém, com gente morrendo de fome, de ~edc, 
e todos nós aflitos com aquela situação terríveL V. Ex~ jú 
agora ampliou e criou um novo termo dentro do dido· 
nário médico- "empobrcccmia"- que vCm dar mar
gem a que nós tenh::1mo~ aquela "empobfe~:itose", que é 

a doença da pobrt!:t:a. 
Mas, quando estive cm Goiás, cm Goiúnia, em Caldas 

Novas, conversei muito, e diziam-me: ··o Senador 1-len
rique Santillo é um moço inteligente,· trabulhador, foi 
Prefeito em Anápolis, teve um belo Jesenipcnlw". Aqui 
não estou f::1zendo propaganda de. V. Ex~. estou repetin
do o qUe me disseram. Por conseguinte, o~ meus correli
gionários não fiquem zangados comigo. Perguntei, en
tão, como estava o PDS. ""Vamos ver como vai ficar no 
futuro, porque atualmentc o PDS cstú fora do poder. 
Precisa se arregimentar para partir com um bom o..:undi
dato que possa fazer frente a um Henrique Santll!o ou 
outro qualquer. Então eu fiquei com aquilo guurdado e, 
quando V, Ex~ as~omou à tribunu c disse "visitei todo o 
meu Estado", eu pensei: -o homem est{t, na verdade, com 
aquele elan que todos nós devemos ter, quando tratamos 
da vida política, económica e social do nos~o Estado. 

O Sr. HenriqueSantillo- Vou utédi:.:cru V. Ex\ que 
não sei de onde consigo retirur alguma força, para aindu 
percorrer o meu Estado de dimensões enormes, corno co
nhece V. Ex~. com poucas rodovias asfaltadas. t: com 
imensa dificuldadt:: que consigo percorré-lo .. 

O ""SR. ALMIR PINTÜ- Tem que começar muito ce
do ... 

O Sr. Henrique Santillo- ..• c nesses dois me<>es já o 
percorri em grande purte. Agora, esteja certo V. Ex~, 
com total desambição do poder. Não sei de onde consigo 
retirar forças, porque com total desambiçào do poder. 
Um homem pobre. às minhat> custas, fazendo a.~ minhas 
despesas, sem outra ajuda senão d pouco que recebo do 
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exercicio do meu mandato, que, como di:..sl.!, mal exerci~ 
do, porque estou julgandu~me, sinceramente, faLcndo 
nada ou quase nada para que este Pais saia do buraco. 
Eu me julgo o mais inútil de todos os parlamentares nc.'>· 
te plt.:nário. 

O SR. ALMIR PINTO- V. Ex~ faz uma autocrítica 
um tanto injusta. 

Quero apenas dizer ao meu nobre colega Henrique 
Santillo que, cm absoluto, o que aconteceu em rcblçào a 
mim e ao Correio Braziliense de hoje, tenha sido ;,~.qudc 
princípio que nós chamamos de metcmpsicosc. Foi o 
espírito do Correio Braziliensc ter-se passado para mim, 
e o meu ter~se passado para ele. Não li e nem sabi:.t disso. 
A idéia me veio da maneira como V. Ex~_expressou as 
suas primeiras palavras, c me veio aquela idéia. 

O Sr. Henrique Santillo- Mas tenho a ~.;erteza de que 
V. Ex.~ nào me julga tão levian_o. 

O SR. ALl\11R PINTO - Não é leviandade. 

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex.~, conhecendo-o como 
conheço, não me julgaria tão leviano. 

SR. ALMIR PINTO - Em ab~oiuto, não tOm\! isso 
em conta de kvia_n_dad~. Pode haver um pouquinho de 
esperteza mas não leviandade, A gente precisa acordar 
mais cedo para determinados problemas da vida ... 

O Sr. Henrique Santillo- Não! Fazer isso, u essus al
turas, seria de uma leviandade atê inex.plidvel. 

O SR. ALMIR PINTO- Todos nó.s temos um ideal, 
e V. Ex~ é um homem público. Eu mesmo já governei o 
meu E.stado dezoito vc:ccs, porque assumi o Governo por 
dezoito vezes. E me senti satisfeito com isso. Acho 4uc a 
maior alegria do homem público, c aqui estou diante de_ 
três que já foram governadores de seus estados. 

O Sr. Henrique Santillo- Todo político tem o direito 
de ter os seus projetas pessoais, e todos nó!> tl!mos os 
nossos projetas pessoais. Acontece que a realidade vivi
da pelo Pais, hoje, é de tal ordem grave, que aqueles que 
não são levianos já colocaram os seus projetas indivi
duais, os seus projetõs- pessoais; dentro da gaveta, há 
muito tempo. Eu não me julgo tão leviano. E eu já colo
quei o meu dentro da gaveta, para talvez. .ser retirado 
num momento mais oportuno, há muito tempo. 

O SR. ALMIR PINTO V. Ex' preci_sa se vacinar con
tra o germe da sucessão govern-amental! ... Aqui mesmo, 
no momento, somos sete Senadores, e três jú foram go
vernadores: o Presidente Jorge Kalume, o Senador Lo
manto Júnior c o Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Henrique Santillo- Todos foram governadores 
e bons governadores, ótimos governadores. IssQ é uma_ 
outra coisa. 

A questão agora é que a realidade nacional é ex.trema
mente grave, pura e.<>tarmos nos preocupando com cam
panha eleitoral ou com projetas politicas pessoais. Eu es
tou me sentindo inútíl, rUas o meu -pTojetó polftico pes
soal cu já o engavetei, para talvez ser retirado no mo
mento oportuno, há muito tempo, como eu }á disse a V. 
Ex~ Na verdade, eu gostaria até que me fizessem justiça. 
O Correio Braziliense e o Jornal de Brasíliajâ publícaram 
isso algumas vezes: que eu e o Senador Mauro Borge::;, 
que não se encontra presente, estar1amos fazendo cam
p:mha em Goiás, desde já, para 1986. Isso não é vcrdude. 
É um grosseiro equívocco. 

Nem eu nem o.Senador Mauro Borges somos tão le
vianos, a ponto de estarmos fazendo campanha eleitoral 
para 1986. Podemos ser pessoas atê muito ing~ntJas, e 
creio que sejamos, mas não tão ingênuas e despreparadas 
para não sabermos que amanhã será um outro dia nes_te 
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Brasil em crise_ Amanhã será um outro dia. Hoje, os 
problemas _estão se avolumando de 24 cm 24 horu~, no 
Brasil. N<:~ verdade, nós não somos tão levianos~ e ~prO-
veito_o ensejo desse aparte a V. Ex~ para, mais uma vez, 
deixar bem claro que nos respeitem. por favor, inclusive 
alguns setores da Imprensa. Pelo amor de Deus! Nós não 
somos tão levianos e dcspreparados assim, não. Aindu 
que inúteis, ainda que numa instituição inócua- SCna
do, Congresso Nacional - aif!da assim, temos muito 
respeito pela dignidade dos br::tsileiros, .e devemos ter 
esse respeito pela dignidade do.s brasileiros. São milhões 
de brasileiros cm sofrimento, em sacrif(cio, que estão vi
vendo as horas, os minutos, e~tão sobrevivendo às horas 
e aos minutos, e nós não seríamos tão levianos de estar
mos nos preparando paru campanha deitara] de uma 
possível eleição de governador, ainda em 1986. Conde
namos até mesmo , eminente Senador, essa corrida s_l,l
cessória de candidatos cm seu partido, essa corrida :;,u
ccssória pela nomeação de Presidente da República. Ela 
é nefasta a.o Pa1s, Não dá para esp~rar 1985. Quem não 
sabe disso? Quem nào sabe que não dá para esperar um 
ano c meio? Quem não sab~ que não dá pam esperar por 
candidato de consenso, por candidato suprapart_id:.írio. 
da mesma forma que não dá para esperar por eleição di
reta apenas em 1985. Antes disso, alguma coisa precisa 
ser feita, com urgência, senão não chegare!Uos a !985. Ê 
claro que V. Ex~ pode dizer que estou sendo tnigico. É 
possível que eu esteja sendo trágico: é até possível que eu 
esteja vendo a realldadt: brasileira com olhos de tragédia, 
mas- ã realidade nacional hoje é tão dura, que eu acho 
não ser necessário nenhuma retórica para retocá-la. por
que ela já é dura demais, é feia, é monstruosa- demais-. 
Acho que ninguém, em sã conscíCncia, est;.r-dcsconhe.;en
do isso, desde o pequeno tra!::ialhador, o mais humilde 
trabalhador, até nossos luminares do Congresso Nacio
nal, como V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO - Muito obrigado! 

O SR. HE~RIQUE_SANTILLQ -~ 1'\ingué!!J está 
desc.Qo_heçendo is:;o no Brasil, ninguém. A situação é ex
tremamente grave, não vai dar para chegar a !985. E:>sc 
homem que se encontra all, tnsenSJ\el, Jmobl!J~ta,-PrecJsa 
fazer alguma coisa, precisa se abrir em alguma proposta. 
Du forma como se e_ncontra, um setor qualquer da socie
dade mobiliza-se, n;:~tc um processo hegcmônico que tal
vez não seja o melhor para a Nação. E está chegando a 
hora. Hoje, se V. Ex~ reúne parlamentares, líderes em~ 
presariais, líderes de trabalhadores, de com!,.lnidades, 
unanirUementC, ou quase que uilanimrúnente; encontra
se a seguinte OJ)Ti'lÍào: "é preciso fazer algo; é preciso ar
rancar o País desse caminho; é Preciso buscar uril :Ponto 
de convergência; é preciso ncgáciar- polítícUmente"'~. E _u 
negociação não sai, o consenso não saí, a saída- não sai. 
Por quê? Porque o núcleo de poder é refratário a isso tu
do; é refrat~ío inclusive ao Partido de V. Ex~, que lhe dá 
apoio político aqui e lá na Câmara dos Deputados; é re
fratário às considerações de seu Purtido )nclusive; não 
apenas da Oposiçtí.o, mas inclUsive do PDS. V~ Ex~ sabe 
-disso, é insensivel, frio às considerações do próprio PDS. 
Hoje jâ não são poucos os governadores do deu P:i"rtido 
que vêm publicamente para dizer que a única saída polí
tic:iê a eleição direta para a PrCsidência da República~ V. 
Ex~ pode estar certo de uma coisa: quando algum gover
nador diz isso é porque está levando em conta, em seu 
fntim_o, a insensibilidade e a inapetência para o poder. 
para o exercício de governo do atual PreSidente da Re
pública, como muito bem foi diagnosticado pelo outro 
inapetentC, ciue acabou abandonando o barco também, 
que é Sr. Golbcry do Couto e Silva. Segundo diagnóstico 
dele mesmo, este Presidente estaria inapetente para o 
eXerCíciO de governo. "Pllrece-me que sim. Na verdade ele 
é imobilista; na verdade, ele parece estar na mesma si
t]lação de perplexidade em que se encontram todos os 
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brasileiros hoje, mas com um agravante extremamente 
grande - é que ele tem o exercíc-io do poder c nós, os 
brasileiros, cá embaixo, não lemos. 

O SR. ALI\ ti R PINTO- Na verdade V. Ex•, inteli
gentemente, levou essa ligeira referCncb, essa_ menção 
que fiz a respeito de V. Ex~ para o campo federal onde, 
nada e!>tá definido. Nào_acredito em eleições diretus no 
momento, porque a Constituição marca elciçõcs_indir_e
tas para !985. Mas, eu me reportei apenas aos Estados 
osde ex.istem eleições di retas e já foram eleitos governa.
dores dirctos. 

Agora, V. Ex~ não vai me proibir que eu lhe a..::he pare. 
ciclo com candi<i,!.Ho. Se não for, o que posso fazer? Essa 
foi a minha intenção, achei parecido com candidato o 
Senador Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo- Mas eu peço n V. Ex~ que 
lc\·e cm conta o meu desmentido. 

O SR. ALMIR PINTO - V. Ex~ sabe que o Governa-__ 
dor de Estado só governa dois anos; os outros dois anoS 
são exatamente tomados pelas conjecturas c e.specu
lações cm torno do sucessor futuro! Apenas achei, V. Ex~ 
me pareceu um aSpirante ao Governo de Goiás, isto,-
pela maneira como falou, com.aquele arroubo, e então 
me _veio à mente achar parecido com um candidato em 
potencial, não- porque estiveSse Cnfltstiado .da vida parla
mentar, mas, ·p-or lhe ser interessante mudar de rota, 
rumo <>o Palácio encantado das Esmeraldas! _s_ó_ isso. V. 
Ex" não pode me tirar o direito de pensar assim, de pen
sar que V. Ex~ possa ser um candidato. 

O Sr. Henrique Santillo- Sei que V. Ex~ não me tira o 
direito de desmentir. E desfazer o equivoco. 

O SR. ALMIR PINTO- Não estou fa:cendo afirma
tiv::t, estou achando-o muito jeitoso para o cargo que 
muitos ambí~.:ionam! A caminhada tem que ser longa. V. 
Ex• tem que andar muito de automóvel e de barco, por
que são muitas as estrad:>s e muitos os rios a navegar. 

Mas, Sr. Presidente, o nobre Senador Henrique San
tillo falava da fome, não só no Nordeste. Isso é uma coi
sa tão cediça, que eu já não mais queria fah.ir :.obre ela. 
Mas como S. Ex~ disse: "Visitei o meu Estado, ~,i a fome, 
vi a- miséria", que não é só no Nordeste, eu, de fato, te
nho 4ue dizer a esta Casa, mais uma vez, que nesse reces
so branco da semana da Pâtria eu estive no Nordeste, vi
sitei cidades do Ceará c posso afirmar que a fome do 
Nordeste é muito diferente da fome do Centro-Oeste, 
porque.~. 

O sr:Lomiintõ Júnior --A de Já é muito pior: morre-·· 
se de fome. -

O SR. ALMIR PINTO- Perfeito; como diz V. Ex•, 
lâ pode morrer de fome, mas não se morre de sede; rios 

.~não- faltam, grandes riacho~ não faltam dCntro de Goiás. 
Mas, 9 que .desejo falar é do que vi na cidade de Quixa
dá. O histórico açude cedro de Quixadá, um dos primei
ros construídos pela lnspetoria Federal de Obras Contra 
as Secas. que agora não é mais Inspetoria, é Departa
mento Nacional de Obrat> Contra as Secas, está quase se
co. Vi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, muitos açudes es
torricados, com o barro rachado. Então, me veio à men
te: fazer um apelO ao Ministro Mário Andreazza, para 
que arroveíte o_pesso<:~l da frente de se!"viço da emergên
cia para aprofll_ndar mais os açudes secos; colocar ostra-_ 

_ tores dentro dos açud_es para aprofundá-los, cavar o mã· 
ximo poss1vel, aprofundar bastante as ba..::ias dos açudes, 
porque nós sabemos que quanto maior e mais profunda 
forem estas, menor será a evapo"ração. Í: importante
aproveitar esses açudes secos, e fazer tais escav_ações, 
retirar-lhes o máximo possível o barro. ampliando-lhe a 
capacidade líquida. 
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma fonte de ri
queza que V. Ex~, que está agora na Presidência, Sena
dor Henrique Santillo, viu lá no Ceará, foi o artesatlato. 

O attesanãto do Nordeste é importantíssimo para are
gião. Todo mundo viaja hoje ao Nordeste, à Sabia e ao 
Ceará- Salvador e Fortaleza talvez_sejam as duas capi
tais que recebam a maior afluência de turistas e que exi
bem be:ezas naturais e um artesanato que está passando 
por dificuldades de crédito e de jnceniivo. 

Fui convidado, Sr. Presidente, a pãfticipar· di: Un:ia 
reuniãO com os que fazem a Associação da Indústria de 
Redes do Estado do Ceará. Todos nós sabemos que o 
nordestino, principalmente o cearcnse, é um homem que 
dorme na rede. Então, até dizem: dormem dois e acor
dam três. Essa é que é_ a grande realidade. 

Então, foi essa entidade que me entregou este docu
mento_que passarei a ler para ficar registrado nos Anais 
desta Casa e que contém um apelo, uma solicitação ao 
Banco Central. Diz o seguinte: 

"ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA DE REDES 
DO ESTADO DO CEARÁ 

De Utilidade Pública 

Fortaleza, 9 de setembro de 1983. 
Exm? Sr. Senador Dr. Almir Pinto -

Os Fabricantes de Redes do Ceará, através do 
seu órgão jurtdico, Associação da Indústria de Re
des do Estado do Ceará, vêm mui respeitosamente 
dirigirem-se a V. Ex', entregando-lhe em mãos in
formações que muito irão sensibilizá-lo e que são 
portadoras de um verdadeiro_SOS (SOS das redes). 
Como irá compro vil r V. Ex~ é de desespero total a 
situação por que passam ·ess-es artesãos e, se não fo
rem tomadas urgentes providências, serão por certo 
extintos em sua totalidade. Essa queda que se dá -de 
maneira vertiginosa e a cada instante é tão cruciante 
que para V. Ex• ter uma noção do_fato, existiam em 
Fortaleza aproximadamente 250 fábricas de redes, 
só em Fortaleza, afora aquelas que vamos encontrar 
nas cidades próximas, como Jaguaruana, Cascavel, 
Aracati, e tantas outras cidades que são especializa
das no artesanato, a saber as chamadas grandes, 
médias e pequenas, até 1979. E!:ise número pelo co
mum teria que ser aumentado em níveis proporcio
nais ao crescimento populacional, !eva1ido-se em 
conta que mais de 2.000 famílias do Sul emigraram 
para o Norte do País e por força do clima tropical 
estão a usar a rede pela situação climática dessa re
gião. 

No entanto, foi exatamente ao c_ontrário, sofrem 
uma queda gradativa de maneira exagerada c hoje 
estão esses artesãos reduzidos a 10%. Em fortaleza e 
no interior do Estado não há mais que 25 fábrica:. 
de redes." 

Ora, veja só, eram 250; hOje, 25 fábricas, uma queda 
extraordinária. 

As causas são diversas, mas procuraremos enumerar 
somente as principais, a saber: 

a) a falta de crédito especial, obrigando o artesão 
a tomar dinheiro a juros altos e assim mesmo de ma
neira difícil e muito burocrática. Com crédito m-ais 
elevado, encarece, conseqüentemente, o produto, 
tornado-se mais difícil sua venda, de vez, que o ver
dadeiro consumidor de redes é, sem dúvida nenhu~ 
ma, o pobre mais carente da Rt:giào. 

Isso é uma verdade. O rico tem a sua cama, o seu con
fortável colchão, mas quem viaja pelo Nordestt:, princi
palmente nas cidades interioranas, sabe que rede é exata
mente aquilo que de melhor se oferece ao visitante para 0 

repouso de uma viagem longa. Ou mesmo quem vá co
nhecer aquelas regiões nordestinas do interior; a rede é 
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aqu-ela oferta melhor que o dono da casa ainda dá ao seu 
hóspede. 

b) o elevado custo empresarial, pois a indústria 
de redes, nos moldes totalmente ã"rtesana-fs, lh-e é im- _ 
posta todas as necessárias responsabilidades, como 
se fora urna indústria automatizada e moderna, so
frendo essas conseqüências burocráticas também na 
rede bancária oficial. 

Quero dizer, a rede bancária, em vez de ser s_olidária 
co-ma rede de dormir, não, a rede ban..:ária quer que a 
rede de dormir desapareça com as dificuldades impostaí. 
pela deficiência de crédito. Pelo que se lê, é exatamente 
isso. 

c) As Fiações existentes no Nordeste, que rece
bem todos os incentivos da SUDENE, que natural
mente seria parte fundamental na ajuda aos fabri
cantes de redes, são hoje, meros fornecedores de fio 
para_ o Centro-Sul, de vez que não há mais mercado, 

_resultante do fabrico de redes. 
--- ----- --

Eu fui informado por esse pessoal da indústria de re
des, no Ceará, que há uma firma em Paulista- parece
me que a RED- que recebeu incentivos da SUDENE, 
e, hoje, o fio que ela recebe, como compra, exporta todo 
para o Sul. Quer dizer, em vez de ser uma distribuição 
como era natural aos artesãos da Zona do Nordeste, 
com as dificuldades por que passam essas indústrias de 
rede do Nordeste, esse fio está todo ele indo para o Sul. 

Ora, com um incentivo ao Nordeste,_ essa firma RED, 
lá de Paulista; em Pernambuco, recebe o dinheiro, com
pra o flo e o manda para São Paulo. Então, não está ser
vindo ao Nordeste, esta é que ê a realidade. 

Çomo vê V. Ex~. a queda numérica, de maneira 
vertiginosa, nessa indústria artesanal está trazendo 
gravissimos problemas sociais para a população 
ma:is carente que se aloja na periferia das cidades do 
interior do Estado e, principalmente, na periferia de 
Fortaleza, pois para que V. Ex~ tome conhecimento 
do fato, essas 250 fábricas de redes, se_funcionando 
estivessem, est_ariam dando empregos indirctos a 
m~is de 70.000 (setenta mil) pessoas. Cada fábrica 
de redes, de tamanho médio, gera mais de 300 em
pregos indiretos, aumentando a renda, per-capita, 
de cada família de 4 pessoas, em 120% 

E ainda, tirando da ociosidade, evitando margi-
~ nalização e prostituição de crianças e adolescentes. 

Para V. Ex• ter uma idéia, até o pai de família, ao 
Chegar a casa, dá também sua ajuda no trabalho 
manual. 

Quer dizer, o pai de família alheio ao artesanato_, além 
de, por exemplo. trabalhar no cais do porto, quando che

- ga em casa ao invês de descansar, ainda vai dar a sua aju
da para melhorar a renda familiar. 

Diante do exposto, temos a certeza que tudo fará 
V. Ex• para minorar essa situação. 

Patrocinando essa causa tão necessária e urgente, 
V. Ex~ estará dando ao seu Estado mais uma valiosa 
contribuição. 

Agradecemos penhoradamente de antemão a_ V. 
Ex' por nos ter dado a satisfação de conhecê-lo pes
soalmente e nos perdoe por termos tomado o seu 
precioso tempo. 

Atenciosamente, (Seguem-se assinaturas.) 

O que eles querem. e eu já estou pedindo audiência ao 
Dr. Kleber Leite, um cidadão altamente amigo do Cea
i'á, 8.IT\igo -do Nordeste, é justamente o crêdito especial. 
Eles com o_ crédito especial, poderão ter algum dinheiro 
para melhorar o artesanato de fabricação de redes. Já o 
meu gabinete foi orientado no sentido de pedir uma au
dência ao Dr. Kleber Leite, que esteve em Fortaleza., e 
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com ele participei de uma reunião sobre os problemas do 
Nordeste. PuP.e sentir em S. S' um grande amigo do 
Semi-ârido e do Ceará, e que tem dado patrocínio às jus
tas causas daquela gente. Espero que este meu cantata 
com S. S' seja o ma_is_\;?_reve possível e que consigamo~ 
esse cr.édito especial para minimizar a situação do arte
são cearensc. 

Era só, Sr. Presidente, e desculpe minha ídêia de tê-lo 
achado parecido com candidato ao governo de Goiás. 
(Muito bem!) 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO N• 17, DE 1983 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso da 
competência que lhe confere o art. 57, aHnea j do Regi
mento Interno e considerando a necessidade de discipli
nar a constitUição e funcionamento dos órgãos de delibe
ração coletiva e similãfes ôa Casa, resolve: 

Art. i" Será de 8 (oito) o número mãximo de reu
niões mensais remuneradas dos órgãos de deliberação 
coletiva previstos no item VIII, 'do- art. 407 do Regula
mento Administrativo do Senado Federal ou que ve
nham a ser criados. 

Parágrafo Único. A remuneração prevista neste Ato 
será calculada na forma do art.A06, §I<~ do Regulamento 
Administrativo. 

Art. 2? O funcionário poderá, por absoluta necessi
dade do serviço, ser designado para mais de um órgão de 
deliberação coletiva, vedada a percepção cumulativa de 
remuneração ou vantagem acima do limite estabelecido 
no artigo anterior. 

Art. 3" Para os fins deste Ato, equipara-se a órgão 
de deliberação coletiva as comissões previstas no item 
VII do art. 407 do Regulamento Administrativo e outras 
legalmente críadas. 

Art. 4" O disposto neste Ato aplica-se, inclusive, aos 
órgãos em funcionamento na data de sua publicação. 

Art. 5» Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6~> Revogam-se as disposiçõe:~ em contrário. 
Senad; Federal, 2 de setembro de 1983. - Henrique 

S~ntillo, {9-Secretário. 

ORDEM DE SERVIÇO N• 002/83 
DO DlRETOR-GERAL 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da:; suas 
atribuições regulamentares, resolve baixar normas regu
ladoras do gozo de férias pelo pessoal regido pela_Conso
lidaçi:i:o das Leis do Trabalho. 

I. As férias a que fizerem jus os servidores e que não 
estejam em atraso, serão gozadas, impreterivelmente e 
obrigatoriamente, dentro do período aquisitivo das 
férias seguidas. 

2. Os órgãos da Casa e prindpalmente a Subsecreta
ria de Pcssoal_deverão adotar medidas no sentido de que 
o seividoi goze suas fê-rias, nos termOs do que dispõe o 
Regulamento Administrativo, preferencialmente nos 
períodos de recesso do Congresso Nacional. 

Esta Ordem de ServiçO entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 5 de setembro de 19!::3.- Aiman Nogueira da 
Gama, Diretor-GeraL 

INSTITUTO DE PREVlDf:NClA 
DOS CONGRESSISTAS 

Parecer do Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, nos termos da competêncía eStabele
cida pelo Art. 12 item .. IJI" da Lei nl' 7.087 de 29 de de-
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zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas 
referentes ao período de 1-! a 31-3-83 e do beinonstrati
vo das Receitas e Despesas do mês de março/83, é de pa-
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recer que os mesmos se encontram corretos e em boa or
dem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

Conselheiro- Deputado Nilson Gibson, Conselheiro
Deputado Raul Bernardo, Conselheiro- Senador Ju

tahy Magalhães, Conselheiro - Senador Nelson Carnei
ro, Conselheiro- Dr. Hélio Outra, Conselheiro. 
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los Wilson, Conselheiro- Deputado Francisco Studart, 
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto- de Previdência 
dos Congressistas, nos termos da competência estabele
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zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete 
Patrimonial e do Demosntrativo das Receitas e Despesas 
referentes ao período de lY/ 1 a 30/4/83 e do Demonstra
tivO das Receítas e Despesas do mês de abril/83, é de pa
recer que os mesmos se encontram corretos e em boa or
dem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

l!·!J..l_l, !!J!..J'!.!.YJ.!t!:.l.\}l.'~}l"! 1~:· 'ol Jf.~1 
/111 N·ll I~ I'M ~ti••~IAI, t '•~.t•JWll IJ.I ~I.Ut ,li 1 

3·516.6<)1,;~ 
'11,.\tl,oo 

B.)'SI.S3) 165-

~ 

a.tco-~ 

811]• c,.,...,,.., p{~.o~lloi'U'l-ntuoo 
81U- Cro•lo••• PI••~""" 
Bll.S-!.opootoclo "-ncL•"-U4o.,. Futo 

I..!Ql-~ 

8210-Fvr>.:l<>dollooo,...o 

8.JQO-~ 

03J()-~oultodo0pol'oe1'""'1 

Brasília-DF, 17 de agosto de 1983.- Deputado NU
sou Gibson, Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, 
Conselhe1ro - Senador Jutahy Magalhães, Conselheiro 
- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Deputado 
Fraocisco Studart, Conselheiro- Dr. Hélio Outra, Con
selheiro. 

a.coo- P As S. I r o 

1],7\J,O,l,CIC 
S7..UI.UI7,U. 

~ 

65-JCO.OOOPJ 
HSI·Z59-093,1J 

--l7<5i'J,611 
~~1,,4o'>,M 

.lltl,loLL.I'ii,W 
lC4.ZJ5,8)J128 

O! • ''"''r.),,. ~o,torf,.,.·oo 
11.' • ~'"" j,.fuo Al1<ol 

8.)1,0-!l .. o,..,o.S..Roo•a.lloç;., 
doo~ ..... r.oé....,to 

~~~~ .. ~(~olllilol'll 

~~.~.(;.o(.,l',/1)h,l 

01-n.~ ... . 
0:- n. s. .... ~ .. 

20].ostJ,)41,CO 
~-.20J.H0.60l,CO. 

-e-t;J.o-Ro~obldop<>rConl:odoSo,..._ 

OJ~Ci,, So>l .....c;rlu 
OJ,•Cio •. bto~~lor.o1 

lo9.U..2%7oZ7 
l.f>7~.~-;,,U' 

I,',I',,O'l• 1 l~ T.'S) - )\o..., • • ~···"'"· 
'"' '"'"' ~ ... ;, ''" - ""'''' rt ... 
·'·· '"·• '••'' 

,.,:PJ- 111\(IM'~'lllr$ 

7JI"·'r', .... "' ... z ..... ~.,;... 
7Jll•ll.i'l'IL"o.o•l.loto<•'Uo~U. ... 
7Jl1- ..... t.õ ... .l. 
7313-w,;.,.o<ootto ... !Uao 

~~~0 
Qato 4 s.':;-:4 elo Centobilidado 

'""~'·*"'· ...... ,." 
CI!C.I:t' 11~ 

1'\.(~L.f•II,•~J 

_Lt!"J!..!lll.'l~ 

'fw., ,)f,fi 
Plalll.U.n$!:*P'!!IIITA$ 
DJ..r.tw <I&"' .... , ... , .. 

"'1- f:!o. All~,u •• 

~<'• - f:l•• Allo"'ii~ 4o ~ohl• ~ 

ftf I 
I 



4064 Quarta-feira 14 D~ÁRJQDO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

~ 
J,IX'Q-~J!IS!X'AAP.'!'Es 

1.1-1 l'l'!ti,\UP!J~'Ü".'~ 
ui L - c...t~lboJI 1 it.o ••· Ob~lt•t~~Jou 

01 • :J. CÕnu~ 
N- ~.S.rodo 

llll-C..nHot..lç;...,l'!ooll•hNlht!._ 
Oi - !:lo c ..... ro - -

Q) • llD l'r<><l••on 
tll, • Q.T c>,..,.,, 
cs-a.rsuodo 

III)- Contrn~lçÕ.,.o do P.,I\&Lonioho 

117.1~.!~6,00 
l7.L52.SUM 

19-?66.60<l,eo 
U.859.0,1>,00 

!,5!'1~.)5~,00 

):1.)5?,00 

~ 

lLIL- C.,.,trt>. .. i~Ô.I p/e..õpioo, <lo cu;..,, ... 
01-S.ouro~•C'brllot~tl.,. )~·Sr.ll 100 
~· ... ,.,,,,,,,L,,u)loll••'" ..... }llJZ?:'..&:J: 

IILS- ~""''~"'';.,." .;. ~ • ...!1t.,.. 
hto~•o.lo ol'<I.Udpah 

\,:t\0 • ~H'TIH r\Ur\•I!IL 

!.;.i• - J~,.,. 't':"'n llon.ot' 
12.'7 • _..,,..... "'''·or ~I;M" 
1~)1 • Jur~• llr ~J'Í>oltu ~.,...;~tu 

01 - rror~ rLon 
,-..•.r.,.ro"' 

1:,15 • ,.,...... o/f,rr• C{~pU~· i:i.pu\ol 
1:u- "'""'' o1o E.-r•• Sl~pl .. 
J:l~ • Al"l'";lo 

\.(I '''''"'"·'·• • l'•o ''' 1, .... :., 

1.400- mzr..s o:: Jo~I<;ITFr·ciM 

\Lil • C...ntrlt••L~Õoo do C...,.,., 
U.l~ • C.ntrlt..\çÕ..o do Son.odo> 
1!1)-C..ntl"lt..lçÕ..odof'r'o<l .... ,. 
1!,."'0- Coni~!Niç;..o llo=r, Soldo <lo lli.-Ú-i.a 

01- Do c;..,., • 

a,,:-o. ttt'l'rn~ nr•"·~~~ 
1515 • fu.a do Mloclp.çio 
1SJO- c.:-1...Õ..• S/s..,.,...,. 
ISJ,.O ·Doo~;;., 

I'Jl.l • <\>trn ~•rolt .. llhoruo 
Ml.l.~IIJUIIU•••••••·•.,•·•••••• 

~~~~ 
o..r. <~> s.lf.,..,c,.,tabLii•""" 

e..nt&<~<>~o o• txo.rd:cia 
CIC-IF2JI)) 

lo92A,7'J\,OO 

~ 

!T'K'IST~sJe DA a''ITA '"TT': !TA! !l':SI'f'SA" 

LU...U.L.U 
J,CX'J() - JO:I:COT..O.S CO~!Ir..\!'iS 

I oll\1 • t'' 1 I I l'! l~IIU I 1•1 IJ 

1\li•C.ntribult;_•'-I•O!Ir!l&l!rU. 
Dl·llocã..ora 
!\.1.1\-... 1\o.in 

III~ - C.•!rll>o.oi~Õ.• s.1 , ra.,.lhtl•a• 
01. c.. c~ .... 
0-l• llo Sono~ 
0)-Doi'>'<Mlo .. ,. 
04. cu do c~ ...... 
~-CLI.SO$ol\od" 

lli}•C.,.trlbulçÕoocloPonoiiWIIoho 

5.112.951,00 
IS,Je6,J.1,5,0CI 

49.5;16,00 
);).)5?,00 

--"-"-""" 
IIII- C,rtrll>o.ol<;Õ.o p/Oanptn. <lo eõÂioolão-

1'1 • r....,.,,,..,, <'l>rlaot~rlno "f>'i,6')0,0CI 

,,_ • .!-o~"ro.lo-o t"""llo!tooo ••.r.lotl\100 
1115- C<ntrlb~l~;;,, U.ndotao 

lohd\ulooll.o.Uol.pdo 

t.;oo- ""'"'"' r.r~l)'<lu.u. 

12.."7- ,.,.,., -o.er ~11"t' 
J;)l• }u...,. do DopÓoitoal.,...qloo 
~- rcupon;o· 

J:r, • J~n·• oJT.,.~•· C/lptlo. lopodol 
l~!.l • Jur<oo do F"'f"'• Sl"f'IU 
1.::.~ • Al•o,;lo 

I.U'<:'- •mrr~-: !F !Ro\<JT'I'flr.l~1 

UII • '""'' ,,.,,,,,,.. ~. t·~·•• 
H\~ • C...tr"uiçÕ..o do Sonodo 
UI) • C...rrl~uiçÕ,.o do Pr<tdoMn 
t:."'. CMtrib"lç;... lloonr. Saldo elo tllqlu 

1.11-tr .. ~ ••• 

l,saJ -ll:f::T.l'l'OS DI\TI\S-15; 

151~- Tou do Mtulpoçâa 
15.P- c...t .. ~ ... s/s.1 .. ,..,. 
151.0- tl:n(;;., 
15'}0 • O.t~u llooolt., tll.••rooo 

1t!l'At.D!.tca:tTAo .................. ,,,,, 

H$TTT\JTO r::F. riiF.I'Tlf.:,çTA PJSCO~!>l:§ST§JJ.S 
!J:'.(l\'Sf~"YÃO 1!.\ OJ~'T~ ''J'E(:l:IH E D';SI'f.SA" 

DIJ.\'0:"11[ I:CL'\!!JL~oo rz ot,OJ A P·O\ .a1 

:rr I&"-) 

~.!:JOL.~l,OO 
J9,ala,Ol6,00 

6.024.~,00 
a.aH.4t2,64 

J.(>!\l •• r(IJJ,n:• 
Uo4l.óo5',~,CQ 

t!l<;o.lc~ • .5(i7,13 
6.on,.'.ryJ,oo 

_J,n:.-t~~~ 

-_l;I~.J6).r,82,0() 
lPJ,IJl.~47,00 

~.57(>,00 

~ 

g.Ot5.:p:~,oo 

),l3J,gS6,5L 
105.60:1,00 

~ 

~ 
J,OOO- IES!"ES:I5 CCW!!"''ES 

,.t•n ·lr'''1':!1."'1.1U'~JrJ~ 
31L3 ~ Cl~llltl~11t..l 1 .I'V\IIDru 
.Jl.JO • lio,..l;oo elo l'oroolroo 
Jl60 - C..nor,...., ~Óq, o Ap ..... l.Oo 
Jli'O--llo•po ... .-t'!,...~ 
JU!O- r-r><>••oo • ru .. 

J,20;1-~SJ.Sll':TIIA::s!IJ!Ê>;ÇIJ.SIX'tm:\TI:S 

J260 • P•""Õ.o o to-Contr1'o..l.l~too ObrllotÓr!a& 
3261 • hnoÕoo o lo-Contrl,bW,n~o• foeultothoo 
:;<S~ - Po ... Doo o Elor>ort<:t~rloo 
3253 • J'oMÕ.o o EI&Ml1ei~rloo lopo«<.d• 
)21\4 • Aou, Poo">U;rlo p/f~noral 
J..'ll•, • Aolrrllft ~.,.,,.\~rluo do "'•• 6. Vi !lo 
3'190- AüoiUa ~o_ Fundo o\Aolotondol 
~S- O..tru llo•:oo•u C/Rootlt\dçÔoo 

,,,;t~.m,oo 

~-:SJ-1.32,72 
77oi.OJ,oo 

55l.ISJ,05 
~ 

UI.·996-5"8,1Xl 
li59.66J.JJ6,00 
'16·5lJ.:r,o6,00 

t.co;>IJ.:ISJ,o:J 
H7,AI.O,<Xl 
r)'l, ~·),10) 

41,_,_771S,LU,OO 
~ 

rorAL llt ~s:;..,-.-............ ~ .......... :-... ~: .• 
~ &upornlthrt( . ..,por.doCl.Oio):),C4JIJ,.,.,, 
!..:!!::!!::rfl.,:j!I:J.JJ TCTALr,,.,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,.,,.,,,,,,,,,,.,,,, 

~ 
·~-.--~.·-.u., 

~L~~:::~~~~~üJ 

r)' .' 1t hlll~~, ~ ~ ~ri>~ ""' J .. i f 
.ftd~ ,;, 1Jt!i~ I I i /;.J 
PEIJ\0/J.vtsf!z..,JFRJ:lTAS ~llfA!O ;o:f'Cr~ 
ou-.tor doSo<rot.,.lo ...,..•l<lonlo 

J.::JL 
/'JI"" 

n.;J51.4R\1,00" 
. a.174.1.C~,oo 

M~.P-1/o,OO 

lo?SS•:n7,82 
6-~JJ.;-o;•,oo 

6C.IJI~.lOJ 000 
~ 

l(\(l,,ll'j,:J70,('1() 
:16-1~·009,00 

99ol92,1Xl 

SIIO,J5C,OO 
ut..~57o9J 
lco:;.iSOO,IXl 
2U.fta!Jfl ~ 

l!11.)6J.J44,1)) 

lolOO • lrl!~1~ 11 rrt"'!.!S! 

:Pl3•1ln1Hlu'lt.• alll"''ldi!rl'tl 
Jl:tl-- S.n:lçoo elo r ..... t ..... 
3160 ~c.,.,..,.., ll;q, o ~porol"
~r~ ~ o.,,,.,., llluroo• 

3,::00- 1%SPEffi !li 'IJI~~n:R!:t;:IAS çt!lllim5 

)080- hno<io; o h.CO..trtWtntoo ot.~a~•Órt ... 
3<fiJ • l'onOÔoo ~h..c.ntrl,buintOO Fo.,..JtottY-
32112•P./>AÕoollot10CioiÓl-IU 
)211) • h..õoo -. Jono!hlirtoolopootalo 
3285 • .luoiHo Pool>l\i~too 6. Sol• doo lido 
J2!lO- m.!u ..... l'lu><!a l.aoloton<l&l 

ll l/1 
wfsll'•nrLIJ!l_..,J 

~ 

loUlr<!ilD100 
m.~.se 

2'),CX'J(),OCI 

~ 

6S,g26,)5J,OO 
47.&1.5.~0(.,00 

19·Z?5·531,CIJ 
:60.9QI,OO 
59·61,0,00 

15,121,0<500 

ifoTALn'.ii~'"""'"''"''"""'"''""" 
s..p.r ... tt .... rrt ... clo :oo.;. do abrii/BJ ......... . 

mr.u. .................. , ........................ . 

~ 
IJZ,!VO,c<:~ ~ 

291.)5~.::.:-:..0J 

Setembro de 19R3 



Setembro de 1983 DIÁRIO DO CONGRESSONACIO_NAL (Seção II) 

RESOLUÇÃO N• 09/1983 

Altera dispositivo da Resolu~ào nl' 07/1983, e dá 
outras ptOl'idências. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Congressistas -IPC, no uso de suas atribuições, re
solve: 

Art. I~' O artigo 29 da ResOlução n» bij!983, passa a -
viger com a seguinte redação: 

"Art. 2~' Nas quitações e refármas de eritprésti
mos concedidos ao.s segurados, serã deduzido o va
lor total dos juros e correção monetária pfefixada a 
vencer." 

Art. 29 No caso de quitação, somente será permitido 
novo empréstimo após decorrido um período mínimo de 
30 (trinta) dias. 

Art. J9 Fica estabelecido que os empréstimos, em 
qualquer modalidade, serão concedidos pelos IPC, sen
do que o teta máximo é de CrS 5.000.000,00 (cinco mi
lhões de cruzeiros). 

Art. 49 Revogada as disposições em contrário. 
Art. 59 a presente Resolução entra em vigor a partir 

desta data. 

Brasília, 17 de agosto de 1983.- Deputado Furti:do 
Leite, Presidente- Deputado Nilson GJbson, Conselhei
ro -Senador Jutahy Magalhães, Conselheiio - Sena
do_r_Nelson Carneiro, Conséfheiro - Deputado Francis
co Studart, Conselheiro -Dr. Hélio Outra, Conselhei
ro. 

Reunião Extraordinária, realizada 
no dia 17 de agosto de 1983 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três, sob a presidên
cia do Senhor Deputado Furtado Leite e com a presença 
dos Senhores: Senadores Nelson Carneiro e Jutahy Ma
galhães, Deputados Raul Bernardo, Francisco Studart, 
Nilson Gibson, Carlos Wilson e Doutor Hélio Duque-, 
reúne-se, extraordinariamente, o Conselho Deliberativo 
do Instituto de Previdência dos Congressístas- IPC, a_ 
fim de tratar assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da 
reunião anterior, o Senhor Presidente Deputado Furta
do Leite declara aberto os trabalhos e trata dos segJ...intes 
assuntos, constantes da pauta: submete à apreciação e 
aprovação do Conselho Deliberativo as Resoluções nú
meros oito e nove, ambas do ano em curso, que tratam, 
respectivamente, do reajuste das gratificaÇões estabeleci
das na Resolução número quatro de mil náVecen"tõ-s e Oi: 
tenta e três e da alteração da Resolução número sete de 
mil novecentos e oitenta -e tTês. Após discussão, as Reso
luções são aprovadas por unanimidade. Em prossegui
mento, o Senhor Presidente Deputado furtado Leite, 
propõe que, em consonância com a Resolução número 
nove, adote-se nova modalidade de empréstimos com 
prazo, improrrogável, de cento e vinte dias, sendo a taxa 
de juros e correçào monetária prefixadn de seis por cento 
ao mês, descontada por dentro. Após oreve discussão a 
proposta é aprovada por unanimidade. Em continuação, 
o Conselho Deliberativo aprecia e aprova unanimemen
te, os seguintes_ processos, deferidos ad referendum pelo 
Senhor Presidente: - de concessão de pensão a: Elza 
Maia Barreto Cavalcante;- de auxílio-funeral a: Alzira 
dos Santos Castro e Ivan Maia de Almeida; - de -aver
bação de mandato dos seguintes parlamentares: Carlos 
Augusto de Oliveira; Darcy Pozza, Djalma Alves Bessa, 
Francisco Dias Alves, Octávio Omar Cardoso, Oswaldo 
cavalcanti da Costa Lima Filho e Raymundo Urbano; 
- de inscrição como segurado facultativo dos seguintes 
servidores:- Ana Rita Nunes Marques, Adalberto José 
Carneiro, José Ponciano Santana, Vera Lúcia Pinheiro 
Lameirão, Valéria Francisco de Lima, Francisco W. Pi
mente! Pinheiro, Elga Jagerfcld de Barros, José Faustino 

da Costa, João Menandro da Silva Filho, Lizete de Al
meida Castro, Célia Maria Brasilino, Ângela Tha_is Ra
mires Delgado, Vitória Régia Martins Melo, Luiz Au
gusto Almeida de Castro, Cecilis Teixeira Alves da Con
ceição, Haroldo Cesar Michiles, Maria Lúcia-Cavalcanti 
de Moraes e Castro, Maria José Ceci, Léa José da Silva, 
José Pereira Neto, Carlos Cocus Júnior, Fátima Maria 
Meira Pangella, Mário Sérgio da Silva Martins;-Snvio 
Esteves Coutinho, Neide Pinto de Almeida, Carlos Al
berto de Lima, Edison Pereira da Cruz, Ronaldo de Oli
veira Santos, Randolfo Corrêa de Souza, Manoel Nasci
mento dos Santos, Manoel Rodrigues de Sousa, -Rivaldo 
Alfredo Co_sta, Antônio Carlos Santos Ribeiro, Sílvio de 
Souza Cervo, João Carlos FeichaS Martins; Joel Ferreira 
da Silva, João Borges dos Passos, Jurailde Diniz Gomes, 
Paulo Martins Rosinson, Teresinha Maria- da Costa, 
Manoel Fernandes de Oliveira, Paulo BriU, Ana Helena 
Fagundes de Lima, Edma Romariz, Eider Ramos da Sil
va, Pedro Alves Nascimento, Fátima Bueno de Oliveira, 
Francisco çie Assis Sousa Melo, Maria Benedita de Car
valho Silva, João Batista de Almeida, Carmélia Vieira 
Freitas, Valdir Vieira dos Santos, Maria do Amparo Be
zerra di Silva, Hamilton Pessoa de Oliveira, Geralda 
Gon'Calves aos Santos, José Arthur Matte filho, Josué 
Cardoso, Fernando da Silva, Augusto Henrique Nardelli 
Pinto, Pedro Ribeiro Neto, Agostinho Ferreira Leite, Jo
sé Ribeiro de Oliveira, Luiz José da Silva, IValdo Leite 
dos Prazeres, Henrique Rodrigues Netto, Alcy Oliveira 
Marinho, Cláudio Rodrigues da Silva, Fátima Maria 
Martins Batista, Orlando Reis, Sílvia Ribeiro Tomé, 
Edilson Oliveira dos Santos, Raso Cesário de CarvalhO, 
Maria de Nazaré, Elayne Magaldi Daemon, Domingos 
Nogueira de Macedo, Maria Raquel da Conceição Alves 
de Souza, Francisco Cesar Mariano de Carvalho, Telmo 
Silva Rafael, Roberto Joaquim de Santana, Jaime Bar-

- ges de Oliveira, Roberto Ronaldo de Almeida Cardoso, 
Marta Maria dos Santos Vilaça, Marcos Antônio de 
Carvalho, Carlos Roberto das Chagas, Iza Maria Mar-

-- til]:_~ Balduino e Vasconcelos, José Carlos Grego de Car
valho, Inocêncio Pereira dos Santos, Antônio Francisco 
de Almeida Filho, Rubens Souto Pereira, Fernando Car
los Madrid, José Maria Ferreira Leite, Emídio José de 
Souza Pereira, Artur Martins dos Reis, Nelson Gabriel 
de Souza, Levernier Machado Corrêa, Francisco Carlos 
Benincasa, Francisca de Assis Abreu da Rocha, Francis
co das Chagas Soares Silva, Fernando Sabóia Vieira, Jo
sé Luiz Veloso Barboza, Lígia Cardoso Minervino, Ma
rina Villalya Civatti, Gracinira Lopes da Silva, Afonso 
Vieira Nuven, Daniel Ventura Teixeira, Vilma Cerqueira 
da Silva, José Edson Moreira, Semar Virgílio Souza 
Manso, __ Vera Lúda Santa Fé Santos, Paulo Sabino 
Sobrínho, José Ribamar de Meneses, Leandro Alves da 
Silva FilhO, Valentim Salvador da Silva Rocha, Genesia 
Silva de Araújo, Maria Dóris Rapôso de Vasconcelos 
Maia, Francisco Tomé de Lima, Marco Antônio Nunes 
RibeirO, Luiz Gonzaga Milhomen, Dina Timo Gaivão 
de Vallasco, Arlete de Azevedo Pinto, Luiz Cláudio Ra

- bello Petena, Fernando Rolim de Sousa, Manoel Anas
tácio, Octacílío Rodrigues dos Santos, José Lindomar--de 
Barros, Joracy Teixeira Emery, Lindalva Umbelina Fer
reira, Loroisio Ferreira de Paulo, Manoel Carlos Da
masceno, Raimundo Nonato Lima, Hiron de Moura 
Saldanha, Edwiges de Oliveira Cardoso, Josias Pereira 
Ribeiro, Solon Coutinho de Lucena, José Luiz Lopes, 
Carlos Alberto Tavares de Souza, José Nalvo Gualberto 
Pereira, Evaldo Gomes Carneiro Filho, Jamaci Cordeiro 
de Gois, Paulo Artur Alves, Eunice Fernandes de An
drade, Edfredo de Jesus Ribeiro, Ozailde Vieira Alves, 
Vera Brigida Campos, Edso-n Gonçalves da Silva, Maria 

··Helena da Costa Silva, Nysette Franco, Manoel Ferreira 
'Soares, [zaene Alves Canuto, Vânia Boeges Camargo, 
Francisco Silva Guimarães, José Luiz dos Santos Neto, 
Laura Romão_do Nascimento, Adelita Evangelista dos 
Santos, Francisco José da Silva, Cláudio Medeiros de 
Souza, Carlos Alberto Lins Pereira, Bonfim Torres Ca-

valcante, Antônio Alves dos SantOs, José Bezerra ~eto, 
Artur Martins Reis, Ana Custódia Rocha Gav, Maria 
Amélia Matos Aranha, Gleide Maria Barbosa~ Ferreira 
Cruz, José Ro_berto Assumpção Cruz, Gláucia Maria de 
Borba Benevides Gadelha, Carlos Barbosa Morales, 
Munocl Pompeu Filho, José Reinaldo Gomes, Antônio 
José Viana Filho, Sueli Martin·s Neme, Luiz Torquato de 
Figueiredo, Glória Maria de Sá Vasconcelos, Raimunda 
dos Santos Mendonça, Clayton Danlorenci, Horioria da 

· Luz Nascimento Mello, Cláudia Maria May de Castro, 
Paulo Roberto Almeida Campos, Sérgio da Fonseca 
Braga, Carlos Guilherme Fonseca, Francisco Guilherme 
Thees Ribeiro, Edilenice Jovelina Lima Passos, Francis
co Arthur Borges Netto, Creusa Pereira da Silva, Maria 
Cleonice da- SilVa, Yvonne Carneiro Duarte, José Sipria
no d-ª Silva, Carlos Alberto Vargas, Vicente Roberto 
Sgreccia; Patricia Freitas Portella Nunes Martins. Carlos 
Alberto Bezerra de Castro, João Batista de Almeida, An
tônio José Custódio, Luiz dos Santos, Gerson Delfina de 
Oliveira, Maira Lúcia Ferreira de Melo, Lucas dos San
tos, Walper Rodrigues Pereira, V alter Silva de Oliveira, 
Maria do Socorro de Moraes Calado, Antônio Carlos 
Vieira, Justiniano s_Oares de Andrade, José do Carmos 
Andrade, Antônio Fraga Vieira, Cleuza Faria Mendes, 
Roberto Bassit Lameira da Costa, Onofra Maria da Sil
va, João Evangelista Selem, Joaci Muniz, Ronald Caval
cante Gonçalves, Haroldo Rabello de Lucena, Maria Sa
lomé Vieira Silva, Maria José dos Santos Resende, Ma
ria Tereza Bezerra Mariz Tavares, Marcus Vinícius Gou
lart Gonzaga, Júlio Cesar Ramos, Antônio Carlos Me-
deiros Ferro Costa, Fernando Giuberti Nogueira, Apa
recida Divina Pinto, Darwin Araújo de Carvalho, Sebas
tião da Conceição Carvalho, José Maria Lima de Mace
do, Paulo Oliveira Ribeiro, Maria Albertina Barbosa, 
Carlos Alberto Vieira dos Santos, Vicente Vuolo, Ar
mando Brito, Cláudia Lyra Nascimento Rezende, Célia 
Maria Lopes Montenegro Chaves, José Conde da Silva, 
Terezinha Lemos de Souza, José Pedro Celestino, Geor
ge Delanou Trindade Silva, Cláudio da Costa Bernardo, 
João Antônio Ribeiro Resende, Marilene Pereira Do
mingues, Delfina Costa Zanlorenci, Glenda Maria do 
Carmo, José Carlos Alves dos Santos, Ludelvina Diva 
Farias Lima, Ana Pereira Cardoso, José de Oliveira Car
doso, Eurípedes Rosa da Conceição, Nadir da Rocha 
Gomes, Paulo Rodrigues de Souza, Jorge José da Silva, 
Humberto Balbino e Silva, Valdo Barbosa Facó, Antô
nio José Tavares de Oliveira, Octávio Baker, Celso An
tony Parente, Alceu Vieira Gomes, V alter Ferreira, Ilde
fonso Rebouças Lacerda, Edson Carlos Lopes, E-dinair 
Ribeiro de Andrade,- Elute Bãrrozo Campos, Cristina 
Maria de Freitas Ribeiro, Maria Gorete Souza Matos, 
Ivone da Silva Ferreira, Juliano Laura da Escossia No
gueira, Leda Maria Torres Marques Magalhães, Paulo 
Augusto Gomes e Sousa, José Fernandes de Lucer1a, Ge
nivaldo Fernandes Mendonça, Carlos Roberto dos San
tos Muniz, Luiz Renato Milani, Durval dos Santos, Co
leta Fernandes da Cunha, José Fernandes Moreira, Pe
dro Miguel da Sil~a. Aurélio Barbosa da Silva, Laércio
Ribeiro Resende, Flodsvaldo Mirar1da Damacena, Ana 
Menezes de Albuquerque, Marta Cavalcanti D'Albu
querque, Abrahão Barbosa Teles, Nilton José de Souza, 
Júlio César Pires, Joaquim Baldoino de Barros Neto, 
Joaquim Pinto, José Ribamar de Andrade, José Luiz 
Vieira Xavier, Luiz Antônio Soares Laranja, Cyro da 
Costa Bastos, Antônino O lavo de Almeida, Yone Maria 
Correa de Lima, Francisco Parente Farias, Francisco Se
verino do Nascimento, Salmon Lustosa Elvas, Rosa Ri
beiro Silva, Maria Tereza de Carvalho Araújo, JoséGo~ 
mes Filho, Gleyde Vuolo, Italo Brasilion da Silveira, 
Manoel Porflrio Bezerra, José Soares Campelo, Maria 
Aparecida Roquete Santos, José Neto da Silva, Ricardo 
Vargas, Maria Luiza de Souza Cavalcante, Vera Regina 
Torres Falleiros, Severino Anselmo, Longozir Freitas 
Melo, Sara Pereira da Silva, Tereza Alves da Conceição, 
Ruben dos Santos Oliveira, Marco Aurélio de Oliveira, 
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Lúcia da Cruz Barbosa, Pedro Uma, Sérgio Figueira_ 
Castello Branco, Sebastião .Catad_o _Bastos, Vicente Se
bastião de Olíveira, Helezenita Andrade Chaves, Hélio 
Barros Uma, Lívia Santos Gomes da Sílva, José Braulio 
Brito Lopes, Zé!ia de Souza Frota, Francisco dos San-_ 
tos, Raimundo Ferreira Filho, Masumi Ota Yida, Teresa 
Cristina Mendes de Mesquita, Raimundo Nonato Ro
drigues Cordeiro, Neucla Lúcia Gonçalves, Marly Car
lota da Cunha, Paulo Augusto Soares Bandeira, Rômulo 
Cavalcante Braga, Wellington Muniz de Meto Filho, 
Adriano Bezerra de Faria, Stalin Grego Venet, Elenir 
Domingues de Araújo. Fçrreira, Silvana Nóbrega _de 
Moura, António Carlos Amorim da Costa, Marlene Ri» 
beiro de Castro, Regina Alves Rio Branco, Damião Nu
nes;- de desligamento do quadro de segurados do IPC 
dos seguintes servidores: --:- Wolney Rosa, José Passos 
Porto Júnior, Magnólia Dias Saraiva, José Antônio Mo
reira, Francisco dos Santos Barros e José Zacharias da 
Silva. A seguir, são relatados e aprovados, por unanimi
dade os seguintes processos:_- de concessão d.e pensão 
a:- Maria Leontina Degrazia Outra e Maria do Nasçi
mento Almeida, nos te~mos do parecer do Relator Sena
dor Nelson Carneiro; Nydia d~ Castr_o e Costa _l;la_rroso 
nos termos_do parecer do Rclato_r_Sena_do_r_Jy_tahy M1i8;a
lhàes; Sgualdo Ghianelli, Fernando Moreira e Antônio 
Mendes Canale, nos termQs do_ parec_er do Relator S_ena
do_r Gastão Müller: Luiz FernandQ de Oliveira Freire, 
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Jercina Oliveira de Brito e Evelásio Vieira, nos termos do 
- Pafece-r do Relator Deputado Raul Bernardo; Hi!da de 

Oliveira, Agõstinho Batista Lage e Yolanda Mendes, nos 
termos do parecer do Relator Deputado Francisco Stu
dart; - de concessão de pecúlio, que trata o Decreto
Legislativo número vinte e nove_de mil novecentos e oi» 
tenta e _um, a: Maria Leontina Degrazia Outra, nos ter
lTI_Vs_do parecer do Relator Sena_c!or Jutal'!)•_Magalhães; e 
Lydia Hamme:s dos Santos, nos termos do parecer do 
Relator Deputado Francisco Studart; - de integrali
zação de carência dos Senhores Bento Machado Lobo e 
Nereu Guidi nos termos do par~t<_r do Relator Senador 
NelsOn. Carrieiro; Fued José Dib -e Tertulían·o AieVedo, 
nos termos do parecer do Relator Sendor Jutahy Maga
lhães: Ubaldo Porto Dan tas, Walter de Prá, Antônio Za
charias e Francisco Rossi de Almeida, nos termos do pa
recer do Relator Senador Gastão Müller; Alfredo de 
Abreu Pereira Marques i Nivaldo Passos Kruger, nos 
tennos do parecer do Relator Deputado Raul Bernardo; 
Daria de Faria Tavares e Juarez_ Rogério Furtado, nos 
tern1os -do p3recer do Relator Deputado Floriceno Pai
xão; Marcelo Augusto Diniz Cerqueira, Luiz Felipe de 
Oliveira Penna, P;1ulo José Alves Ratt~s e Joçge Gama 
de Barros, nos termos do parecer do Relator Deputado 
Francisco Studa!:t; Rafael Faraco, Carlos Nelson Bueno, 
Júlio José de Campos e Edmundo Monteiro, esse último 
pelo indeferimento, todos nos termos do parecer do Re-
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lator Deputado Nilson Gibson; Francisco Leão e José 
Bonifácio Cardoso Fregapani, nos termos do parecer do 
Relator Deputado Carlos Wilson; Jorge Luiz Moura, Se
bastW.o Andrade, Christiano Dias Lopes Filho, Hamil
ton Vilela de Magalhães, Antônio Modesto da Silveira e 
Carlos Augusto de Oliveira, nos termos do parecer do 
Relator Doutor Hélio Outra: - de ingresso no IPC de: 
Elga Jagerfeld de Barros e Lizete de Almeida Castro, 
pelo indeferimento nos termos do parecer do Relator 
Deputado Raul Bernardo; de avarbaçào de mandato de: 
Antônio Rezende Monteiro, sendo dois processos, o pri
meiro pelo indeferimento uma vez que foi requerido ~om 
base na Lei n~' 4.937/66, com prazo jâ extrapolado, e o 
segundo pelo deferimento, ambos nos termos do parecer 
do Relatai Senador Nelson Carneiro. Prosseguindo, de 
acordo com o dispo<~to no artigo doze, inciSO III, da Lei 
sete mil e oitenta e sete de mil novecentos e oitenta e 
dois, o Conselho aprecia e aprova o Balancete Patrino
mial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas relati
\·Os aos meSes a e abril e inaio de mil novecentos e oitenta 
e três. Nada mais havendo a tratar às dezoito horas e cin
qüenta e oito minutqs é.oencerrada a reunião. E, para 
constar, eu Pedro Alves de Freitas Secretário lavrei a 
presente ata que depois de lida e apr~vada será' assinada 
pelo Senhor Presidente. -Deputado Furtado Leite Presi
dente. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• 115 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 150• SESSÃO, 
EM 14 DE SETEMBRO DE 1983 

1.t- ABERTURA 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofício do Presidente do -
Supremo Tribunal Federal 

-No S/22/83 (n'70j83-PjMC, 
na origem), encaminhando ao Se
nado Federal cópias das- nOiã.s ta
quigráficas e dO acórdão prOferidO 
pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso Extraordi
nário n9 97.718-0, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconsti
tucionalidade do art. 87 e seus pa
rágrafos da Lei n' 440, de 24 de se
tembro de 1974, daquele Estado. 

1.2.2 -A vis os do Ministro Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da 
República 
- N9 344/83, encaminhando in
formações prestadas pelo Minis-

SUMÁRIO 

tério da Previdência e Assistência 
_ Social em atendimento ao Requeri

mento n~" 662/83. 

~ N 9 345j_83, encaminhando in
formações prestadas pelo Minis
tério das Minas e Energia em aten
dimento ao Requerimento n~" 

·734/83. 

1 .. 2.3- Oficio do Sr. )9-Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando á revisão do Se
nado autógrafo do seguinte proje
to: 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 

I 15j83 (n' 5.97Bj82, na Casa de 
origem), de ínicíati_va -dO Senhor 
Presidente da República, que acres
centa parágrafo ao art. li' da Lei n~" 
5.161, de 21 de outubro de 1966, 
que autorizoU a instituição da Fun
dação Centro Nacional de Segu
rança, Higiene e MeÇlcina do Tra
balho. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR NELSON CARNEI

RO, colno Líder- Acertos e equí
vocos do pleito eleitoral de 82. 

l.Z.S - Comunicação da Presi-
_dência 

- Presença na Casa, da Sr• lris 
Célia Cabanellas Zannini, suple.pte 
convoCada, -em virtude da licença 
concedida ao Sr. Senador Jorge 
Kalume. 

1.2.6 - Prestação do compromis
so regimental e posse da Sr~ Iris 
Célia Cabanellu Zannini 
1.2.7- Comunicação 
- Da Sr' Iris Célia Cabanellas 

Zannini, referente ao seu nome 
parlamentar e filiação partidária. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
(continuação) 

SENADOR MÁRIO MAIA -
Crise energética do Estado do 
Acre. 

SEÇÃO II 

QUINTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 150~ Sessão, 
em 14 de setembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. M oacyr Da/la 
e Almir Pinto 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Mário Maia - Eunice Michiles -
Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Aloysio Cha
ves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- José Sar
ney - Alberto Silva - Helvfdio Nunes- Almir Pinto 
-Virgílio Távora- Carlos Alberto- Humberto Lu
cena- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Gui· 
lherme Palmeira- Lourival Baptista- Jutahy Maga
lhães- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Nelson Carnei
ro - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo 
Badaró -Alfredo Campos - Severo Gomes - Henri
que Santillo - Gastão Müller - Roberto Campos -
José Fragelli- Saldanha Perzi --:'_Affonso C~m_argo
Ãlvaro Dias- Jorge Bornhau.sen- Lenoir Vargas
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1~>-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

É lido o úguihte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

No S/22/83 (n' 70/83-P/MC, na origem), de 13 do 
corrente, encaminhando ao S_enado Federal cópias das 
notas_ taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supre
mo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordi
nário n"' 97.718-0, do Estado de São Paulo, o qual decla
rou a inconstitucionalidade do art. 87 e seus parágrafos 
da Lei n~" 440, de 24 de se"tembro de 1974, daquele Esta
do. 

( Ã Com_issão de Constituição e Justiça.) 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor ExecutiVo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Líâer- DiagnóStico
do Nordeste brasileiro e a apresen
tação de propostas concretas para 
a solução de seus problemas. 

SENADOR ALO YS/0 CHA
VES. como Líder - Reparo ao 
pronunciamento do Senador Ro- _ 
berto Saturnino, feito na sessão de 
8 último, na parte referente às de
clarações do Sr. Assis Paim. 

1.2.9 - Comunicação da Presi
dência 
-Convocação de sessão extraor
dinâria a realizar-se hoje, às 18 hci- · 
ras e JO minutos, com- Ordem do 
Dia que designa. 

1.2.10- Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n~' 

231/83, de autoria do Sr. Senador 
Ãlvaro Dias, que dispõe Sobre a 
concessão de amparo previden
ciârio aos filhos dos trabalhadores 
rurais desde que inválidos ou por
tadores de defeitos físicos ou con
génitos. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 
232/83-Comptementar, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que estende aos trabalhadores ru
rais o regime da previdência e assiS:
tência social urbana, bem como a 
legislação do seguro de acidentes 
d_o trabalho, e dá outras providên
cias. 

1.2.11- ComUnicações da Lide
tança do l?DS 
- De substituiçõeS- de membros 
em comissões permanentes e espe
cial. 

1.2.12- Comunicações de Lide
rança do PMDB 
-De substituiçõeS; de membros 

em comissões permanentes e espe
cial. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n~' 

98/83, que autoriza o Governo do 
Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 84.206.720,00, o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado. 
Â Comiss_ão __ de Redação. 

--Projeto de Resolução n~' 

102/83, q-ue atiforiza a Prefeitura 
Municipal de Estância- (SE) a ele
var em CtS-45.299.987,01, o mon
tante de sua dívida consolidada-. 
Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

-Requerimento n~' 75.8/83, de 
autoria do Senador Lourival Bap
tista, solicitando_-a transciiçào nõs 
Anais do_' sena~o, dos discursoS 
proferidoS peJo-Vice--Presidente d~ 
República, Aureliano cqaves e 
pelo Presidente Jo_ão Figueiredo, 
quando da solenidade em que reas
sumiu à c<irgo, no dia 26 de agosto 
de 1983, no Palâcio do Planalto. 
Aprovado teiiâo usado da palavra o 
Sr. Pedro Simon. 

-Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Decreto Legislativo nq 
1/81 (n'i' 75/80, na Câmara dos De
putados), que homologa -o ato do 
Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão de papel
mOeâã, em 1979, no valor global de 
Cr$ 37.734.500.000,00, na forma da 
legislação em vigor. Aprovado. Â 
Câmara dos Deputados. 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n~' 36/8I(n9 99/81, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o 
ato do Conselho Monetário Nacio- . 
nal que autorizou emissões adiciO
nais de papel-moeda em 1980, até o 
limite de Cr$ 70.000.000.000,00, na 
forma da legislação em vigor. Dis-
cussão adiada para a sessão do pró
ximo dia 19, nos termos do Reque
rimento n~' 778/83. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
79 /_81 (n9 3.247/80, na Casa de o ri-
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gem), que dispõe sobre a obrigato
riedade de aplicação em projetes 
específicos dos créditos e financia
mentos de organisrrios gOverna
mentais e daqueles provenientes de 
incentivos fiscais. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da_ Câmúa n9 
51/83 (n~' 88/79, na Casa de ori
gem), que revigora, com nova re
dação, o art. 278 da Consolidaç~o 
das Leis do Trabalho_ aprovada 
pelo Decreto-lei n~' 5.452 de {'i' de 
maio de 1943, dispondo sobre a 
jornada de trabalho dos ·estivado
res. Votação adiada por falta- de 
quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
150/82 (n' 3.826/80, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao 
art. 461 da ConSOlídaçãó-das Lefs 
do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de l~' de ~aio 
de 1943. Vot8.ção adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

203(82, de autoria do Senador Nel
son Carilefrõ, revogando dispositi
vos da Lei n~' 7 .O 16, de 23 de agosto 
de 1982, que disPõe sobre a rever
são para Cargos integrantes do Pla
no de Classificação instituído pela 
Lei n~' 5.645 de 1970. Votação adia
da por falta de quorum 

-Projeto de Lei do Senado n~' 

21/83, que dispõe sobre a redução 
do preço do âlcool para venda a 
proprietários de veículos -de aluguel 
empregados no transporte indivi
dual de passageiros, mediante 
subsídio, nas condições que especi
fica. -Discussão sobrestada por falta 
de quorum, para votação do Reque
rimento n~' 775/83. 

- Projeto de- Lei do Senado n9 
158/82- Complementar, de auto
ria do Senador Itamar Franco,_ que 
veda a instituição ou m:a]Ora_Çào _de 
tributo por Decreto-lei__e dâ-_ou_tras 

AVISOS 
Do Ministro Chefe do Gabinete 

Civil da Presidência da República 

N~' 344-/83, de 13 de setembro de 1983, encaminhando 
informações prestadas pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social em atendimento ao Requerimento de 
Informações n9 662, de 1983, de autoria do Senador 
Mârio Maia, formulado com o obj~tivo _de instruir o 
Projeto de Lei do Senado n'i' 28, de 1979, do Senador 
Franco Montoro, que promove reajustamento de benefí
cios previdenciários, restaura proporcionalidade entre 
tetos para contribuição, e dá outras providências. 

(À Comissão de ,Constituição e Justiça.) 

N~' 345/83, de 13 de setembro de 1983, encaminhando 
informações prestadas pelo Ministério das Mínas e Ener~ 
gia em atendimento ao Requerimento de Informações n'i' 
734, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco, for~ 
mulada com o objetivo de instruir o Projeto de Reso
lução n9 _ _127, de 1982, apresenta.do pela CPI instalada 
para investigar o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

(À Comissão das Minas e Energia.) 

Ol'ICIO 

Do Sr. ]~'-Secretário da Câmara dos Deputados encami~ 
nhandQ à. revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No IIS, DE 1983 
(N~' 5.978/82",-na Casa de origem) 

De iniciativa_do Sr. Presidente da República 

Acrescenta parágrafo ao art. 19 da Lei n~' 5.161, de 
21 de outubro de 1966, que autorizou a instituiçilo da 
Fundação- Centro Nacional de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, l~' Oart.l'<'daLein~'5_.16l,de2ldeoutub.rode 

1966, fica acrescido do seguinte parâgrafo único: 

"Art. 111 
Parâgrafo único. Técnicos credenciados pela 

Fundação terão livre acesso aos recintos de traba
lho, durante o horârio normal das respectivas ativi
dades, para a realização de estudo~ e pesquisas 
sobre prevenção de acidentes ou de doenças do tra
balho, desde que autorizado pelo Ministro de Esta
do dq Trabalho." 
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providências. Discussio encerrada, 
ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
280(80, de autoria do SenidOr Ita~ 
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
opine sobre a escolha dC-MagistraM 
dos que devam integrar Tribunais 
com jurisdição em todo o território 
nacional. Discussão encerfada, fi. 
cando a votação adiada por falta 
de quorum 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA-

SENADOR JOS/1 IGNÃC!O
Atentado a bomba aQ. "Jornal da 
Cidade", de Vitória - ES. Com
portamento de políiicoS-pessediStas 
do Espírito Santo, visando despres
tigiar o Governador daquele Esta
do junto ao Governo Federal. 

SENADOR JOS/1 LINS- Infor
mações do Conselho Nacional do 
Petróleo a respeitro do_ suprimento 
de derivados de petróleo ao Estado 
do Acre. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 151• SESSÃO; 
EM 14 DE SETEMBRO DE !983 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Requerimento 
- N~> 779/83, de autoria do Sr. Se
nador Jorge Bornhausen solicitanM 

DIÁRIO DO CC>NGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do autorização do Senado Federal 
para participar da Delegação do 
Brasil à XXXVIII Sessão da AsM 
sembléia Geral das Nações V nidas. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Requerimento n"' 772/83, de 
desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n~' 340/-80, que acrescenM 
ta parágrafo úilico_ aá -~ut. 373 _.da
Consolidação das Leis do Traba~ 
lho, facultando à empregada com 
prole o direito à jornada de_ trabaM 

_ lho reduzida, com remuneração 
proporcional. Aprondo. 

-Requerimento- n~' 773j83, de 
desarquivamento do Projelo de Lei 
do Senado n~' 48/81, que dispõe 
sobre aval de cônjuge casado sob 
regime de comunhão de bens. 
Aprovado. 

- Projeto de Resolução iii' 
99/83, que suspende a execução da 
Lei n~' 940, de 27 de novembro de 
1978, do Município de Aguai, EstaM 
do de São Paulo. Aprovado. A CoM 
missão de RedaçãO: -

2.4- MATÉRIA APRECIA
DA APÓS A ORDEM DO DIA 

-Requerimento n~' 779/83, lido 
no Expediente. Aprovado, após paM 
recer da comissão competente. 

2.5- DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR JOÃO CALMON 
- Atentado a bomba ao "Jornal 
da Cidade", de Vitói'ia-ES. 

SENADOR LOURIVAL BAPM 
TISTA - Depoinlento da Sr• Léa 
Leal, Presidente da LBA, sobre os 
problemas do planejamento famiM 
liar e da paternidade responsável, 
feito perante a CPI do crescimento 
populacional. 

SENADOR GAST~O 
-MULLER - Nota do Diretório 

Regional do PMDBMMT, recrimiM 
nando o Governo do Estado pela 
violência empregada na área poliM 
cial militar e civil. 

SENADOR MARTINS FILHO 
- Problemática nordestina. 

2.6-DESIGNACÃO DA ORC 
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ~ENCERRAMENTO. 

. 3- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÕES ANTE
RIORES 
~Do Sr. Pedro Simon, proferido 

- na seSsão de 4M8M83. 
- Do Sr. Humberto Lucena, 

proferido na sessão de_ 13M9-83. 
-Do Sr. Virgílio Távora, profe-

rido na sessão de l3M9-8] ----

4- MESA DIRETORA 

5- LiDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
- MISSOES PERMANENTES 

Art. 2-"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi- tem como objetiyos princip3is, entre outros, estudos e 
pesquis-as -soóre saúde ocupacional, acidentes e doenças 
do trabalho, estudos e pesquisas relacionadas com os 
métodos de trabalho, meiQsde proteção coletiva e equiM 
pamentos individuais de proteçào do trabahador, e as
sessoramento técnico aos órgãos responSáveis pela políM 
tica nacional de segurança, higiene e medicina do traba.~ 
lho. Entretanto, para o dese-nvolviffie:rlto- dessas atividaM 
des, ~tá a FUNDACENTRO na dependência ela boa 
vontade das empresas, jâ que seus técnicos não têm autoM 
rização legal para inspecionar as instalações e métodos 
de trabalho nos diversos locais de atividade. 

cação. 
Art. 3"' RevogamMse as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 94, DE 1982 

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Na-
cional: 

Nos termos do arL 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas· Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado do Trabalho, o anexo projeto 
de lei que "acrescenta parágrafO ao art. 11' da Lei n~> 

5.161, de 21 de outubro de 1966, que autorizou a instiM 
tuição da Fundação Centr-o NaCíonal de segurança, HiM 
giene e Medicina do Trabalho." 

Brasília, 24 de março de 1983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM/N• 02, DE 21 DE 
JANEIRO DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DO TRABALHO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o anexo projeto de lei que viSa acrescer 
de parágrafo o art. I~> da Lei n"' 5.161, de 21 outubro de 
1966, a fim de que possa a Fundação Jorge Duprat FíM 
gueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO - melhor -desenvolver seus objeti
vos. 

A FUNDACENTRO, conforme seu Estatuto, aproM 
vado pelo Decreto n~> 77.3f9, de 22 de março de f976~ 

Se, em grande nQ.mero_, tem sido encontrada facilidade 
para o desempenho de seu mister, em inúmeras outr~s 
oportunidades, geralmente nas empresas faltosas, que 
procuram encObrir suas irregularidades, iêm os técnicos 

_da FUNDACENTRO encontrado empecilhos para que 
os estudos e pesquisas possam ser levados ~ termo. 

Ao ser desejado dar a estes técnicos cOndições de_ in~ 
gfCSso nos i-ecintos de trabalho, durailteO horário nornal 
das respectil{as atividades, não se pretende lhes propor~ 
clonar condições. de fiscalização do cumprimento das 
·normas legais, inerentes à segurança e medicina do tra
balho, privativas de órgãos da administração federal di
reta, mas, tãoMSO:i:ncnte, Condições para realizarem pes
quisas Voltadas à higiene e segurança do trabalho e à 
proteção do trabalhadÕr, conforme OS obje~ivos da 
FUNDACENTRO. 

Os trabalhos já desenvolvidos pela FUNDACEN
- TRO, rec.onhecidos mundialmente, permitiram que o 
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Banco Interamericano de Desenvolvimento Regional -
BIRD, em convênio com este Ministério, viesse a forne
cer àquela FUNDAÇÃO, nos próximos 24 meses, 9 (noM 
ve) laboratórios para exames de materiais orgânicos e 
inorgânicos de valor superior a três milhões de dólares. 
Essa inestimável cooperação ensejarâ o perfeito apare
lhamento da FUNDACENTRO e se tiver ela a liberdad~ 
de estudar as condições de trabalho, sobretudo nos seto
res considerados os mais perigosos ou mais nocivos à 
saúde, poderá identificar vasta garOa de riscos profissio
nais e oríentar .os empresários sobre a forma de eliminá
los ou de neutraH:z.ã-los, evitando a morte, a invalidez 
prematura ou a mutilação de milhares de trabalhadores. 

O projeto· de lei ora submetido à elevada consideração 
de Vossa Excelência, se aprovado, estou certo, virá 
constituirMse um marco na constante luta desenvolvida 
em prol da preservação da saúde e da capacidade física 
do trabalhador. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Execeléncia 
o meu mais profundo respeito. - Murillo Macedo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.161, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1966 

Autoriza a instituição da Fundação Centro Nacio
nal de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, e 
dá outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber -que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1~> Fica o Poder Executivo autorizado a insti· 
tuir uma Fundação destinada à criação e manuntenção 
de um CeJltro Nacional de Segurança, Higiene e Medici
na do Trabalho, que terá por objetivo principal e genéri
co a realização de estudos e pesquisas pertinentes aos 
problemas de segurança, higiene e medicina do traba1ho. 

Art. 2~> Poderão participar, também da instituição, 
manutenção e atividades da Fundação, entidades e orga
nismos jlúblicos-e privados, nacionaiS, estrangeiros e in
ternacionais. 

Art. 3~> O património constitutivo da instituição da 
Fundação e de sua )Jlanutenção serâ integrado pelas im~ 
-portâncias em espécie e bens de qualquer natureza que 
para tal fim forem destinados pelos instituidores e man
tenedores assim como por doações, auxílios, subvenções 
ou prestações de entidades públicas e privadas nacionais, 
estrangeiraS e internacionais. 

Parágrafo único. Constituem igualmente patrimônio 
da Fundação as rendas de qualquer natureza que esta ve
nha a auferir da execução remunerada de serviços. 

Art. 4~> Os Estatutos determinarão a sede, estrutura, 
organização e forma de administração e de funciona
mento- da Fundação. 

§ }I' Os Estatutos elaborados pelos instituidores, se
gundo projeto oferecidO pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, depois de ouvido o ProcuradorM 
Geral da República, serão submetidos à aprovação do 
Presidente da República. 

§ 21' O representante do Poder Executivo na instiM 
tuição da Fundação será designado pelo Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, processandoMse, poste
riormente, da mesma forma tal representação nos vários 
órgãos que compuserem a estrutura e organização da 
Fundação. 

Art. 5~> As entidades seguradoras públicas e priva
das são :consideradas mantenedoras obrigatórias da Fup_M 
dação, para a qual constribuirão com importância cor
respondente a 1% (um por cento) do valor dos prêmios. 
endossos, reajustes e correções pagos nos contratos de 
seguro contra acidentes do trabalho. 
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§ 1'1 O recolhimento _das contribuições referidas nes
te artigo deverá realizar-se até o último dja do mê.s se
guinte àquele em que se verificar o pagamento de_ tais 
prêmios, endossos, reajustes e_correções, mediante depó
sito dos totais mensaiS na agência local ali mahfpróxima 
do Banco do Brasil S.A. 

§ 29 O Banco do_Brasil transferirá, autQmaticaJ!le.n
te, todos os depósitos para a sua Agência-Centro da lo
calidade de sede da Fu_ndação, a crêdito d~; conta espe
cial designada Fundação Centro Nacional de Segurança, 
Higiene e Medicina -do Trabalho. 

Art. 6'1 Fica Q Poder Executivo autorizado a abrir, 
no Ministério d_o Trabalho e Previdência Social, um cré
dito especial de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
cruzeiros), que será o valor da contribuição da União 
Federal na instituição da Fundação de que trata esta Lei. 

Parágrafo úniêõ. · O crêdito a que se refere este artigo 
terá vigência pelo pfazo de 3 (três) anos e a importância 
respectiva será depositada na conta referida no § 29 do 
artigo anterior, imediatamente após a publicação oficial 
dos Estatutos da Fundação. 

Art. 79 A obrigação do recolhimemnto da impor
tânCia a que se- refere o_art .. 59 terá vigência a partir do 
mês imediatamente posterior à publicação do Diário Ofi
cial da União, dos Estatutos da Fundação. 

art. 89 A Fundação gozará dos privilêgiós legais a
tribuídos às instituições de utilidade pública. 

Art. 99 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 21 de outubro de 1966; 1459 da Independên
cia e 789 da República. - H. Caste.Jio Branco - Luis 
Gonzaga do Nascimento e Silva- Octávi.o G. de Bul_hões. 

(À Comissao de Legislaçao-Social) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- O Expedien
te lido vai à publicação. "Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Nelson Carneii'o, como Líder do PTB. 

O SR. NELSON_ CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discUfso,) --Sr, Pres1deilte, SrS. Senadores, 
quase um ano ap6s os resultad_os eleitoraís do último 15 
de novembro, parece oportuno discutir suas causas e 
conseqüências, agora que se vão acomodando paixões e 
jâ não se ouve nas praças públicas a palavra incendiária -e 
benvinda dos mitingueiros, fugindo aos rigores da ainda 
injustificável Lei Falcão~ 

Em seu discurso de 24 de agosto, o Presidente Ulysses 
GuiinaTães citou os números colhidos pela Oposição, re-
lativos ao pleito senatorial, para reivindicar a s-olidarie
dade da maioria da Nação. Retrucou-lhe, nesta Casa, o 
Presidente José Sarriey, invocando a letra de dispositivo 
constitucional, a fim de sustentar que a preferência po
pular se afere pelo total de cadeiras obtidas pelos Depu
tados Federais. Assim~ todos ficaram satisfeitos; nin
guém perdeu, ganharam Governo e Oposição. Eu diria 
que realmente quem lucrou, apesar de tantos desacertos 
cometidos, foi a ordem democrãtica, transpondo mais 
uma etapa difícil, a do restabelecimento, pelo voto dire
to, da escolha dos governadores. 

Assentada essa preliminar, urge indagar onde acerta
ram e onde erraram Governo e Oposíção. É para esse ba
lanço desapaixonado, mas nem por isso infalível, que o
cupo, Sr. Presidente, a tribuna desta Casa, onde pontifi
cam tantos dos mais ilustres homens públicos do País. 
Creio que, no fim de contas, o Governõ ertoo. máis_do 
que a Oposição, mas foi a Oposição, às vezes inclusive 
com meu voto, que primeiro se equivocou. 

O pluripartidarismo constituía antiga e repetida rei
vindicação oposiCiO:iliSta; e, caril olhos de ver no futuro, 
dela se fez arauto, prudentemente, a vocação política de 
Petrônio Portella. Já não era mais possível tendências i
deológicas e justas ambições continuarem- no C!:!partilho 
estreito do bipartidarismo, a que- e a observação é me
..Jancó~ica - podem desgraçadamente retornar. Criados 
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cinco Partidos, e todos sabem com que imensos sacrifí
cios, o quadro parecia muito próximo da p,crfcição: jâ 
ninguêm de bom senso desejava a antiga multiplicação 
de siglas, que várias delas nada representavam. 

A sublegenda, explicada por seus partidáiíos cOmo i
nevitável rio maniqueísmo anterior, constituía excreScên
cia no pluripartídarismo. S_omente o Partido oficiâl seria 
beneficiário de sua extinção, pela maior capacidade de a
glutinação que o poder propicia. Foi quaOdo errou a O
posição, com o apoio de votos _situacioniStas. Dir-se-ã 
que mais valem as idéias do que as possíveis conseqüên
cias danosas que_delas advenham. :b verdade. Mas, neste 
instante, analiso pragmaticamente atitudes,· em face da 
linguagem das urnas· de novembro. 

Deveria ter sido aquela uma hora de profunda medi~ 
tação governamental sobre as razões e as conseqUências 
da repulsa pariãmentar. Onde a sublegenda aproveitaria 

_ à legião situacionista? O tempo mostrou que em nenhum 
Estado. Onde ganhou, prescindiu de multiplicar postu
lantes. Onde foi derrotada, não havia sublegenda que a 

- salvasse. Com dais ou três candidatos, saídos todos das 
mesmas hostes, teria por acaso o PDS ganho no Acre, no 
Amazonas, no Pafá; no EsPírito Santo, no Rio de Janei
ro, em Goiãs, em Minas Gerais, em São Paulo, no Para
ná, em Mato Grosso do Sul? A resposta, que parece sal
tar de to_dos os lábios, é pela negativa. 

Para cumprir seu programa, a Oposição cometia o pri
meiro equívoco. Com a sublegenda, talvez lhe fosse 
possível vencer ao menos em Pernambuco, onde nunca 
se entenderam inteiramente seus principais líderes. O 
triunfo abriria as portas do Nordeste ao PMDB. Assim, 
a eleição do Sr. Marcos Fre:ire cresCia de importância, 
tantQ mais que não se podia esperar êxito no desespera
do e afinal surpreendente desempenho do Partido na 
Bahia. 

Do revide oficial resultou, porêm, que_ se reaglutinas
sem as forças que lutaram no sol e no sereno durante 
tánfoS anos ®htra-=-o-poder discricionârio, e, retornando 
ao aprisco matemo, o Partido Popular engrossava as fi
leiras da Oposição com numerosas solidariedades reco
lhidas dos quadros oficiais. O erro do Governo, e gravís
simo, decorreu do fato de _não estar habituado a engolir 
sapos alimentados pelo Congresso, sempre tão sensível 
aos-desejos e até aos caprichos do Planalto. 

Desastrados casuísmos tornaram -iifevitáver a derrola 
do_POS ao menos eril Minas Gerais,_ Estado chave para a 
política si'tUadonista,"justo -quando ainda o Sr. Itamar 
Franco não repudiara a hipótese de tentar concorrer ao 
Palácio da Libçrdade. A vinculação de votos acabou ele
gendo no Rio de Janeiro, à sombra do _candidato do 
PDT e do Sr. Roberto Saturn"irio, bancadas em grande 
parte ainda assustadas com a vitória que Pensavam im
possível, e_ com reflexos na constituição do Colégio Elei
toraL 

Mas se esses foram, em análise desapaixonada, alguns 
erros de repercussão nacional, vale apenas descer ao exa
me de alguns aspectos setoriais. Por que o Sr. Gerson 
Camata conqUistou o direitO de ocupar o Palácio An
chieta? Porque a cúpula pedessista abandonou a candi
datura natural do Sr. Élcio Ãivares, Por mais qUe Ine re-
cuse aplaudir a volta à governança de quem já a exerceu. 

A imp-r:ovisação mais grave, e sem dúvida a mais de
sastrosa, insisto, ocorreu precisamente em Minas Gerais, 
onde o governo teoricamente não poderia perder, O can
didato escolhi4o para se opor ao Sr. Tancredo Neves 
não ·era do ramo, e não houve ajuda nem pÕder que o 
salv~sse. Permitam-me Vossas Excelências recordar ain
da uma vez palavras que, paraninfo dos bacharelandos 
goianos, proferi no jã distante ano de 1952: - .. Não se 
improvisam generais, cientistas, professores. Insistimos, 
todavia, em condenar aos que da política fazem um des
tino, como se fora dos embates pudessem os noviços po
lir as arestas de sua formação e se banhar nas águas lus; 
trais da confiança popular, antes de perseguir a mercê 
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suprema de dirigir oS povos e orientar suas aspirações." 
Não havia qualquer dúvida de que o experimentado Pri· 
meiro Ministro, depois da reunião do PMDB, podia aca
riciar a vitória, que outrora lhe fugira em meio ao tufão 
janista. Mas hoje ninguém nega que seu sucesso foi facili
tado pela canhestria política do competidor escolhido, 
varão de muitos títulos e capaz de falar vários idiomas, 
mas sem qualquer mensagem digna de emparelhar à de 
seu v-eterano advers--ªxio. Dír-se-á que o Sr. Murilo Bada
ró-igU<i.lmente nã_o teria êxito na porfia. S quase certo, se
não certo. Mas contava a seu fav_or, além de recolher a 
vocação política do saudoso João Badaró, a circunstân
cia de haver peregrinado por todos os Municípios do Es
tado, revendo em especial os antigos companheiros d_o 
PSD, que tão importante papel tiveram na eleição do Sr. 
Tancredo Neves. De qualquer forma a escolha pessedista 
foi sobremodo infeliz, embora o resultado devesse ter 
sido-o me"Smõ. Mas o que restou da candidatura do Sr. 
Eliseu Rezende? Nada, absolutamente nada. Ele foi um 
transeunte na política partidária, ja:meis um residente, 
um chefe,_ um tíder, ~nquanto o Sr. Murilo Badar6, mes
mo derrotado, teria conquistado esporas de cavaleirQ 
para próximos embates. 

Foi o troca-troca impensado e preconceituoso de go
vernadores nomeados que pronunciou a escalada do ex
Deputado Wilson Martins senhor de justa auréola de ha
ver sido, no Mato Grosso do Sul, o mais injustiçado de 
seus homens públicos cassados pelo poder ditatorial. 
Mas ela se tornou_visível a olho nu com a indecisão rela
tiva ao candidato situacioni"sta. 

No RiO de Janeiro, também começou jogando mal o 
governo, talvez porqui durante muito tempo não o ani~ 
masse a esperança de um triunfo. Para compensar, o 
maior partido oposicionista cometeu por igual grave de
sacerto, ao sacrificar o nome do Sr. Roberto Saturnino, 
já desconfiado, e com razão, da fidelidade chaguista. Im
pressioÕado com a ascensão inicial da Sra. Sandra Ca~ 
valcanti e do Sr. Miro Teixeira, foi lançado apressada.:. 
mente o Sr. Emílio Ibraim, que dias antes se afastara da1 
Secretaria de Obras e, de tal forma se sentia afinado ad· 
ministrativamente com a situação que deveria combater, 
que, nas poucas intervenções que o curto prazo lhe per
mitiu, falava sempre .. em meu governo". Surgiu então a 
candidatura do Sr. Moreira Fr;mco em grande estilo, 
com larga propaganda, tão abundante quanto a do então 
pacífico-Sr. Miro Teixeira, antes da manifestação osten
siva dos luas pretas. possivelmente os responsáveis por 
sua inesperada intenção de virar a mesa e de amaldiçoar 
suscetível sociedade de informações. O PDS voltou-se 
contra os dois ~andidatos, até então preferenciais, e es
queceu o Sr. Leonel Brizola, que corria por fora, com ve
lhos amigos e outros, novos, que não lograram encontrar 
acolhida nas diversas legendãs. A vinculação de votos_ -
possivelmente terã roubado ao PDS sua mais espetacular 
e inesperada vitória. Ao colocar, nos últimos dias, por 
todos os .. meios de div_ulgação, o dilema "ou Brizola ou 
eu", o Sr. Moreira Franco sofreu mais do que o líder pe-
detista o fato de não poder contar com os v_otos de mui
tos que, cientes pelas pesqUisas derradeiraS do provável 
insuceSSo dos demais pleiteantes, indagavam em que 

--Consistiria o pronletidó socialismo, que depoís se a-incre-
nau. Diga-se em ravor da verdade que o resultado obtido 
na velha metrópole foi sobretudo surpreendente para os 
que nãO se davam conta de que, por detrás da juventude 
proiTriSsora dei éX·Prefeíto de Nit_er6i, estava o prestígio 
cimentado do Sr. Amaral Peixoto. Mas se o pedessimo 
perdeu o Palácio guanabara, conquistou maiores cadei
ras na Câmaràdos Deputados. E aumentou suas chances 
no Colêgio Eleitoral. 

A ausência da sublegenda no Ceará mostrou não ser 
fatal ao governo, e os três coronéis -apontados como irre
conciliáveis encontraram um Ponto de convergência, ao 
tempo em que a vinculação anulava qualquer possibili· 
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dade do Sr. Mauro Benevides, que caminhou serena e 
heroicamente para o pelourinho. 

Também no Rio Grande do Sul não fizeram falta a-S 
sublegendas. Ali o Planalto não admitia perder, não po
dia perder, pelas mesmas razões, imaginadas ejamai_s ex
postas, que determinaram no passãdo, às vésperas das e
leições indiretas, injustificâyeis cassações, numa cantada 
conta de chegar. Foi o revfde da impossibilidade de coli
gação que favoreceu ao-sr.Jair SoareS, se-acaSo-Sincera a 
aglutinação uposicionista em toirlo ·dO Sr. Paulo Bros
sad, eis que, muito moço_e acostumado a aguardar cons
trangidamente sua vez a Cada quatro anos, o Sr. Pedro 
Simon bem que se resignaria a viVer mais outros quatro 
para conquistar a Raquel de seus constantes sonhos. 

No Paraná, conhecida a posição do Sr, JúJio Canet, 
não havia como o PDS insistir de quem ainda não plan
tara raízes na política regional, estranho ao ramo, sem 
jamais haver submetido seu nome ao julgamento popu
lar. Quando a desafeição pessoal retirou do cenário o 
controvertido Sr. Paulo Pimentel, começou o Sr. Josê 
Richa a preparar o discurso de posse. Apesar de sua lon
ga vivência Política, também o Sr. Ney Braga ainda não 
se acostumara a saborear o prato mais comum em nossa 
culinária, os sapoS. -------

E São Paulo? Com -suOlegenda ou sem sublegenda, 
com vinculação ou sem vinculação; o Planalto não ali
mentava nenhuma dúvida quanto ao desfecho eleitoral. 
Até os cegos viam e os surdos escutavam o eco antecipa
do do inevitável fi'acassO. TantOs ãnos n-o pOder, o-PDS
não criaia, não preparara u_m.SucesSor parã õ Sr. P3ulo 
Maluf. O Governo Federal, ainda até agora ruminando 
o desapontamento do Sr. Laudo Natel, deixara correr li
vremente o barco, assim como quem não tem nada com 
o que venha a acontecer. O contraste se agravava com a 
preparação cautelosa, há décadas, da candidatura do Sr. 
Franco Montoro, já que a desambição do Sr. Ulysses 
Guimarães nunca lhe disputou a primazia. Quem logo 
pressentiu o insucesso governamental, com a candidatu
ra mal alinhavada do Sr. Reinaldo de Barros, também 
neófito em disputas eleitorais, foi- o esperto Sr. Orestes 
Quércia, que manteve seu nome em foco até obter, na 
hora derradeira, a ascensão à vice-governança. COm
preendo que seria dificíl a coligação das forças pedessis
tas e trabalhistas, eis que os petistas se deixavam embalar 
pelo carisma do Sr. Luiz Inâcio. Mesmo essa remota 
possibilidade a vinculação pôs por terra, com grave re
percussão, é bom não esquecer, na Câinaia.-dos Deputa
dos e, conseqUentemente, no COlégio Eleitoral. E, quem 
sabe, poderia ter sido iniciada a busca de um nome CapaZ 
de, em 1986, disputar em melhoreS condições a eleição 
para o Palácio Bandeirantes. Seria, em qualquer hipóte-
se, uma tentativa proustiana de recuperar o tempo perdi-
do... -

No Pará, o s-egredo é de Polichinelo. A cisão foi fatal à 
legenda pedessista, provavelmente agravada com a esco
lha de um grande nome, também jejun_o ~m pugnas elei
torais. Nem salvou a nau ameaçada pela borrasca do 
dissídio a exemplar lealdade do Sr. J arbas Passarinho, 
que o levou a deixar a cadeira da Presidência para pro
nunciar corajoso_ discurso, justificando o proceSso dos 
padres franceses, tarefa que poderia ter sido aesempe
nhada por um dos integrantes da liderança majoritária. 
Por isso deve ter pago muito e, possivelmente, também 
um pouco pelo voto favorável ao divórcio. Talvez a 
sublegenda o reconduzisse ao Senado, se a corrente pesa~ 
da da vinculação não lhe houvesse atrapalhado a cami
nhada. 

Havia Estados onde a vitória do PDS era favas conta
das, e o foi, apesai do elogiável esfõ-rço doS líderes oposi
cionistaS. Assiiil, riO-Maranhão, no Piauí; ilas Alagoas, 
em Sergipe, e mais moderadamente em Mato Grosso. O 
Acre somente foi excluído desse rol depois do desinteres
se do ex-Gove-rnador Geraldo- MC:squita. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Quando o Sr. Agenor Ma!ia, que sabe das coisas, re
solveu sensatamente pleitear uma cadeira na Cãinara dos 
Deputados, estava antecipando o resultado das urnas 
norte-rio-grandenses. Em Santa Catarina a oposição 
contava com dois nomes prestigiosos, os dos Srs. Jaison 
Barreto e Pedro-IvO. Ali o institutó da- suhfegenda favo
receria à oposiÇão, e talvez levasse o Sr. Esperidião 
Amim a retirar os últimos fios de cabelo. Depois que- o 
Sr. Marcondes Gadelha se filiou ao PDS e o Sr: Cunha 
Lima desistiu sucessivamente de pleitear a reeleição e até 
uma vãga n~ chapa de Deputados, estava claro que a a
gueriida oposição paraibana concentrara suas maiores 
esperanças na Prefeitura de Campina Grande, e inter
rompida ficaria, por um quatriênlo, a Vitoriosa carreira 
do Sr. Antonio Mariz. 

Estou conve~cido de que essas observações hão de so
frer, em muitos pontos, adendos, divergências e retifi
cações. Mas hoje; toôos somos unânimes em recOnhecer 
que tanto o Governo como a Oposição fizeram lanCes e
quivocados. Também não será difícil concluir -que os ca
suísmos prejudicaram mais ao Governo do que à Opo
sição, e-~o ·tettiÇO acabOu O-virando COntra o feiticeiro 
maior. Vale não esquecer a influência que o oceano de 
dinheiro, derramado no último pleito, contribüiu para 
.desfigurar naturais resultados, especialmente para as ca
sas legislativas e as chefias municípaís. Se as mesas re
dondas atenuaram o rigor da Lei Falcão, jaz definitiva
mente sepultada a boa intenção da Lei Etelvino Lins, a-

- gora que até o ligamento de trompas é moeda eleitoral. 
Mas; sobre tudo isso, o principal-é que a Nação pa-reGe se 
ter libertado definitivamente do medo, completando a 
_obra iniciada em 1974, pela memorável campanha do an
ticandidato, que trouxe a esta Casa dezesseis dos vinte e 
dois novos Senadores. De justiça ressaltar igualmente a 
determinação do_ .Presidente João Figueiredo, que nãO só 
anistiou- a todoS-os proscritos da vida pública, tantos i
nexplicavelmente proscritos, como assegurou a reali
zação do pleito a.o -participar da campanha eleitoral, e 
garantiu a posse de todos os eleitos. 

Resta, agora, pensar e repensar nas eleições presiden
ciais. Nada prenuncia, ao menos quanto se enxerga mu
nido das mais poderosas lunetas cor-de-rosa, uma vitória 
governamental, adotado que seja o voto direto. Convo
cada, a Nação duramente traumatizada, não compreen
de, e por isso mesmo dificilmente aprovaria a permanên
cia do atual sistema de forças. Também não deve tran
quilizar ao PDS a minguada diferença de votOs no Colé
gio EieitoriiJ; quándo Os Iiaines -da fidelidade partidária, 
a dois meses da transmissão âe inando, estão natUial
mente esgarçados, e temerário será imaginar que os infi
eis, se eXistirem; não sC diSpOnham- a COrrer os riscos _de 
u-ma probletnátícá"e, na'--rrLelhor hipótise, demorada pc!r
d"ã de mandato jâ fruído pela metade, quando estiver es
poircando o foguetório pelo triunfo dÕ beneficiáriO da 
dispersão. Dai a extrema delicadeza da missão confiada 
ao Sr. Presidente da República. José Wamberto lembra 
que Castelo Branco, ao empossar Mem de Sá no Minis
térjo da Justiça, ~·afirmou que, no cumprimento de seus 
deveres de Chefe do GoVerno e de servidor da Revo
lução, estaria presente ao problema da sucessão". E cita 
essas palavras do Marechal:- "Não como comandante 
a -impor o sucessor, pois não temos candidatos de bolso 
de colete, já que este, pelas suas estreitas dimensões e in
timidade do vestuârio, não somente amesquinha o candi
dato, mas também não exalta o próprio dono do colete. 
O que, no entanto, não impedirá que, dada a nossa res
ponsabilidade pela política do Governo, estejamos aten· 
tos ao assunto. Ainda mais que nos colocamos fora e aci
ma de naturD.is e necessárias competiçõeS, além de nãc 
admitirmos uma solução continuísta". Qualquer passo 
em falso do General João Figu~ired<;~_ poderã ser fatal ao 
-isquema situaciOriista, a começar pela indicação do pre· 
ferido. Cada v_oto perdido são d_ois VÇ~tos. Conyém não 
esquecer que o Colégio Eleitoral, mesmo com o sufrágio 

Quinta-feira 15 4071 

a descoberto, é uma assembléia política. E nem sempre 
divergência representa traição. Há momentos em que 
questões fechadas são tão frágeis quãnto bolhas de sa
bão. 

O Sr. Dinarte Mariz- Permite-me V. Ex.• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra. 

O Sr. Dinarte Mariz- V. Ex• fez realmente a história 
das eleições passadas, e agora o discurso de V. Ex• se 
atualiza dentro dos acontecimentos que estamos viven
do. A minha impressão é que a Revolução, da qual eu 
participei e d~ _cujo õnu.s eu também devo participar, teve 
os seus· desvios, os seus erros, os seus equívocos, e o 
maior de todos os equívoc_os da Revolução foi quando 
ela tirou as prerrogativas desta Casa. (Muito bem!) Por
que se continuássemos no regime de independência den
tro do sistema revolucionário, hOje, o Governo atual não 
seria o único responsável pela crise que estamos atraves
sando. (Muito bem!) Ele isolou os políticos. Nenhum 
político, nenhum de nós teve condições de tomar a ini

. ciativa de propor despesas, de um cruzeiro sequer, no 
Orçamento ou noutra emenda qualquer. Logo, estamos 
a10d3:-hoje deritro -de uma ditadura feChada no setor eco
nômícO:-os políticos estão todos fora, não tiveram qual
quer participaÇão. Esse foi o 8rai1de equívoco da Revo
lução. Se ela tivesse permitido a convivência, o diâlogo, 
até os atritos dentro do Congresso, então, hoje, a respon
sabilidade não caberia somente aos que ficaram com o 
cQ,.rn_a.rido da Revolução, mas estaria assentada defi~iti
vamente dentro do Congresso e do Executivo. Esse foi o 
grande erro da Revolução_, ao meu ver. t um equívoco. 
Digo apenas para definir minha opinião, com a vivência 
política que tenho, com as lutas que travei, desde a mi
nha província até a tribuna desta Casa. Devo dizer a V. 
Ex', como eu dizia ontem ao meu querido colega e ami
go, embora adyersário, o Senador Henrique Santillo, eu 
dizia: Não vamos fazer arenga dentro do Congresso. Va
mos recompor este CoÇtgresso, porque amanhã, se nós 
não estivermos à altura deste momento, amanhã poderá 
vir o pior, e o povo não terâ respeito a esta Casa, a Casa 
do Congresso Nacional. Vamos nos unir, vamos dardes
tinação a este País. Vamos conversar, vamos verificar 
corno nós poderemos traçar o rumo atê para auxiliar o 
Presidente da República dentro das dificuldades em que 
ele se encontra. E como fazer? É difícil, mas não é im
possfvel. Eu sei que não existe o consenso em regime de
mocrático, mas eXiste o diálogo, existe o respeito às deli
berações da maioria. Então, se nós conseguirmos, todos 
_unidos, respeitar a regra do jogo que já foi imposta -
não aceito de maneira nenhuma que se discuta eleição di
reta para o futuro Presidente. Pois, se a Oposição aceitou 
o jogo indo para as eleições, na_convicção de que ia fazer 
o Presidente da República, e se ela tivesse feito, ela iria 
abrir mão,-com o seu Colégio Eleitoral já assegurado 
para fazer o Presidente? Então nós temos que reconhecer 
que o Presidente da República jâ está eleito com um Co
légio Eleitoral conhecido. E como então nós fazermos o 
entendimento, como entregar ao Congresso a grande res
ponsabilidade para nós salvarmos este País? Para atingir 
esse objetivo, nós teríamos que nos reunir e discutirnios 
a maneira de realizar uma reforma constitucional total, 
que devolvesse_ ao Congresso as suas prerrogativas, que, 
futuramente, se acordo houvesse nesse sentido; voltasse 
a ser direta a eleição para Presidente da República e ou
tros pontos que nós poderíamos discutir, levar esses en
tend_imentos aos candidatos do meu partido e dizer que 
nós estamos dispostos a negociar dentro dessas bases. O 
Senhor toma compromissos de levar a todos candidatos, 
então aquele candidato que fosse eleito, elejã vinha com 
o compromisso de fazer um Governo, não digo nem de 
união nacional, de salv;1ção nacional. Então nós estaría
mos encontrando o caminho. Depois dessa eleição cada 
um que~ tomasse o seu caminho, mas os compromissos 
·estavam assumidos. E o Presidente da República estaria 
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preso a um compromisso do seu partido com o Congres·~ 
so Nacional. 1?._ apenas uma idéia de quem viveu muito e 
que estâ vendo as coisas, talvez, sob uma ótica diferente 
daqueles otimistas que acham que a solução_ está nas 
mãos de A ou B. A solu_ção tem que estar na mão desta 
Casa. 

O SR. NELsoN CARNEIRO- Muito obrigado a V. _ 
Ex• Muito ilustra este modesto apanhado, esta crítica de
sapaixonad~ das eleições e dos resultados do pleito de 
novembro, a opinião sempre respeitável e sempre abali
zada de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco._ Permite V. EX• ·um aparte? 

O SR, NELSON CARNEIRO --Com mUit~ hpnra. 

O Sr. Itamar Franco --Aguçou minha curiosidade a . 
declaração do nobre Senador Dinarte Mariz, de que o 
futuro Presidente jâ está eleito. Eu.só gostaria de saber. 
quem é ele? 

O Sr. Dinarte Mariz - Será aquele que o meu Partido 
indicar. 

O Si'. Itamar Franco- Veja como são as coisas, nobre 
Senador Nelson Carneiro. Acho que as observações de 
V. Ex• não encontraram eco no coração do Senador Di
narte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz - A democracia ê iSso, rOeu 
nobre colega, é o respeito à opinião, de cada um. Agora, 
aquela que for agasalhada pela maioria, naturalmente 
será respeitada e apoiada pela minoria. Eu me habituei 
ao regime democrático. QuantaS vezes eu não fui mín~-
ria dentro do meu Partido, e nem por isso deixei de lutar. 
Em muitas -ociisiões, eu vi, com o passar do tempo, a mi· 
nha idéia vitoriosa. Então, eu estou aqui dando apenas 
uma opinião como homem que viveu muito tempo no 
mundo político, ouviu- ate-nciosamente todas as- cOriside
rações que V. Ex' fez,- Estado por Estado, naturalmente 
dentro de uma observação e uma análise perfeita, -v. Ex• 
falou sobre tudo, mas o discurso de V, Ex' começou ago
ra, quando falou na situação em que nós-nos encontra~ 
mos. 

O SR. NELSON ÇARNEIRO - Eviden~emente q_ue 
esse é um discurso de análise ~ob~e os equívpcos e os 
acertos que marcaram o pleito eleitoral de 1982. Espero, 
na sessão que o Sena.do destinará a homenagea,l' a me
mória do saudoso Presidente do Congresso, o Sr. Mo~ra 
Andrade, de voltar ao assunto para focalizar o in.stante 
em que o Poder Legislativo abdicou Qe ~uas prerrogati
vas. 

O Sr. Itamar Franco --Permita-me uma última i!llef-
venção. (Assentimento do ora_dQr.) --:- V. E~• faJou em 
equívocos. Exatamente, acho que o equivoco em que o 
Governo permaneCerá é se não prOceder às eleições dire
tas para Presidente da República. Acho que esse o gran
de ensinamento que podemos obter do pronunciamento 
de V. Ex•, nessa análise perfeita que fCz das últimas 

eleições. O Governo cometerá um grande ~quívoco, não 
há dúvida, se escolher, pelo processo indireto, esse pro
cesso ilegítimO-que af está, o sucessor do Presidente João 
Fígueiredo. 

O Sr. Virgílio Távora - Não, eminente Senador -
desculpe-nos nem pedir-lhe autorização para o aparte-

- mas, Senador ftamar Franco, o grande equívoco que to
dos nós cometeremos será aquele" de não atehder ao ape
lo feito pelos presidentes dos vários partidos, sob as for
mas mais variadas, e ontem aqui reiterado pelo Líder do 
PDT, da compreensão do sentar à mesa e verificar que o 
País é muito superior a todas as nossas divergências. 
Esse sim será o grande equívoco. 

o" Sr. Dinarte Mariz-- Permite V. Ex• outro aparte? 

O SR. N'EiSON CARNEIRO- Sr. Pres-iderite, não 
gosto de abusar da paciência de V. Ex', nos minutos que 
são concedidos à liderança, mas não posso deixar de 
atender ao último aparte do ilustre Senador Dinarte Ma
riz. 

-0 Sr. Dinarte Mariz --Agradeço a atenção de V. Ex• 
A penas para fazer uma alusão à intervenção do nosso 
nobre colega por Minas Gerais, Senador Itamar Franco, 
uma das figuras mais brilhantes desta Casa. ... 

O Sr. Itamar Franco- OPrigado. 

O Sr. Dlnarte Mariz- ... mas, gostaria de djzer_a V. 
Ex• que como em tudo, também na vida pública, existem 
equívocos. E o maior que v.ejo diante de mim ê o nosso 
colega Itamar Franco, que ê um defensor, um homem 
sempre enérgico na tribuna atribuir ao Presidente daRe
pública a fazer isso ou aquilo. Quer dizer que ele não tem 
amor ao Cong-iesSo. Quan-do ele diz que _existe uma lei 
determinando que um sistema Jã existente deve ser com
plementado, já teve iníc_ici na:s eleições, ele acha que o 
Presidente deve mudar. Não ~t_ou entendendQ m~is na-

- da. S. Ex! <ruer qUe o Presidenl:e, amanhã, alêm de se en
caminhar para uma eleição- direta, ele tenha também ou· 
tros poderes excepcionais. Pensei que esse poder fosse do 
Congresso. Eaqtü é que se reforma a Constituição, não ê 
um: ato do- Governo. Então, perdoe-me meu nobre cole
ga ... 

~--0 Sr. Itamal- Franco- Equívoco do Gov~no. S~ ·a 
CCingtesso tivesse coiagerit mudaria as regras ... 

O Sr. Dinarte Mariz- Ah bom, isso é outra coisa. 
Mas V. Ex~ falou no Presidente, o equívoco seria do Pr.;
sidente, se ele fosse por esse caminho. Ora, esse camil}ho 
já está traçado. Tenho a impressão de que V. Ex', como 
um homem amante da lei e da_ democracia, não vai acel· 
Ú.tt, de. m~n-i!inl it~n-huma, -que se quebre Uma Situ-aÇão le
gal para satisfazer a rim partido, a um grupõ ou a pes· 
soas. 

O Sr, Itamar Franco - Senador Dinarte Mariz, tive~ 
mos aqui, desculpe· me Senador Nelson Carneiro, é a úl
tima intervenção, prometo V. Ex• se esqueceu e esqUeCeu 
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rapidamente: a Constituição previa a eleições de_ Prefei
tos e Vereadores em 1980. Ao apagar das luzes, pratica

, mente, já com as eleições nas portas, este Congresso, re
presentado pela maioria do PartidO de V, Ex•, prorrogou 
os mandatos de vereadoes e prefeitos. Veja: V. Ex•, quan
do as -regras estão- fixas ... 

O Sr. Vírgilio TávOra - Mas não pela totalidade! 

O Sr. Itamar Franco - -~.mas quando interessa ao 
partido do Goveinci, elas são alteradas. Esta ê que é a 
verdade, é o que assiStimos aqui. Quando interessa, o 
Governo altera, faltando até 48 horas para as eleições, 
Senador Nelson C~rneiro. Esta é que é a verdade, e ela é 
irrespOridivel. 

O Sr. Dinarte Mariz- O Congresso foi quem alterou. 
Então, V. Ex~ deveria apelar para o Congresso e não 
para o Presidente da República. 

O Sr, Itamar Franco- Eu digo equívoco- do Presiden
te, se ele mantiver. Mas este Congresso, Senador Dinarte 

_Mariz, se tivesse .coragem, já ~eria alterado as regras. 

O SR. PRESIDENTE - (Faz soar a campainha.) 

O Sr. DJnarte Mariz - Acho que S, Ex• vai acabar 
concordando com a minha t~e. Vamos unir todo o Con~ 
gresso para determinar novos caminhos para este Pi{S. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, que· 
ro concluir, voltando linhas atrás, quando dizia, depois 
de citar a frase do Marechal Castello Branco, -

QUalquer passo em falso do General João Figueiredo 
poderá ser fatal ao esquema situacionista, a come-çar
pela indicação do preferido. Cada voto perdido são dois 
votos. Convém não esquecer que o Colégio Eleitoral, 
mesmo com o Sufrágio a descoberto, é uma assembléía 
política. E nem sempre divergência representa traição. 
Há momentos em que questões fechadas são tão frágeis 
quanto bolhas de sabão. Um partido político não é uma 
boia,Sia, impedida de esto_urar, A história está aí cheia de 
exemplos. E se não fosse assini, a vida pública converte
ria _seus militantes em simples bonecos, falando pela voz 
dos ventríloquos. Ao contrário do que proclama o Sr. 
!osé Sarney; não há confiar em que::_ "com grito não se 
afina rabe:ça". -

Tudo pode acontecer, até isso. Em potítica o ditado é 
outro. Seguro morreu de velho, mas desconfiando ainda 
está vivo, Vivo, vivíssimo di silva ... (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Encontra-se 
na Casa a S• I ris Célia Cabanellas Zanitini, suplente_ cõri
vacada da representação do Estado do Acre, em virtude 
da licença concedida ao titular, Senador Jorge Kalume. 

S. E~• encaminhou ã Mesa o diploma, que será publi
cado na forma regimental. 

É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Designo os 
Srs. Senadores Mário Maia, Helvídio Nunes e Luíz Ca
valcante, para compor Comis-sãó que deverã introduzir 
S. Ex• em plenário, a fim de prestar o compromisso regi
mental. (Pausa.) 

Acompanhada da CorilissãO desigriada", dá entra
da em plenário a Sr~ !TiS CélÚ1. Cabã.n-ellas ZanniÓ.i 
prestando junto à Mesa o seguinte compromisso re~ 
gimental: 

"Prometo guardar i:z Constituiçao e-Gs lels dO Pafs, 
desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senadora 
que o povo me conferiu e sustentar a união, a integri
dade e a independência do Brasil". (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Declara em
possada, como Senadora da República, a nobre Sr•· IriS 
Célia Cabanellas Zãnniili que, a partir deste momento, 
passará a participar dos trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me-_ 
sa, comunicação que vai sedida pefo Sr. f9-SeCrêtárla. 

É lida a seguinte 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à 
vista do disposto no art. 79-do -Regüllento Interno; Ctue, 
assumindo nesta data a representação do Estado do A
cre, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e 
integrarei a bancada do PDS. 

Atenciosas saudações. - Iris Célia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A comuni-
cação- lida vai à publicação. ~ 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC..., Pronuncia o 
seguinte disCurSo.) - Sr.- Presideitte; SrS. ·senadores: 

Antes de iniciar meu díscurso, dado 3. oportunidade 
que se me oferece no momento, quero saudar a minha 
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conterrâJ:J.ea! Senadora Iris Célia Cabanellas Zannini, 
qtie ãC~ba de assumir a cadeira de-Seil.adora da Repúbli-

. - -ca. 
-Paiã.béns, nObre Senadora conterrânea. 
Sr. -Presidente e Srs. Senaélores-
0 Acre- vem ocupando desde a semana que passou, 

longas colunas de nossos jornais e até do noticiário das 
TVs. Não para dele trazerem boas notícias, como ades
cob~rta de alguma jazida de ouro, como a de Serra Pela

-di Ou de algum novo Carajás; nem mesmo para informa
rem noy{ls promessas do Governo Fedeial de retirar al
guns de seus 11 municípiás da área da segurança nacio
nal ou de destinar mais recursos para a conclusão da BR-
364, cujas obras se arrastam hã mais de vinie anOS:- Nem 
o povo de minha terra espera por esse tipo de atenção do 
podêr central pãT:fSuas ·múltiplas e angustiantes necessi~ 
dades: Do Goveino Federal, como de hãbito, o povo a~ 
creano sabe que só pode esperar o esquecimento, o des-
caso, a incúria e à impTevldêi:tcia. · 

Prova disso, Sr. Presidente, estã no noticiário da im
prensa-de poucos dias atrâs através das informações que 
te_~os de nossa terra, dando conta de que o Acre se en~ 
·contra sob ameaça de caos, sem óleo combustivel, sem 
luz, obrigado a longas horas de blck out. Ao isolamento 
costumeiro provocado pelas péssimas c-ondições -do ca
minho de serviço, que é o que se pode chamar o trecho 
da BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco, aliado ao ve
rão regional que leva os rios Acre e Purus aos mais bai~ 

- XoS _rifveis de suas águas, pesa, agora, sobre o meu Esta~ 
do mais esta calamidade: a falta de energia. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, a ELETRONORTE, 
estã fo"rriecendo energia drasticamente racionada, provo

"-Canáo ã paralizaÇão dos serviços-esSenciais do Estado do 
-ÃCie. 

O abastecimento de. energia elétrica da Capital acrea
na, S,rs. Senadores, é suprida por aquela geradora ,:__ 
ELETRONORTE - subsidiária da ELETROBRÃS, 
através de suas usinas I e II as quais são supridas, por 
2_ua _vez, c_om óleo diesel fornecido pela PETROBRÂS a 
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partir de seu terminal de Manaus. A alternativa deste 
terminal para sUprimento do diesel, gasolina e ãlcool de 

~Rio Branco é o ter_minaJ da PETROBRÁS de Porto Ve
lho; Capital do riovíssimo _Estado de Rondônia. 

A ELETROACRE, que é uma Cia. mista do Estado 
do Acre, compra toda a geração elétrica local da ELE
TRONORT_E e vende no varejo, através de sua rede de 
distribuição espalhada pela cidade e adjacências. 

As cidades do interior, entretanto, são ainda Servidas 
de energia termoelétriCa, gerada diretameilte pela ELE-
1ROACRE. O suprimento de óleo diesel para o interior 
do Estado_ permanece normal, eis que o Governador Na
-bor Júnior te_ve o _cuidado de estOCar· comb-ustível para 
atender essas unidades durante aproximadamente 4 me
ses t<jã to_mou todas as providências para que o controle 
de estoque a cargo da ELETROACRE permaneça aen~ 
tro desses parâmetros. Assim as cidades de Sena Madu
reira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Xapuri e Brasile
ia deverão ter óleo- diesel até dezembro. Em novembro, 
entretanto, com a chegada das chuvas a partir do fim de 
setembro, os rios. da região já estar~o em meia água e 
permitirão _a navegação franca das balsas petroleiras_ ao 
longo de seus leitos. QUeremos demonstrãr Com estâ ex
posição que, no tocante à responS3b-ilidã.de do Governo 
do Acre, no que diz respeito ao fornecimento de energia 
às cidades interioranas, a situação é de absolUta normali
dade. 

O problema que projetou o Acre nas manchetes dos 
jornais e das redes de televisão de todo o País, ~ nelas 
permanece _em cartaz desde sexta-feira passada, dia 9, 
por 5 dias comrecutivOs, em forma de grave denúncia· de 
uma situação de colapso no abastecimento de energia. 
diz re~pelto_ sÕmen.te à Cidade de Rio Branco,· capitaÍ do 
Estado do Acre. Isto porque, mUito _embora a PE
'FR6BRÃS _disponha de um terminal em Rio ~ral!_co, 
-com tanques com capacidade para estocagem de até 4 
meses, por descUido, descaso ou simples impreVidência, 
deixou de abastecer esses contingentes no tempo devido, 
aproveitandO a--Cheia dos iios Acre e Purus. 
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O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com todo o prazer, eminen• 
te Senador Virgilio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Inicialmente, sobre o assunto 
que V. Ex• percutiu, a BR-364, se equivocados nã-o esta
mos, é um dos trechos rodoviários mais importantes do 
Pais, que justamente permite o que nós chamamos de In
tegração Nacional. Reputamo-ta do máximo interesse. 
Essa é uma boa notícia que damos a V. Ex' Pelas li
gações que temos com a terra de V. Ex~ e talvez por uma 
questão sentimental, pois sabe V, Ex• que as primeiras 
providêncí2s da BR-364 f.oram tomadas ao tempo de Ge
túlio, ainda ditador - com outra designação, natural
mente, naquele tempo, não havia BR·364 ,:__e-neSSa oca
sião estivemos exilados lã no Guaporê, quando fomos -
apanhados conspirando contra a ditadura de então -
deve V. Ex~ estar lembrado _d_a I__ Companhia Indepen
dente Rodoviãria - o pouco ou muitO prestígio' que ti- -
vermos vamos atuar junto ao Governo a fj_m de contor-
nar tal :;ituação. Não será um favor, pois temos a· con
vicção de que é uma das prioridades darmos o tráfego as
faltado àquela rodovia para a tão decantada Marcha 
para o Oeste, para as fronteiras oeste do País. Agora, 
quant a esses pequenos incidentes que existem, em que 
sempre culpamos seja um órgão Federal, seja um órgão 
estadual, conforme estejamos no governo ou na opo-
sição, e o orador seja de uma ou de outra facção - __ _ 
desculpe-nos a rudeza - a um e outro nós atribuímos 
uma razão. Caro cOlega, há um erro fundamental na es
truturação, e todos do Governo· reconhecem, um erro 
que não vem de hoJe, vem de muito tempo, de nossa ma
triz energética, qU.ã.ntO-a-não haver uma utilização e_xata _ 
das fontes energéticas compatiyeis com a região. É de um 
dos assessores maiores e mais brilhantes em termos de 
economia, pertencente ao Partido de V. Ex~. Marco An- _ 
tônio Martins, justame-nte_ o eXame do que nós gastamos 
lOucamente, dentro deste Brasil - esta é uma crítiCa a 
todos nós e não ao a tua! Goveinó, Uma ci"ílica que venf 
de um passado que jâ-vãi müitõ longe - e não adapta
mos, realmente, as fontes de geração energêtica às reais 
possibilidades e necessidades, digamos ·assim, do meio. 
Ter usina geradora de energia, à base de óleo combustí
vel, de óleo diesel no Acre, convenhamos,' só um país 
muito ricõ, o Que não é O Casõ do Brasil, se permitiria_tal 
luxo. Não condenamos o gritO de V. Ex', a_ele nos asso
ciamos, mas queremos cbamár a atenção para que, mUi
to mais profunda que a revolta por uma falta momentâ
nea do produto, que vai tornar possível a geração de 
energia nesses lugares, deve ser aquela outra de clamar, 
nãu só para sua região, mas pa'ra todo o Brasil, uma coe
rêncíã energética, unia coerência que, diremos, desde o 
início da República, nunca foi obedecida. oeiculpe-nos 
o aparte, talvez descolorido, mas que bem representa o 
pensamento muito mais técnicO do que propriamente 
político. 

O SR. MÁRIO MAIA - Não tem do Que Se -descul· -
par, nobre Senador Virgílio TávOra. O aparte de V. Ex' 
vem enriquecer e colorir os pobres argumentos que pro
curamos trazer aqui ao convencimento da Casa. V. Ex• 
fez um aparte, coriio diz, técnico. Realmente é um ho
mem experimentado na vida parlamentar e no Executivo 
de seu Estado. Conhece, como militar também, as para
gens longínqUas de nossa Pátria, e fez referências, como 
registro histórico; de sua presença nos adentrados do 
oeste de nossa Pátria, ao temPo de Getúlio Yargas, 
quando jã se falava dessa penetração, dessa estrada que 
ê, em verdade, uma estrada de segurança nacional, de 
primeir-a priOridade, que já devia estar pronta e asfalta
da, há muitos anos, do Rio Grande do Sul atê Ta.batip
ga, no Alto Amazonas. 

Entretanto, vemos que ainda estamos-aqui ê na Câma
ra Federal, como acabou de fazer, recentemente, o meu 

colega de Bancada, Deputado_ Geraldo Reis Fleming, 
cl~n{ando pela efetivação da BR-364, comO-urrla das vias 
mais necessárias não apenas ao Acre mas, essencialmen
te,- ao Brasil. _ 

No que diz resPeitO~ responsabilidade do atual Go
verno, aliás, do partido de V. Ex•, temos que fazer com 
que ~ Casa c-ompreenda que esta responsabilidade al
cança duas décadas e, por isso mesmo, ela se torna_muito 
grande, e já deveria o Governo ter- dado uma maior 
atenção na efetivação dessa vía de- comui:iicação. 

Desta forma, a PETROBRÃS não prOveu do" neces
sário çombustível as usinas I_ e II da ELETRONORTE, 
oem como de álcool e gasolina para o consumo da praça, 
carros de passeio e táxis. Quem conhece a região, sabe 
muito bem que o transporte fluVial no Estado do Acre 
torna-se precârio nos meses de junho, julho, ago-sto -e_ na 
primeira quinzena de setembro, épocas em que as águas 
estão mais baixas. À vista disto, o Conselho Nacional do 
Petróleo (CNP), órgão fiscaHzador dos setores petrolífe
rOs e c"arboníferos, tem entre suas principais-funções nor
mátiVãs a de controlar e garantir o suprimento de pe
tróleo e_seus derivados a todas as regiões _do País. 

O Si-. Alberto Silva - Permite V. Ex• um aparte1_ 

O SR. MÁRIO MAIA- Com prazer, nobre Senador 
Alberto Silva. 
- O Sr. -Alberto Silva- Eu_ estaVa ouvindo o discurso de 
V. Ex•, lá no meu Gabíriete, e chego a tempo para 
co_ngratular-me com V. Ex• pela reclamação, pela expo
s[ção que fai; da falta de combusUveis rio seu Estado. E 
mostrando, como está fazendo, com o brilho que lhe é 
peculiar, que aquelas estradas necessárias ao abasteci
mento de uma região tão distante, como é o Estad.o de V. 
Ex', já devçriam estar concluídas. Mas, nobre S~nador 
Mário Maia, eu gostaria de dizer a V. Ex• que a imprevi
dência e, principalmente, iniciatiVa- desse tipo- de provi
dência é sempre do Governo, a imprevidência comanda 
as ações a respeito deste assunto no nosso País. Anote V. 
E;x• o que vou dizer: para se fazer chegar l litro de óleo 
dtAsel ao Estado de V. Ex', consome-se_outro litro ou li
tr~ e_ meio. Entretanto, faz pelo menos 3 anos que um 

_ grup-o de técniCos -da Universid-;de do Ceará descobriu 
algo que é fantástico nos dias de hoje. V. Ex~ tem ouvido 
falar em querer-se misturar óleo ve~etal com óleo diesel, 
para diminuir o consumo do diesel, substituindo-o por 

.óleo vegetal. O que os técnicos da Universidade do Ce_a
rá fizeram_fo_i coisa diferente; atra vês de um processo que 
eles inventaram, eles dividem o óleo vegetal em duas par
celas: uma é óleo diesel - pode ser colocado no motor 
do Carro :__e- a outra é glicerina, um prod~to nobre. Fi
zeram mais_:_construíram uma pequena usina e fundaram 
_uma empresa, que se chama PROERG. Eu .. _e o Vice
Presidt!nte da República assistimos à inauguração. Pois 

·bem, eles fizeram uma proposta, através do Ministério 
de Minas e Energia, de montar uma usina destas naquela 
região,. para diiundir o processo e a id_éia de se plantar o
leaginosas ria(juela área, como o amendoim ou qualquer 
outra oleaginosa óe estrutura molecular conhecida, com 
exceção _da mamona. Com a efetivação de um programa 
desses poder-se-ia ter todo o combustível necessário para 
o consumo da região. Estive recentemente na PRO ERG 
e fui informado de que o-processo, diga-se de paSsagem, 
foi aprovado pelo MiniStro César Cals e empancoU na 
SEPLAN. Então, um país que tem a riqueza, como_nós 
temos, de óleos vegetais, que tem na região de V. Ex.• a
quela pujança de se poder plantar o que quiser, oleagino
sas lã existem, não tem óleo diesel porQue hã imprevi
dência mesmo. O Governo pl-eÍere- gastar" 1 litro e meio 
de óleo para levar o óleo diesel tão necessário ao des_en
volvimento da terra de V. Ex• _e __ uma pena e é uma lásti
ma que isso esteja acontecendo. Parabéns a V. Ex.• pela 
colocação que faz do problema, como de direito, repre
-sentante que é V. Ex• daquela região. Muito obrigado 
pela concessão do aparte e desculpe-me se fui longo. 
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O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Alberto Sil
va, agradeço o aparte que V. Ex~ dá ao meu discurso, 
porque ele o enriquece muito, pelo brilhantismo e sabe
doria com que V. Ex' costumeiramente aborda os 
problemas, quer em discurso, quer em aparte, pelos ensi
namentos e informes técnicos e científicos que traz à Ca
sa, para que os Srs. Senadores fiquem alertados e façam 
ver ao Poder Executivo a necessidade de uma atenção 
mais efetiva em dotações orçamentárias para a -pesquisa 
nes_te País, que é o que está f~:~ltando. Quanto às priorida-

-d~: realmente toda a pesquisa está embrionária em nos: 
so País, e ainda dependendo de iniciativas individuais, 
-sem qualquer estímulo do Poder Público. Com_referên
cia às prioridades faladas por V. Ex~ e pelo nobre Sena
dor Virgílio Távora, o exemplo aind1:1 da nossa batida e 
rebatida BR-364-é o ·mais convincente, porque essa estra
da de_iã:nta ~ecesSidade, magnitude e importância para 
nós, foi relegada a um plano terciãrio, e se deu preferên
cia a projetas de impacto como a Transa-mazônica e, piOf 
que a Trarisamazôníca, coffiõ~~nho repetido aqui várias 

- vezes, a PerimetrafNorte, ila qual se gastaram rios de di
nheiro e hoje não se sabe nem onde fica. Se aquela im· 
portância, que foi empregada na Perimetral Norte para 
abrir a florestã amaZónica...::.. e depois abandonada- ti
vesse sido empregada na BR-364, ela já estaria plena· 
mente asfaltada. 

Com referência ao preço do transporte do combustí
-~~1, V. Ex• tenl razãÕ, eu faço alusão ao mesmo tempo 
no texto do meu discurso. Realmente, gastamos quase 
dois litros de óleo diesel_pa_ra transportar um litro do 
mesmo óleo para a capital do meu Estado. Mas para as 
cidades mais distantes gastam-se até mais do que essa 
quantidade. Já deveria haver uma usina para produzir o 
âlcool da mandioca e o álcool d_a cana-de-açúcar; tanto a 
gramínea quanto a enforbiácea dão plenamente nas ter
ras acreanas. Estão lá as terras esperando a mão do ho
mem e os _pod_eres públicos. 

O Sr. Vii-gílio Távora- Pt'irmite V. Ex' um aparte? 

O SR. PRESI.DENTE (Moacyr Dalla. Fazend_o s_oar_a 
campainha)- O tempo do nobre orador está encerrado. 

O SR. MÁRIO MAIA - Pediria ao nobre Senador 
Virgflio Távora que me deixasse adiantar --o --discurso, 
pois- ::i.inda estou na terceira página. O problema é muito 
importante. 

OS-~. Virgílio Tâvora- Poderíamos fazer uma solici
tação ao eminente Presidente desta Ci.sa; porque o as
sunto que V. Ex• traz- não C"oncordamos, claro, com 
algumas de suas colocações - mas o assunto, realmente, 
é interessante. O raiO de alcance deste plenário deve ser 
am fórum de debates. Portanto, de_batemos aqueles as
suntos fundamentais, aqueles assuntos básicos. E qual é 
o asunto mais interessante para essa região que V. Ex• 
representa?~ ter justamente a sua integração ao resto do 
País. De maneira que, Sr. Presidente, é um apelo que fa
zemos: um pouquinho de paciência, olhando o relógio 
correndo às avessas, mais uns 10 ou 12 minutos para o e
minente Senad_or terminar o seu discurso. 

-· «;>_SR~ ~ÁRIO. MAIA -:- Esper_o a compreensão da 
Mesa, se ~ão para com este humilde orador, pelo menos 
para com o Estado que represento nesta Casa. 

Muito- embora -devamOs eD.fatizar as preocupações 
permanentes do general Oziel de Almeida Costa, presi
_dente do Conselho Nacional do Petróleo, no que tange a 
essa função primor-dial, parece-nos que seus auxiliares 
andam desatentos em relação a tão sério problema. A 
prova está em que, nas últimas semanas, registraram-se 
vârias falhas no abastecimento de combustível em 'santa 
Catarina, no interior-de São Paulo, em Pernambuco e, a
gora, no meu Estado. Teniõs notícias de fontes oficiais 
de que há 40 dias sairam 9 balsas de Manaus com carre
gamento de 3 mi.lhões e 500 mil litros de combustível. 
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Até a presente data, Sr. Presidente, (notícia de hoje de 
manhã), nenhuma dessas balsas haviam sequer alcança
do a cidade amazonense de Boca do Acre, no médio Pu
rus. Apresso-me em informar ao SenadO, que esse traje
to, Manaus-Boca do Acre, é normalmente percorrido 
por essas mesmas barcaças entre 12 a 15 dias, no período 
das cheias, Diga-se de-passagem que, nessa época, os rim.; 
estão com as águas em nível crítico de vãzante. b río Pu
rus está .. raso" e as balsas se locomovem com grandes 
dificuldades, encalhando freqUentemente nos bancos ~e 
areia, tornando a viagem penosa. Vejam bem, as balsas 
ainda não chegaram a Boca do Acre. E, quando chega
rem, dali não pass.il-ão, pois ·o- -riõ Acre, afluente do rio 
Purus, é muito mais estreito e mais raso e não dará cala
do para as balsas. Então, de Boca do Acre, o combustí
vel deverá ser baldeado para caminhões-tanques de 10 
mil litros e nestes transportados para Rio Branco, atra
vês do caminho de serviço de 220 Km, que é a futura es
trada federal BR-317, continuação da Transamazônica. 
Este trecho, porém, de estrada federal acha-se pratica
mente abandonado pelos Poderes póblicos da União, 
encontrando-se, atualmente, intrafr::gável. Para torná-lo 
transitável, o Governador Nabor Júnior, determinou 
que as ~ãquinas do DERACRE se deslocassem Paiã" a 
recuperação emergencial desse trecho da futura estrada, 
na maior parte dentro do território do Estado do Ama
zonas. Que ironia,- Sr. Presidente e Srs. Senadores! ..• O 
Ministério dos Transportes nos nega a BR-364 e am.da 
nos obriga a gastar recursos do DERACRE oriundos dO 
P.D.R.I para recuperação de pontos críticos de uma es
trada federal, com o agravante de ainda estar, a maior 
parte dessa estrada, em território alheio ao Estado do A
cre, dentro do território do Estado do Amazonas. 
Informou-me, ontem, o Governador Nabor Júnior que 
as máquinas do Departamento Qe Estrada de Rodagem 
do Acre já se encontram a 28 Km de Boca do Acre e que, 
dentro de 48 horaS, completarão o serviço de recupe
ração emergencial da "Estrada". 

Pela nossa exposição, os Srs. Senadores podem ver 
que esta não é uma solução definitiVa dó pioblema. ~ 
uma providência heróica, para- s-uprir aS riecessidades 
presentes, livrando a capital acreana de um colapso total 
de energia, de conseqüências imprevisíveis. Como já me 
referi no início, a- 2• altefnãtiva de abastecimento de 
combustível de Rio" Branco dá-se atrãvés do terminal da 
PETROBRÁS em Porto Velho, que não tem problemas 
de abastecimento fluvial, visto que o rio Madeira dá con
dições de navegabilidade durante os 365 dias do ano, por 
ser bem mais caudaloso que o Purus---:-

Mas, para abastecer-se do terminal de Porto Velho, 
Rio Branco passa a depender da BR-364, numa extensã&l 
de cerca de 500 Km entre as_duas Capitais. AconteCe, S. 
Presidente, Srs. Senadores, que a BR-364, nesse trechot 
também ainda é um simPles caminho de serviço, intrafe
gável na estrada, apresentando, vários pontos crfticos, 
como sejam: "brocotumas oi-iundos de lamaçais e atolei
ros ressequidos, desvios e pontilhões caídos". 

A empresa Rodoviária "São Lucas" é credenciada 
junto ao CNP para o transp_~rte de combustível na Ama
zônia. Os camioneírOs dCSsà empresa cObravam até o ve
rão passado, uma taxa de transporte de 250 mil cruzeiros 
por caminhão-tanque de 10 mil litros. Acontece que de
vido ao péssimo estado de conservação dã estrada, as 
motoristas se recusam a transportar o combustivel.pbr 
esse preço, pois alegam freqOentes acidentes, como 
quebra de molas, de eixo de diferencial, estouro de 
pneus, etc., tornando a empresa de grande risco. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, esses cami9-
neiros estão exigTndo, no verão deste ano, uma taxa adf:. 
cional de ~0%, iSto é, mais 125 in1I cruzeiros po,r cami
nhão de 10 mil litros. 

De inicio, o General Oz1el se recllSõu a aceitar que a 
PETROBRÃS pagasse essa sobretaxa, excitando os ca-' 
mioneirõs a -não se aproVeitarem da situação difícil que 
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enfrenta 9 Estado do Acre-. Percebendo, entretanto, a 
gravidade do problema, resolveu ontem (dia 13) - so
mente ontem, Sr. Presidente - concordar em pagar a 
sobretaxa, pÓrém, apenas durante 1 O dias, isto é de 13 a 
23 do corrente mês de setembro. Assim, a partir de on
tem, 20 caminhões-tanques de 10 mil litros, e não 200 
caminhões-tanques, como a imp-rensa informou, portan
to, o abastecimento continua precário - estariam par
tindo de Porto Velho com destino a Rio Branco, trans
portando a frota, num total de 200 mil litros por viagem, 
a qual durará, em _!nédia, devido às péssimas condições 
da estrada, de 24 a 48 horas. Acontece que o con.sumo 
diário normal de óleo das Usinas I e 11 da ELETRO
NORTE é de 100 mil litros. Portanto, cada viagem da 
frota de 20 caminhões, dá para o abastecimento de ape
nas 2 dias. Como os caminhões gastarão 2 dias para irem 
carregados a Rio Branco, dois dias para voltarem des
carregados e dois dias para retornarem, novamente, car
regados a Rio Branco, haverá um hiato de 4 dias, deter
minando um deficit crescente no abastecimento, obri
gando, dessa forma, a cidade a um racionamento prolon
gado, até que as balsas do Purus cheguem a Rio Branco. 
Isso quando as águas vierem. Há, também, o "pi:oblema 
com _a l;larcaça de travessia do Abunã que já entrou em 
pane 3 vezes, durante este mês. 

No dia 8 de setembro, e somente no dia 8 de: setembro, 
o Governador NabOr Júnior foi surpreendido com a ín
formação dada pelo encarregado da ELETRONORTE, 

_ em Rio Branco, de que s_ó tinha estoque de combustível 
para 3 dias e, pÚ- isSO, solicitava que a ELETROACRÊ 
submetesse a cidade a um racionamento imediato e rigo
roso. Foi uma espécie de intimação ineXoráveL D·iante 
dessa realidade, foi acionada imediatamente toda a capa
cidade de comunicação do Governo estadual no sentido 
de contactar-se com as autoridades da área energética: 
Ministro Cêsar Cais, Shigeaki U eki e Oziel Almeida 
Costa. 

Enquanto _não qbtinha uma solução maior, o Gover
nador Nabor Júnior juntamente com o Diretor da ELE
TROACRE, Dr. Carlos Abrantes, elaboraram um plano 
de racionamento com combustível para 5 dias em regime 
de 50% da carga total das usinas. Para não prejudicar 
mais. intens!].me_n_!e os. serviços básicos localizados na 
ãrea central da cidade, como hospitais, ficou assim dis
tribuídos o racionamento: 

_Centro: das 23 às 6 horas do dia seguinte. 
Bairros periféricos: racionamento de 18 horas conse

cutivas, inclusive a Estação de Abastecimento d'água, a 
qual, por este motivo, está fornecendo apenas 50% do 
volume d'água normal para abastecimento da cidade. 

O comércio e as atividades industriais da periferia çom_ 
18 horas de racionamento, entraram em colapso. Muitos 
balcõe!i_ frigoríficos pararam de fun~ionar com grande 
prejuízo para seus proprietários e a população em geral. 

Ainda com referências _às estradas, têm-se noticiaS va
gas de que o Ministro dos Transportes, Cloraldino SeVe
ro, teria mandado inspecionar o trecho Porto Velho
Rio Branco. Mais uma vez, aqui desta tribuna, exorta
mos o Sr. Çloraldino Severo a nos ouvir_ e_ destacar pa
trulhas, pa~a uma ação permanente, nos pontos críticos 
da BR~364, não só no trecho Rio Branco- Porto Velho, 
como nos trechos Rio Branco - Sena Madureira e Rio 
Branco - Xapuri - Brasiléia - Assis-Brasil. 

Não há previsão para a chegada das balsas na Boca do 
Acre. Há um mês que prometem chegar e não chegam. 

No setor dos transportes, o mais precário do País, dois 
~erços dos carros oficiais do meu Estado estão parados 
por- falta de combustível e a metade da frota de ônibus 
deixou_ de operar, sem falar nos carros de passeio e táxis, 
quase todos parados, em filas intermináveis nos postos 
de abastecimento, à espera de combustível. 

Sr. Presidente, isto tudo nos envergonha e enche de in
dignação o povo de minha terra, já cansado das promes
sas mirabgJantes das autoridades federais de resolver os 
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problemas energéticos, de abastecimento e de transpor
tes do Acre. 

A situação atual da capital acreana evidencia um re-
trocesso a um estado de desenvolvimento anterior a 
1950, quando o racionamento de energia ocorria das 19 
às 23 horas. 

Sr. Presidente, não é admissivel que, além dos proble
mas cdmurfS e inerentes a toda t<::Siiio amazdnica., como a 
especulação fundiária, os saques às suas terras, a crimí· 
nosa depredação de suas reservas florestais, a inexpressi
va diversificação de sua produção agrícola, o isolamento 
do resto do País por falta de vias de acesso, veja-se o 
Acre na contingência de enfrentar um dos mais graves 
problemas de energia elétrica e de combustível que se 
tem notícia --no -=-Pãfs. 

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

O SR. MÁRIO MAIA - Çom prazer, nobre Uder 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• receba, com o Go
vernador Nabo r Júnior e o povo do Acre, a total solida
riedade dos seus companheiros da Bancada do PMDB; 
nesta Casa. face à situação de calamidade em que se en· 
contra o seu Estado, notadamc:nte a sua capital, diante 
da crise de abastecimento de derivados de petróleo, o 
que revela uma falha lamentável das autoridades respon
sáveis pelo setor no seiC? do Governo federal. 

O SR. MÁRIO MAIA- Eu é que agradeço a solida
riedade de V. Ex•, à minha presença nesta tribuna e ao 
Governo de nosso partido no Estado do Acre. Mas o a .. 
gradecimento é extensivo a todo Estado do Acre, porque 
neste momento não há diferenças entre partidos, todos 
conjugados para resolver o grande problema que nos a
flige. 

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

O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presidente, _com a per
missão da Mesa, eu gostaria de ouvir o aparte do nobre 
colega, representante de um Estado ... 

-o Sr. José Lins- ~um minuto apenas, nobre Sena
dor Mário Maia 

O SR. MÁRIO MAIA - ... que também vive sob o 
signo quase que eterno de calamidade. A nossa calami~ 
dade é passageira, parece-nos, depende de uma chuva. 

O Sr. José Lins- Mais do que isto, nobre Senador 
Nário Maia, V. Ex• sabe que a população do Acre é, em 
grande parte, nordestina e, principalmente, de cearenses. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nós nos orgulhamos de ser 
filhos de nordestinos. 

O Sr. José Lins - Se não fosse por outras razões, V. 
Ex• teria a nossa solidariedade pelo menos pelos laços de 
sangue e afeto que nos unem. 

O Slt. MÁRIO MAIA - Muito obrigado. 

O Sr. José Uns- Mas, eu quena dizer a V. Ex•, que 
tenho em mãos informações que julgo importantes. São 
dados que me foram transmitidos pelo Conselho Nacio
nal do Petróleo, que certamente são valiosos para V. Ex' 
Para não atrapalhar o discurso de V. Ex•, já que o seu 
tempo está se esgotando, eu logo que puder darei ao Ple
nário essas informações para que possam chegar até V. 
Ex• Então V. Ex• poderá ver o enorme esforço que o 
CNP tem feito, e as autoridades dos demais órgãos, para 
atender o Acre nessa emergência, realmente lamentável. 
Mui to obrigado a V. Ex•. 

O SR. MÁRIO MAIA- Eu é que agradeço a V. Ex' 
Veja bem. estamos trazendo o fato presente como canse-
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qUência de uma incOria do passado. De modo que a e
mergência nasceu agora devido aos descv.id_os. à imprevi
dência que os órgãos públicos tiveram com relação ao_a
bastecimento do meu Estado no período em que ele de
veria ter sido feito. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Os_-transportes hidroviârios, praticamente os únicos 

meios de comunicação ut_ilizados para a movimentação 
de carga durante as êpocas invernosas, vinculam, até ho
je, a economia da Amazônia, notadamente ~do ~cre, ao 
mercado externo do qual depende quase totalmente, sen
do aqueles transportes responsâ veis, de um certo modo, 
pela falta de integração de meu Estado aos demais Esta
dos brasileiros. Por isso,jâ era de esperar, mais dias, J?:e~ 
nos dias, a eclosão, no Acre, de um colapso energético 
das proporções do que o atinge, neste instante. 

A falta de combustível e de energia que ora enfrenta o 
meu Es.t.a.qo foi advertida pelo Governador Nabor Jú
nior às autoridades responsáveis pelo seu fornecimento, 
hã mais de quinze dias, recebendo delas a informação de 
uma balsa com 5 milhões de óleo diesel e;stava subindo o 
rio Purus. Acontece, Senhor Presidente, que o Governa
dor Nabor Júnior m3.ridou algu11s funcionários do Esta
do descerem o rio Purus em um longo trecho, por "desli
zador" e a balsa não foi encontrada. 

É, assim, Sr. Presidente, que são tratados os proble
mas do Acre pelas autoridades do Governo Federal. 

Não é admissível, Senhor Presidente, que um Estado 
da Federação, em que seus municípiOs São considerados, 
hipocritamente, ârea de segurança nãcional, dependen
do, até hoje, de estoques de óleo diesel para o funciona
mento de sua energia termelétdca, seja tratado com ta_n
to descaso e com tanta imprevidência. 

Sofre assim o Acre-um racionamento calamitoso-, sem 
precedentes, com a ELETRONORTE gerando energia 
para o Estado apenas por três horas durante às 24 horas 
do dia. 

A situação é desesperadora, pois os estabelecimentos 
bancãriós,- estão ameaçados de fechar suas portas, o co
mércio paralisado, os hospitais trabalhando à luz deve-. 
las e os serviços essenciais seriamente compromelido_s. 

Sr. Presidente, há menos de dois anos-atrâ_s, o Minis
tro das Minas e Energia declarou textualmente: "Posso 
afirmar que o Brasil é o País que melhor proveito pode 
tirar da crise mundial de energia. Temos en-ergia abun
dante, quer a hidrelétrica, quer a extraída do carvão e:do 
xisto, da turfa, do urânio, da biomassa ou da lurninosi~ 
dade. Temos fontes--energéticas abundantes num_ffi],l.ndo 
em que há escassez de energia". 

Essas otimistas declarações do Ministro das Minas e 
Energia não foram-, certamente· dirigidas ao Acre, que 
dentro da Região N arte acusa baixíssima taxa de capaci
dade geradora instalada de energia elétrica. 

Este é o contexto muito pouco animador em que vive 
o Acre, num País que se Orgulha de ter o maior potencial 
hídrico do mundo. 

Enquanto isto, Sr. Presidente, está orçado em mais de 
30 bilhões de dólares, o compromisso assumido pelo 
Brasil para o financiame-nto çJe seu mirabolante progra· 
ma de energia nuclear. Por que se preocupa tanto o Go· 
verno com este programa triunfalista, se ele se vem mos· 
trando incapaz de prover o N arte do País de energias de 
custos bem menos dispendiosos e de instalações bem me· 
nos sofisticadas? 

Sabe muito bem o Governo Federal que, para a Re-- __ _ 
gião Norte poder sair do estado de estagnação a que foi 
relegado, necessita urgentemente ampliar seu parque in· 
dustrial e acelerar suas atividades comerciais. Nada dis
so, porêm, será possível sem a ampliação de sua capaci· 
dade de energia elétrica e ténnica. 

Sofre, hoje, o Acre uma crise violenta de suprimento 
· de combustível, enquanto, na ârea da PETROBRÃS, Q_ 

governo decidiu adotar uma política, que ele mesmo ch~
. mou de .. agressiva" de exportação de derivados de pe-

tróleo, uma vez que a capacidade de suas refinarias ultra
Passa a uni milhão e meio -de barris/dia. _Mistérios de 
uma poHticã -energét1ca, qúe ningúém atê' hoje desven~ 
dou. 

De acordo __ com_ a_ ~Jual Política Energética do Pai_~, "o 
terceiro item do seu Modelo .Energético é o desenvolvi

'mento de fontes alternativas de energia, cabendo ao Mi
nistéri~- d~~ Minãs e Energia, aplicar a teoria da regiona
lidade, defi!Jindo para cada região do País o tipo energé
tico mais apropriado, de acordo co_m sua ocQrrÇncia na
turai na própria área de consumo. Tal modelo, pofém, 
Senhor Presidente, parece que não se aplica ao Acre, cu
jas taxas de energia instalada estão entre as mais baixas 
do País. · 

Afirma o Governo que aquele Modelo Energético re
·sultou de uma adesão nacional, e que ele nasceu de uma 
-B.inpla--discussão -a riívél bra-sileiro, desde entidades de 
trabalhadores, estudaittes, até os homens de governo e 
do COngr-eiiso Nacional. O Acre, com o terríyel Black-

- out que caiU sobre sua população parece desmentir tal a
fifmativa, isto porque não basta empenhar-se em expan
dir sua pmdu~o interna de petróleo~ se os meios de seu 
suPrlffientO eS-tao sujeitos a sucessivo's-riscos de colapso, 
como é ~xemplo eloqiiente o caos 9ue cai~ sobre a ~api
tai de Ineu Estado. 

Já é hora, Sr. Presidente, de o governo levar mais a 
sério Slla política energética, ocupando-se menos de ba
lanços, muitas vezes, manipulados pelos seus tecnocra
tas, decidindo-se a proceder a uma reformulação geral 
nesta política, para que as áreas mais carentes do País, 
como as do meu Estado, se vejam livres, de uma vez para 
sempre, de colapsos de energia e de combustível, como o 
que sofre há mais de 15 dias. Num país de extensão con
tinenta( como o nosso, dominando a tecno(ogia do ál
-cool carborante, não tem cabimento gastar-se tanta ener
gia transportando energia. 

Nobre Senador Alberto Silva, aqui faço referência ao 
aparte de V. Ex• 

Para se levar um litro de óleo diesel ao Acre, gastam~se 
2 litros do mesmo óleo. Isto é Um absurdo, quando já 
devíamos ter uma usina de álcool de cana ou mandioca 
no Acre e outra de extração de óleo de castanha doBra
sil, nativa e ab!lndante em meu Estado, para Sl!bstituiçâo 
"dO diesel. -

V. Ex• sabe muito bem que a nossa terra, principal
mente o vale dQ Purus-Juruã, ~ riquíssima em 91eÇ), .a
través da c.astanheira, que é uma árvore da famfiia das 
Bertholletia excelsa ... 

-<lSr_. AJb~to Silva- Sr. Pres!dente, apenas u~ minu
to para o aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, vou conce
der, p_or um minuto, e terminO o meU prónuncianfentO. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex•, Sr. 
Senador Alberto Silva, foi citado nominalmente, e pode-. 
I-á; a:epofs que o nobre Senador terminar, pedir a palavra 
pela ordem e fazer o seu pronunciamento. 

O SR. MÁRIO MAIA - Concluo, então, Sr. Presi
dente, o meu discurso. 
--O povo ac{eãil:o espera, nesta terrível conjuntur_ª em 
que vive, que o Governo Feçieral se decida a aplicar no 
Acre a sua tão descantada teoria da regionalidade, resol
vendo de vez o angustiante problema de energia. 

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

_ O_$R. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder Humberto Lucena, que falará 
pelo PMDB. 
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O SR. HUMBERTO LUCl;N,; PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ PUB,UCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder 

_do PDS. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- (PDS- PA. Como 
_Líti~;;;r,_ pronuncia o seguinte discurso;)- Sr. Presiden~e, 
Srs. Senã.dores: 

No dia 8 deSte mês, o nobre Senador Roberto Saturrii
no fez um pronunciamento nesta Casa, a respeito do 
qual desejo efetua"r alguns reparos, para evitar que a íll
terpretação desse texto possa conduzir a uma conclusão 
completamente distanciada da verdade, conclusão que 
não poderia passar sem um severo reparo da liderança 
<!o PDS. 

Não fiz esta retificação ou esta referência que agora 
realizo, Sr. Presidente na segunda-feira, porqu~ não 
compareceu à sessão do Senado o nobre Senador Rober
to Saturnino. Não o fiz ontem, porque S. Ex• desejava 
proferir um discurso em torno do tema abordado pelo 
Presidente do nosso Partido, o ilustre Senador José Sar~ 
ney, e pediu-me que o seu tempo fosse preservado. Faço
o, hoje, embora ausente S. ExJ, porque este registro não 
pode mais retardar, Sr. Presidente. 

No discurso do dia 8, o nobre Senador Roberto Satur
nino teceu algumas considerações a respeito da alteração 
da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, a respeito dos conflitos verificados 
na cidade do Rio de Janeiro, e, por último, sobre uma 
publicação efetuada na imprensa, com matéria paga pelo 
Sr, Assis Paim C_u_liha, justificando a conduta do grupo 
Coroa-Brastel, que recebeu intervenção do Banco Cen
tral em virtude de graves irregularidades constatadas 
nessa organizaçãó. 

Desejo, de pronto, Sr. Presidente, declarar que a Lide
rança do Governo, a minha Bancada no Senado, o meu 
Partido não tem, como nunca teve, o prop6sito de opor 
qualquer dificuldade ao esclarecimento desses fatos. 
Uma CPI extraordinária, além das cinco que jâ estão 
constituídas, poderia ser organizada no Senado, como a

_ventou o nobre Senador Humberto Lucena, mas ocorre 
.que, com a mesma finalidade, se encontra funcionando 

_na Câmara dos Deputados uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito. O Poder Legislativo é um só, instituciOnal e 
constitucionalmente composto pelas duas Casas e, 
parece~me, sem possibilidade de contestação, que uma 
CPI n_a Câmara dos Deputados, onde as Oposições são 
maioria, poderá f<izer uma apuração completa desses fa
tos, sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo. 
A Oposição, poderia alegar que, no Senado, nós en~ 
traríamos com 2/3 n_a composição de CPI e que a apu~ 
ração poderia se tornar mais dificil. Na Câmara, a Opo
sição não apura o que não quiser, porque ela tem a Presi
dência da Comissão, ela tem a maioria da Comissão, tem 
todos os elementos para apurar os fatos que, como alega, 
escandalizaram este País. 

O Sr. ~~sé Fra~ell_i_-: Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. 

O Sr. José Frage~i - Parece que na Câmara há uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso da Dei

~ fin, mas sobre a Coroa-Brastel não. 

O SR. ALOYSIO CHAVES -:' Há cinco comissões. 
Entre elas, a que poderá apurar essa denúncia. 

O Sr: José- Fragel!i- Um Deputado _nosso ia requerer 
qué foSSe incluido na CPl da Delfin õ caso da Coroa
Brastel,_ porque ainda não havia tal ComissãO . 
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Se não houver, e·pela 
extensão, nobre Senador~-Como V. Ex' sugere ap~opo~ta 
do Deputado, u Comissão terá competi?:ncia para fazer a 
investigação. 

O Sr:-José-f'ragelli- Perdão, sô para esclarecer: V. 
Ex~ acha que a Comissão de Inquérito, no caso da Dei
fio, poderá tomar conhecimento no caso também da 
Coroa-Brastel? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não estou afirmando 
isso a V. Ex•. A informação que tenho é que na Câmara 
dos Deputados foi constituída uma CPI para ap~rar
também esses Tatos e esSas irregularidades. Foi o que 
mencionei. Se essa Comissão não está func10nando, a in
formação que se aduz aqui é a de que um ilustre Deputa
do teria proposto que se ampliasse os poderes dessa Co
missão, para-incluif também o caso Coroa-Braste!. 

O Sr. José Fragclli- Exato. Mas não foi aceito ainda, 
isso .. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- De qualquer maneira, 
numa ou noutra hipótese, esia apuração poderá ser feita 
em toda a sua amplitude, por essa CPI instituída nã Câ
mara dos Deputados. 

Prossegue: nessa análise e, mais adiante, assevera: 

··o que saiu nessa conversa franca e aberta -
referindo-se a entendimentos do Sr. Paim na ãrea do 
GoVerno- o Sr. Paim está na obrigação de nos re
latar." 

Prosse"iue: 

"Está o Sr. Paim _obrigado tam~ém a nos contar 
que mecanismos imaginou, e o que lhe disse o Sr. 
M:i~istro _Pel.fim Netto para lhe tranqililizar e fazer 

-cOm que _aquiescesse na operação." 

Na análise desse documento, transcrito no discurso do 
Senador Roberto Saturnino, depois de mostrar essas o
~issões _ou essas imprecisões, assevera: 

"Todas as questões_que o Sr. Paim deixou de es
clarecer, nós temos o direito de exigir que sejam es
clarecidas:: 

Bastaria essa transcrição, Sr. Presidente, bastaria essa 
análise para esperar que realmente a Câmara e o Senado 

- fizessem essas apurações. 
Mas, a s_eguir, S. Ex• conclui afirmando que os Srs. 

Ministros de Estado cometeram crimes de responsabili
dade, que deve ser intentada perante o Supremo Tribu
nal Federal a ação competente para apurar essas respon-

Mas. o que quero assinalar aqui, nobre Senador José 
Fragelli, é que_ o PDS ---é esse o propósito da minha in
tervenção hoje-- não fem nenhuma objeção a que se a
purem esses fatos. - -sabilidades. "!:.preciso que esses crimes sejam apurados 

e_ que os responsáveis sejam punidos". 
O Sr. José Fragclli - Muito bem. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Mas com relação a 
esta notícia, como matéd<i paga~ publicada -no Jornal 
pelo Sr. Assis- Paim Cunha, que-dirigia ésse --giupO
Coroa-Brastel, e que se beneficiou de- todas essas -faClli_
dades que teriam, segundo alega, sido concedidas pelo 
Governo, a respeito dessa JJOUcia, O Sen-ador- Roberto 
Saturnino fez urria série de cOnsidirUções. 

E, S. Ex', corretamente, afirma que esses fatos alega-
dos por uma das partes precisam ser comprovados, pre
cisam ser esclarecidos. precisam ser elucidados. Agora, 
esse cidadão que teria sido beneficiado por todas essãs 
vantagens, por todos esses privilégios, pOr todas essas re
galias, vem denunciar na imprensa irregularidades das 
quais participou. Então~ ·e-Sses fatos devem ser aPúrados, 
esses fatos devem ser esclarecidos. O próprio Senador 
Roberto Saturnino reconhece isso, quando declara no 
seu discurso, depois de transcrever algumas pilsSagens 
desse documento, que há inúmeros pontos obscuros nes-
sas declarações. -

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

O SR. ALOYSIO CHAVES - SCnador José Uns, 
permita-me somente avançar na análise do documento 
para, em seguida, conceder-lhe o aparte. 

Mas, Sr. Presidente, há pontos obscUroS qu-e precisam 
ser esclarecidos. que o próprio Sr. Assis Paim CUnha dei
xou em suspenso. E depois de registrar esses pontos obs
curos., onde hâ vagas insinuaçõ_es Ou -meras iDslnliações, 
o nobre Senador Roberto Saturnino diz: 

"Pergunto, mais uina vez, ao Sr. Paim: que im
portantes setores políticos foram esses que levaram 
o Banco Central a não efetuar a interve-nção a que 
estaria obrigado pela lei'?" 

Mais adiante, depois de analisar outro trecho desse 
documento, no discurso, o Senador Roberto Saturnino 
diz: 

"Pergunto ao Sr. Assis Paim: que vantage-ns, que 
benefícios, que estímulos conseguiu do Banco Cen
tral, das autoridades monetárias deste País, para 
realizar mais esse serviço ao Governo Fe"deral?" 

E avança este jufzo: 

"A honra da Nação não está ameaçada como 
quis dizer o Presidente João FigueiredO, pela possi
bilidade de deCretarmõs uma moratória .. Não! A 
honi-a da Nação está já atingida por esses fatos, por 
esses crimes, acob~rtados pelo próprio Presidente 
da República, que teima em se obstinar a manteres
ses Ministros à frente de suas pastas." 

Mais adiante, afirma que: 

. "Ess~ crimes impe_rdoáveis, que ufetam a honra 
da Nação, a honra da adf!Jinistraçào pública, a hon
ra do próprio Presidente da República, na medida 
em que ele mantém esses Ministros, _esses crimes de
põem CQntra todo o País." _ 

Ora, Sr. Presiderite e Sfs. Senadores, é exa1affiente esse_ 
reparo que eu quero fazer. Não entro no méi-Üo da á"náli
se do 9epoimento desse cidadão. Nã_o_ discuto a conve
niéri"Cia de uffi arriplo esclarecimento e de uma completa 
_in~e~tigação dessçs fatos. Mas esses fatos, que são im
completos, que são omissos, que são lacunosos, que dão 
margem a todas essas indagações e perguntas, não po
dem permitir a conclusão que se fez e que envolve a hon
ra e a dignidade do Senhor Presidente da República. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, recordo que lê-se em 
Goethe, no imortal poema "Prólogo no Céu" diálogo 
patético ·en"tre a Divindade e Mefi5tófe1es, a resPeito da 
experiência de Fausto, esta advertência: "Somente o ho
mem que não luta, não estâ sujeito a errar". Um Chefe 
~de Estado pode cometer erros; nós, individualmente, po
demos cometer erros; esta Casa pode cometer erros. Mas 
o que não se pode concluir dessa declaração publicada 

____,_ num jornal, é que com esses fatos esteja comprometida a 
honra e a dignidade do Presidente da República. 

O Presidente João Figueiredo tem todos os atributos 
que nós recorihect!"mós. Pode ter defeitos como todos 
nós, mas é um cidadão de vida impoluta. É homem pro
bo, cuja dignidade preservada ao longo de 40 anos na 
sua vida militar, ele transferiu para o exercício da_ Presi
aencia da R.~pública. 

De sorte, Sr. Presidente, que é este reparo que eu dese
java fazer, para que não ficasse sem esta formal contes
taçãO nossa, a conclusão que se procurou tirar de um do-
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cumento que é uma alegação de uma parte envolvida 
num processo dessa natureza. ' 

E, quando medito, Sr. Presidente, sobre o momento 
. político nacional e vejo chegarmos a um extremo como 

este, recordo este conceito de Georges Rippert: "A de
~ocracia esconde a ação pessoal; só ama os heróis des-

. Conhecid~s". --
Nós precisamos repudiar fatos dessa natureza, nós 

precisamos descer à raiz desses fato-s, a uma iTlvestigação 
coinpleta, mas não podemós, com a responsabilidade 
que temoS, sendo esta Casa como é! o Tribunal do Presi
de_nte da_ RCpúblíca, antecipar julgamentos e juízos dessa 
natureza. 

O Sr. Josf I_i::_nácio - Permite V. Ex' um aparte? 

OSR. ALOYSIO CHAVES-Ouço V. Ex' nobre Se
nador. 

O SR~ -!_9§_f: IQ~ÁCIO- Agra9eço a V. Ex~. nobre 
Líder Aloysio Chaves, e aproveito a oportunidade para 
me referir a Goethe, que V. Ex~ tão bem enfocou, porque 
na verdade a mensagem a Goethe, é exatamente a de que 
o erro tem uma pedagogia própria, na medida em que se 
erra se aprende, se ilumina e daí a ojeriza dele por aque
les que _não partiCipaVam, por aqueles que não lutava. 
Mas o sentido da mensagem dele, é da aquisição de luz 
pessoal, através de um processo, quer dizer, uma con
quista permanente, tropeça-Se aqui, tropeça-se ali e se 
aprende. No ~so especifico e que V. Ex' se refere, talvez 
as conclusões do nobre Senador Roberto Saturnino te
nham resultado_em algo precipitado, quem sabe'! Mas o 
que nós não podeillOs ignorar é que elas resultam t"am
bêm de uma observação de todo esse chorrilho de fatos 
escandalosqs que marcam, tauxiam todo o período da 
existência do mercado de capitais no País, sem que tenha 
havido sequer, nobre Uder, uma só apuração por via de 
um inquérito adm[nistiãtíVo. Se não fizermos aqui, -
aliás aproveito pa~a dizer l;l V. Ex~, para dar uma inforw 

- maÇão, a pedido d~ nobre li der do PMDB.- nós temos 
já um requerimentO pronto de uma CPI para o Serlado e -
aproveitamos para conv_idar V. ~x~ para as§iná-lo se V. 
Ex~ puder, mas o fato é que se nós não ftzermos aqui, se 
a CP! da Câmara _já esq funcionado e se_ela tem abran
gência_para alcançar tam~ém esse problema, <:te qualquer 
modo, o que é indisculpável é que, ao longo_ de todo esse 

-período, com todos e.sses escândalos que pontilharam a 
__ vida do mercado de capital~ do País não tenha havido se-

quer um inquérito administrativo conhecido e aão tenha 
havido, sequer uma punição de qualquer culpado. Será 
que culpado não houve? O fato é que o espisódio dessa 
declaração, depositada em Cartório de Registro de títu
los e documentos, pelo empresário Assis Paim, é de tão 
grande gravidade - pois ele inclusive termina dizendo: 
que é o que ele tinha a dizer por hora- é de tão grande 
gravidade que estaria a despertar o governo em face dos 
outros fatos todos que existem cercando este episódio, 
para,_ no mí~imo, abrir um inquérito administrativo e 
apurar, na área administrativa, as responsabilidades dos 
funcionários de qualquer gradação que estejam envolvi
dos no episódio. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador eu vou 
primeiro me reportar ao "Prólogo no céu", de Goethe, 
pois vejo com grande alegria que V. Ex~ é um conhece
dor da obra de Goethe, o que--realmente revela a cultura 
de V. Ex•, seu preparo e sua competência, mas, no 
"Prólogo no céu" nesse imortal poema, que é um diálo
go patético entre a Divindade e Mefistófeles, a Divinda
de, na sua oniciente misericórdia, mostrando como um 
homem pode errar e afmal redimir-se, é que faz esta afir
mativa que eu mencionei. Portanto, exatamente nessa li
nha que V. Ex• declara, e dentro da linha do meu raciocí
niõ e_ d_a min_ha_.exposiçào. Com relação a este episódio, 
V. Ex' sabe que a Cornissào Parlamentar de Inquérito, 
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neste momento, ela pode, pela sua própria natureza 
constitucional, chegar a apurar rcspon~abilidade, e eu es
pero que o faça. 

V. Ex• pede que eu adira a esse requerimento, poderei 
fazê-lo, mas deixarei_ de fazê-lo se for uma repetição da-_ 
quilo qu.e se efetuou na Câmara, porque, como eu-disse 
anteriormente, Sr. Presidente, o Poder LegislativO é um 
só, ele tem Duas casas que- o compõem a Câmara dós 
Deputados e o SenadQ Federal. Não há porque institufr
mos uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Cãma- __ 
ra, onde as pessoas seriam chamadas para depor, tendo 
que, no dia seguinte, mera repetição, fai:ê-lo tanib-éfu- no 
Senado Federal. Isso não teria nenhuma conveniência do 
ponto de vista processual, ajudaria a apuração dos fatos. 
Bastaria, depois, uma contradição entre esses depoimen
tos para iiwalidá-los no foro-competente, perante o Po
der Judiciário. Portanto, a apuração far-se-á perante a 
Comissão que primeiro se instituiu. O que registrei, Sr. 
Presidente, e volto a enfatizar, é que na Câmara- dos De
putados a Oposição tem maioria- neSsa CofníS-Sãõ-e a 
conduz, a comanda, a dirige e apurará o que quiser só 
não apura o que não quiser. 

Sr. Presidente, esta é a minha intervenção, mas antes 
desejo ouvir o eminente Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Eminente Uder, é lamentável que a 
nobre Oposição, toda vez que alguém comete um crime, 
culpe o Governo, que a OposíÇão faça uma opção de cul
pabilidade, nã_o para o criminqsO, mas contra o Gover
no. A ponto de, como V. Ex• diz, o nobre Lider Roberto 
Saturníii.O, que é um horileril éSdareddo chegue até a cul
par o Presidente da República. Vê V. Ex• que é realmen
te um caso muito grave a considerar. Mas, como bem leu 
V. Ex•, o texto do djscurso do nobre Seit.ador Roberto_ 
Saturnino se refere -sistematicãmente-ao Sr: Pairrf COmo 
aquele que deve esclarecer as meias declarações __ que deu 
e, nesse-caso, V. Ex• tem inteira razão, compete à COmis
são, que tem o direito de convidar _ou convo_ca( o Sr. 
Paim, chamá-lo para prestar esses esclarecimentos. O 
acusador é quem dever precisar a acusação. Agora, 
quanto áqueles que querem que o Banco Central-_ que 
já essas opiniões por aqui- ao agir de acordo com a lei, 
chegue a punir a esses criminosos, a esses dolos contr-ª-_ã 
economia pública., esses, certamente, deveriam lembrar
se de que o Banco nomeia -o- interventor, constitui a c;o
missão de-Inquérito para apurar ativ1dades de uma em
presa privada. Complete ao Banco encaminhar o resulta
do desse inquériü:i à Polfcia ou ao Ministério Públicó. Se 
alguém deixa de punir não é" à Banco Ce:ntr_al. E no caso, 
a Polícia do Rio de Janeiro, certamente terá Conb_ecimen
to do resultado do_ inqU-érito e deverá prestar os esclareci
mentos necessários a respeito das indagações que aqui 
têm Sido constantem~nte feítã.s. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senodw,V. 
Ex' situou bem o problema. Mas não vamos ao ponto 
fulcral, ao ponto essencial dessa questão. O que desejo 
aqui não é afirma-r ou infirmar as versões contidas Das 
assertivas do Sr. Assis"_Paim C!lnha. 

O que eu desejo dizer é que extrapola qualquer apre
ciação cOncluir-se, na base desse depoímento, e sobretu
do tendo em vista as indagações e perplexidades do Sr. 
Senador Roberto Saturnino, que isto envolve a honra e 
atinge o Senhor Presiden_te da República. 

Sr. Presidente, ao longo da História neste País, nós já 
vivemos muitos episódios desta natureza, inclusive aque
leque se vincula à construção e a, transferência da Capi
tal Federal para Brasília. Grandes estadistas já foram, no 
seu tempo, vítimas de apodas, vítimas de acusações, cuja 
falsidade foi posü:riormente coinpletamente comprova
da. 

Tenho certeza que nós vamos, mais cedo do que se es
pera, fazer a justiça a que tem direito o eminente Presi
dente Figueiredo como construtor desta abertura demo
crática no Brasil. 

Só o juízo histórico; como professaVa Beãedetto Cro
cc, que liberta o espírito humano da estreiteza _do passa
do, mantém sua neutralidade. No momento nós vivemos 
o clima dessas paixões, deste combate, desta luta, dessa 
controvêrsia política, e deixamos muitas vezes que ela 
extravase e alcance um terreno, como esse, que invade a 
dignidade e a honra do Presidente da República. Mas es
fou Certo que esta Casa, como o eminente Senador Ro
berto Saturnlno, e registro, mais uma vez que falo na _sua 
ausência, porque S. Ex• não compareceu Segunda-feira, e 
ontem pediu-me que desse procedência ao seu discurso 
em complementação às idéias expostas pelo Senador Jo
sé Sarney, Presidente do meu Partido, em que repele 

_qualquer conclusão apressada _e injusta, como o faço 
agora. O Senador Roberto Saturnino há de reconhecer 
que o Preside1;1te Figueiredo não se envolve, nada tem a 
ver nem díreta, nem inderetamente com esses episódios e 
que a probidade, a dignidade, a honra de S_ua Excelência, 
como desta Nação, está acima de eventuais deslizes pra-

- ticados por quem quer que seja, 
Erã o que tiilha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!) 

O sR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~A Presidên
cia cOnvoca sessão extraordinár1a a reallzar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciâção das~ se
guintes matérias: 

.;.._Requerimentos n'i's 772 e 773, de 1983; e 
-Projeto de Resolução n"' 99, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-= SQb_re a me
-sa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. ]'i'-Secretá~io. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LECDO SENADO N• 231, DE 1!/83 

Dispõe sobre a concesslO--de-·am.paro prevlden
clárlo aos ftlhos dos trabalhadores rurãis desde que in
válidos ou porta.dores de defeitos físicos ou congéni-
tOs. -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O amparo preVidenciário, de que trata a Lei 
n'i' 6.179, de II de novembro de 1974, será concedido aos 
filhos do trabalhador rural, desde que inválidos, ou por~ 
tadores de defeitos congénitos. 

Art. 29 Considera-se trabalhador rural,_ para os efei .. 
tos desta lei, os assim definidos pefa Lei Complementai" 
n'i' 11, de 25 de maio de 1971. 

Art. 3'i' As despesas decorrentes da aplicação desta 
lei serão c1,1steadas pelo Plano de Custeio_ do FundQ de 
Assistência ao Trabalhador Rural- FUNRURAL. 

Àrt. 4<~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlficaçílo 

Objetivamos com a presente proposição, a concessão 
do chamado abono previdenciário aos filho$ dos traba
lhado_res rurais, inválidos, porMada~es de defeitos fisicos 
congênitos ou moléstias grav~ minorar, ainda qu-e de 
forma incompleta, a situação adversa em que vive o ho
mem do campo brasileiro. 

Com efeito, o trabalhador rural, assim entendido o pe
-queno proprietár'io (minifundiS.ta), o posseiro, o arrenda
tário, o parceiro e o assalariado (permanente ou tempo
rário), paSsa ·por uma situação de verdadeiro pauperismo 
na medida em que os chamados produtores não têm sido 
alcançados pela assistência técnica e creditícia e os assa
lariados, como é público e notório, não vêm percebendo 
ao menos o salário mínimO legai, acrescido das outras 
complementações, tais como horas extras, repouso se
manal remunerado, }39 salário, etc. 

A proposição sob exame, aliás, r~s!Jlta de reivindi
cação feita diretamente pelos próprios trabalhadores ru
rais, em seu II Encontro, realizado pelo Sindicato de 
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Maringá, no Estado do Paraná, em 1979, do qual partici
param outras entidades cc-irmãs, que foi formarizada, 
dentre outras, com a seguinte justificação: 

"O amparo previdenciário veio de encontro às 
necessidades e anseios dos trabalhadores rurais não 
beneficiados pelo FUNRURAL, pois, embora te
nham se afastado do rileio rural, agora podem con
seguir uma justa ajuda para minorar as neCes:Jidades 
nO perfodo da velhice. 

Verifi"camos a existência- de um grande número 
de dependentes do agricultor portadores de defeitos 
físicos, moléstias graves, etc., e sem condições de re
ceber um melhor tratamento, devido às condições 
econômicas do trabalhador rural." 

Indispensável salientar que a reivindicação motivado
ra desta proposição é Oriunda de uma das mais ricas re
giões de nosso País. Se é assim, que se dirá da situação 
do trabalhador rural de outros Estados, por exemplo, 
das Regiões N ardeste e N arte do Brasil? A situação, por
tanto, merece atenção, requer sensibilidade social e re
clama, com urgência, medidas que visem minorá-las, 
sem o que, estaremos contribuindo para o seu agrava
mento. 

Ora, se o amparo previdenciário destina-se também 
aos illválidos, nada maiS justO e humano do que se o con
ceda também aos filhos dos trabalhadores portadores de 
defeitos físicos congêriltos ou inválidos. 

Ademais, a proposição já aponta a fonte de custeio 
para o cumprimento de seu desiderato, caso seja aprOva
da, cOnsubStanciada nas atuais fontes de receita, que, se
gundo sabemos, sería possível tal atendimento, sem com
proll?-eter os objetivos do amparo previdenciário. 

Eis por que esperam os trabalhadores rurais brasilei
ros a compreensão dos nobres pares desta Casa, a ser 
manifestada eni "su-a aprovação, coni o Que estarão dan
do mais um passo no caminho nem sempre largo da Jus
tiça SociaL 

Sala das S_essões; 14 de setembro de 1983. -Álvaro 
Dias. 

LEGISLAÇ/IQ CITADA 
LEI N• 6.179, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

ln!Jtitui amparo previdenciárlo para maiores de se
tenta anos de idade e para inválidos, e dá outras provi
dências. 

O Presidente da_ Repüblica: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19 Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os 
inválidos, definitivamente incapacitados para o traba
lho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade re
munerada, não aufiram rendimento, sob qualquer for
ma, superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 
29, não sejam mantidos por pe"Ssoa de quem dependam 
obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao 
próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdên
cia Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que: 
I- Tenham sido filiados ao regime do INPS, em 

qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, conse
cutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; 
ou 

II- Tenham exercido atividade remunerada atual
niefite incluída no regime do INPS ou no FUNRURAL, 
mesmo ~em filiação à Previdência Social, no mínimo por 
5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda _ 

III- Tenham ingressado no regime do INPS após 
compleq1r 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos be
nefícios regulamentares. 

Art. 2J As pessoas que se enquadrem em qualquer 
das situações previstas no itens I a III, do artigo 19, terão 
direito a: -

I - Renda mensal vitalícia, a cargo do INPS ou do 
FUNRURAL; conforme o caso, devida a partir-4a data 
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da apresentação do requerimento e igual à metade do 
maior salário mínimo vigente no País, arredondada para 
a unidade de cruzeiro ~iitlediatamCnte superior, não po~ 
dendo ultrapassar 60% (sessenta por Cento) do valor dO 
salário míninio do local de pagamento. 

II - Assistência mêdica nos mesmos móldes da pres~ 
tada aos demais beneficiários da Previdência! Social ur
bana ou rural, conforme o caso._·· 

§ 1~ A renda mensal de que trata este artigo_ não po
derã ser acumulada com qualquer tipo de benefício con
cedido pela Previdêncíal Social urbana ou rural, ou por 
outro regime, salvo, na hipótese dei item III, do artigo I~', 
o pecúlio de que trata o§ 3~', do artigo 59, da Lei n~' 3.807, 
de 26 de agosto de 1"960, na redação dada pelo artigo 1"', 
da Lei n9 5.890, de 8 de juõ.ho de 1973. 

§ .29 Será fac;ultacfa a õj)Çãõ, se for o caso,pelo be
nefício da Previdência Social urbana óu rural, ou de ou
tro regime, a que venha a fazer juS o titulcir da renda 
mensal. 

Art. 39 A prova de idade será feita mediante certi
dão do registro civil ou por outro meio de prova admiti
do em direito, inclusive assento religioso ou carteira pro
fisS.ion.ii.I emitida há mais de JO (dez) anos.-

Art. 49 A verificação da invalidez serã feita em exa
me mêdico-pericial a cargo da Previdência Social urbana 
ou rural. 

Art. 5"' A prõva de inatividade e de inexistência de 
renda ou de meios de suQsistência poderá ser feita me-
diante atestado de autoridade administrativa ou judi
ciárià locãl, identificada e qUalificada ciue conheça pes
soalmente há mais de 5_ (cinCO) anos o preteD.dente à ren
da mensal ora instituída. 

Art. 69 A prova de filiação à Previdência Social ou 
da inclusão em seu âmbito, assim como a do tempo d~ 
atividade remunerada, será feita por meio da Carteira 
Profissional ou de Trabalho e Previdência Social ou por 
qualquer outro elemento de convicção, incl_usi!:_e decla
ração firmada pela effipresa empregadora ou sócio rema
nescente, identificado e qualificado; na qllãl expreSsa: 
mente afirme o conhecimento pessoal do fato declarado, 
asumindo a responsabilidade pela declaração, sob as pc
nas da Lei. 

Art._ 79 O pagaffii:ntõ da fenda mensal obedecerá às 
mesmas normas e condições vigentes no 1NPS e no 
FUNRURAL. 

§ 19 O valor da renda mensal em manutenção acom~ 
panhará automaticamente as alterações do salário mfni· 
mo, respeitada sempre a báse estabelecida noJtem I, do 
artigo 29. 

§ 29 A renda mensal não estará sujeita ao dcscoiito 
de qualquer contribuição, nem gerará .direito ao abono 
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela 
Previdência Social urbana ou rural. 

Art. __ 8~ O custeio do amParo estabelecido nesta Lei 
será atendido, sem aumentO dC cOntrrbUiçÕes pelo deSta
que de uma parcela da receita do INPS e do FUNRU
RAL, correspondente a 0,4% (quatro décimos por cento) 
da folha de salários~de~contril::iuição, onerando em par
tes iguais cadã uma dessas entidades. 

Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Brasflia, 11 de dezembro de 1974; 1531' da Independên
cia e 869 da República.- ERNESTO GEISEL, L. G. do 
Nascimento e Silva. 

LEI COMPLEMENTAR N' 11, 
DE 25 DE MAIO DE 1971 

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural, e dá outras providências. 

Às Comissões de Cohstitulção e Justiça, de Legis
lação Social e de Finançds. 

DIÃRI? DO CONGRESSONj\CióNAL (Seção II) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 232, DE 198J 

- COMPLEMENTAR 

••Estende a'os trabalhadores rurais o regime da 
previdência e assistência social urbana, bem como a 
legislação do seguro de acidentes do trabalho, e dá 
outra~_providências.'' 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1~" ~ estendido aos trabalhadOres rurais, me
diante opção a ser exercida na forma prevista nesta lei e 
-demais mecanismos nela estabelecidos, o regime da pre
vidência e aSsistência social urbana, instituído pera Lei n' 
3.."807, de 26 de agosto de 1960 e legislação posterior, 
compreendendo os seguintes beneficias: 

I - quanto aos segurados: 
a) auxílio-doença; 
b) aposelltiidoria por invalidez; 
c) aposentadoria por velhice; 
d) aposentadoria por tempo de serviço: 
e) aposenÚdorla eSpecial; -

-~ [) abono de permanência em serviço; 
g) auxilio-natalidade; 
h) salário-famíJia; 
i) salário-maternidade, 
j) pecúlio; 
/) abono anual; 
m) renda mensal vitalícia. 
II - quanto aos dependentes: 
a) pensão 

, b} ãUxílio-reclusão; 
c) auxílio-funeiãf; 
d) pecúlio. 

§I~' A aposentadoria por invalidez será concedida aõ 
trabalhador rural portador de_enfermidade ou lesão or
gânica que o- torne· incapaz para o trabalho rural. 

§ 2"' A aposentadOria por velhice, respeitadas_ os cri
térios fixados pela previdência social urbana, seta conce
dida ao trabalhador rural aos cinqUenta (50) anoS de ida
de, se do sexo feminino e aos cinqUenta e cinco anos, se 
do masculino. 

§ 39 Para os que se encontrarem no exercício de ativi
dade rural na data de vigência desta lei complementar, a 
aposentadoria por tempo de serViço se'rá cop.cedida após 
trinta (30) ou trinta e cinco (35) anos de serviço, segundo 
:o.s~critérios da previd~ncfa social urbana, ou aos cin

--qtlenta (50) anos de idade, para os do sexo feminino e 
.aos_cinqüenta e Cinco (55) anos pata os do sexo masculi
no. 

§ 49 A pensão será concedida também aos dependen
tes, cujo chefe ou arrimo da unidade familiar tenha fale
cido anteriormente à vigência da Lei Complementar n~ 
ll, de 25 de maio de 1971. 

§ 5<;> -O aUXífio-funeral será devido pela morte do tra
balhador rural, bem como de seus dependentes e será 
pago segundo os critérios fiXados pela previdência Social 
urbana. 

Art. 29 Independente de contribuição direta, os tra
balhadores rurais em geral, fazem jus aos beneficias pe· 
cuniãriOS previStos na Lei n~' 3.807, de 26 de -agosto de 
1960 e legislação posterior pertinente, em valores equiva
lentes_ §lO salário mínimo de !Daior valor do País. 

ArL 39 O direito ao gozo dos beneficias e serviços 
assegurados por esta lei complementar fica condicionado 
_ao cumprimento dos períodos de carência pr_evistt:!S na 
Lei OrSâriic.i-da PreVidência Social.-

Parágrafo único. Para efeito de.carêl_l-cia, será co~P:U
t::ido o- tempo de sérviço eo-m vinculação ao sistema pre
videncíário urbano. 

Art. 4<;> Os trabalhadores rurais cjue optarem, passa
rão a co_ntribuir de forma direta para o sistema, nos ter
mos da lei complementar. 
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Parágrafo único. Os optantes pela contribuição direta 
conservarão os direitos adquiridos no regime originário, 
_enquanto não completarem os períodos de carência. 

-Art. 59 f: assegurado aos trabalhadores rurais em 
geral e a seus dependentes a prestação dos serviços prcvi
denciârios de assistência mêdica, hospitalar, odontológi
éa, farmacêutica _e complementar, bem como•,a serviço 
Social, a readaptação e a reabilitação profissibnal, con
soante a Lei n"' 3.807, de 1960 e legislação pertinentes 
posterior. 

Att.69 b beneficiária da presente lei complementar o 
traalhador rural, assim considerado: 

I - toda pessoa física que, em propriedade rural ou 
PrCdio rústico, presta serviço a empregador rural, sob a 
dependência deste e mediante salário; 

II - o produtor, proprietário ou não, sem emprega
do, que exerce atividade rural, individualmente ou em re
gime de economia familiar, assim entendido o trabalho 
dos membros da mesma famflia e exercido em condições 
de mútua dependência e colaboração. 

Parágrafo único. Equipara-se ao trabalhador rural de 
que trata o inciso II deste artigo a esposa, a cOmpanhei
ra, os filhos maiores de 12 anos de idade, sempre que 
com ele trabalhem em regime de economia familiar. 

Art. 7_9 Os dependentes do trabalhador rural serão 
reconhecidos s_egundo os critéri-os fixados na Lei n"' 
3.8(}7, de 1960 e legislação posterior. 

Art. 8"' O custeio das prestações de que trata esta lei 
complementar será atendido pelas seguintes contri
buições, obedecidos os limites mínimo e máximo do 
salário-de-contribuição da previdência social urbana: 
I- dos trabalhadores rurais assalariados, na base de 

oito por cento (8%) da remuqeração percebida; 
II- dqs trabalhadores rurais' de que trata o inciso II, 

do art. 6~, na base de oito por cento (8%) do salário-de
contribuição; 
III- da União, quántia destinada a custear o paga

mento-de pessoal-e demais despesas de administração ge
~1. bem como eventuais insuficiências financeiras verifi
cada.,. na execução do regime previsto nesta lei comple
mentar. 

§ }9 Integram, ainda, o custeio do regime previsto 
Hesta lei complementar as contribuições a que se refere o 
art. 15, da Lei Complementar n9 II, de 25 de maio de 
1971, com as alterações da Lei Complementar n<;> 16, de 
30 de outubro_ de 1973. 

§ 2~ o-r-ecolhimento das contribuições de que trata o 
inciso II deste 8rtlgo- será feito semestralmente, permiti
do, no entanto, o pagamento mensal mediante camet 
próprio. 

§ 3"' O salârio.-de-contribuição a que se refere o inciso 
II deste artigo será o fixado em escala estabelecida em 
decreto par~ aplicação à previdência social urbana. 

Art. 9~- A contribuição direta ensejará aos optantes a 
percepção de be'neffcios segundo os critérios fixados para 
os segurad_os da previdência social urbana, acrescidos 
dos constantes do art. 29 desta lei complementar. 

Art. 10. Ao trabalhador rural que ficar desemprega~ 
do ou deixar o exercício da atividade rux:al é facultado 
manter a cpndição de segurado, desde qUe, decorrido o 
prazo previsto no art. 8~ da Lei n"' 3.807, de 1960, conti .. 
nue a contribuir na forma prevista nos incisos I e II do 
art. 8"' destct lei complementar. 

Art. 11. Aos trabalhaQores abrangidos por esta lei 
complementar é assegurado, o cõm~uto do tempo de ser~ 
viço prestado nOI' regimes previdehciários urbano e ru~ 
ral, para obtenção de qualquer dos beneficias aqui pre-
vistos. 

Parágrafo único. Não será computado tempo de ati· 
vidade que já tenha servido de base de cálculo para apo
sentadoria concedida pela previdência social, quer sob o 
regime urbano, quer sob o rural. 

ArL 12~ Aos trabalhadores rurais em geral. asSim de
finidos nesta lei complementar (art. 69) sãq_ ·assegurados 



4080 Quinta-feira 15 

os benefícios e serviços-da legislação de seguro de aciden
tes do trabalho urbano (Lei n~' 6.367, de 19 de outubro de 
1976). 

Art. 13. A pensão devida por acidente de trabalho 
rural será concedida independentemente da data de fale
cimento do trabalhador rural. 

Art. 14. O custeiO das prestações por aCidente do tra
balho rural serã atendido pela elevação de um por cento 
(1%) da contribuição prevista no art. -sq da Lei n~' 6.195, 
de 19 de dezembro de 1974, com recolhimento a ser efe
tuado na forma do art. 15, da Lei COmplementar n'i' 11, 
de 25 de maio de 1_971. 

Art. 15. Ficam institUídos, com atribuições adminís
t~rativas e normativas, a nível nacional e estadual, Conse
lhos AdmiriistfatiVOs, com -participação fripartite é igua
litária, de representantes do Governo, dos empregadores 
e dos trabalhadores rurais, objetívando à fixação-de cri
térios na prestação de serViçoS e cOncessão de benefícios 
previstos nesta lei complementar. 

Art. 16. A admin"istraçãO do sistema iriStitufdo por 
esta lei complementar será fiscalizada por um conselho 
fiscal comPosto de representantes do Governo, dos em
pregadores e dos empregados rurais, em forma tripartite 
e igualitária. 

Art. 17. A presidência dos conselhos de que tratam 
os arts. 15 e 16 desta l~i complementar será exercida em 
sistema de rodízio de seus c.omponentes, pelo período de 
um (I) ano. · 

Art. 18. O mandato dos representantes class.istas e 
do Governo, nos 'conselhos AdministrativO e Fi~cal, será 
de três anos. 

Art. 19. A esc-olha dos representantes dos emprega
dores e dos trabalhadores-rurais nos conselhos Adminis
trativo e Fiscal, de que trata esta lei complementar, será 
feita pela Confederação Nacional da Agricultura e Con
federação Nacional dos Trabalhad'?res na _Agricultura, 
respectivamente e, á nível estadual, pelas federações das 
duas categorias. 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará a presen
te lei complementar no prazo de cento e vinte ( 120) dias, 
a partir da data de sua publicação. 

Art. 21. Esta Lei Complementar entrarâ em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposiçõ_es em contrário. 

Justificação 
A presente proposição, com algumas alterações de re

dação, vem de ser enviada ao signatário pela Câmara 
Municipal de Presidente Prudente, que, para tanto, a
provou requerimento de autoria do VereadorJo_ão Alti
no Cremonezi e subscrito por nada menos de outros 
doze_ (12) Vereadores à mesma edilidade. ~~ ___ _ 

Ela, como estâ explicado na justificaÇãO ao ·antep(Oje:..
to que acompanha o mencionado requerimento, procura 
englobar as idéias do trabalho da Comissão instituída 
por decreto presidencial de 1979 e as da segunda versão 
oriunda do MinistériO- da Previdência e Assistência So
cial que, segundo consta, estâ na Casa Civil da Presidên
cia da República. Utiliza-se, ainda, dos resultados de dis
cussões, a nível estadual, havidas nas federações de tra
balhadores rurais e, finalmente, de reivindicações acQlhi~ 
das durante o 39 Congresso Nacional dos Trabalhªdor!!S 
Rurais, realizado em Brasília, em 1979. 

De qualquer modo, com as inovações julgadas conve
nientes e benéficas pafa os trabalhadores rurais, o que se 
busca é a extensão à categoria mencionada dos benefí
cios previdenciãriOs- atualmente atribuídos e deferidos 
aos trabalhadores urba.nos. 

Não se compreende, nos dias que correm, a manu
tenção da injustiça que decOrre do fato de os trabalhado
res rurais terem uma previdência social excessivamente 
parcimoniosa e os trabalhadores da cidade terem outra 
bastante mais ampla. 

Sala das Sessõ~. 14 de setembro de 1983. - Nelsou 
C•meiro. 

DIÁRIO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So
cial, 

... ·-·. '·-"'•' ... ' .... _._,. _ ....... ' ~ .,, ·-· ...... ·-· .. .._ .. '. 

.......................... .._ ..... _~-~-~~···-:···~··_ 
,oo. ·-. -~- •••••••••• •.• ••••• ·-· •.• -· ".!' -~.- •••••• 

LEI COMPLEMENTAR N• 11, 
DE 25 DE MAIO DE 1971 

Institui o Programa de Assistência ao Trabalhado
res Rural, e dá outras providências. 

........ __. ·-· ........ ·-· .. ~-~ .. ~·: .... •_-•_;_·-· . .:--·. ',__,.. ~ 

..... ' .. ·-· ....... -· --~:·" ""-:'_'-·=·~··.- .... . 
. .... ·- .......... .-~ -- --.· ... ,_,_ .. -· ..... ~. ~-· .. -·- .. ~: .. 

LEI COMPLEMENTAR N9 16 
DE 30 DE OUTU1!RO DEl973 

Altera a redaçào de dispositivos da Lei Comple-
mentar n9 11, de 25 de maio de 1971, e dá outras pro
vidências. 

.... , ........................ ·-·- .... -:.• .. ~ ·-~-· ·-~-:' ...... . 

... ~ ................ ' ....... -·. ~-.-..--................ . 
_LEI N• 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a 
cargo do INPS e dá outras providências. 

..... -... -.. -·· ......... _,- .. • . ---... ·-~· . :-·· . ·_--: -~- ·-~· .. 
(Às COinissões de Cortstituição e Justiça, de Legis

lação Social, de Serviço Público CMI e de Finanças.) 

O SR. PRE$1QENTE (Moa~yr_ Qalla)_ :--:: 9!_projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

O' SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) """':'Sobre a me
sa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. !'~'-Secretário. 

São lidas as seguintes 
Brasília. 14 de setembro de 1983 

Senhor Presidente 
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno tenho 

a honra de submeter a Vossa Excelência o nóine da 
nobre Senhora Senadora Iris Célia para integrar, em 
substituição ao nobre Senhor Senador Jorge Kalume que 
se encontra em gozo de licença, as Comissões de Econo
mia, Municípios e Serviço Público Civil, na qualidade de 
Titular, e as Comissões de Agricultura, Finanças, Legis
lação Social e Redação, na qualidade_ de Süplente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. 

Aloysio Chaves, Líder do PDS. 
_Brasflia, 14 de setembro de 1983 

Senhor Presidente 
_ Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 
a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Lide
rança deliberou propor a substituição do nobre senhor 
Senador Jorge :Bornhausen, pelo nobre Senhor Senador 
Mars.ondes Gadelha, na qualidade de Titular, e indicar 
pa~~ ã:~aga na suplência do nobre senhOr Senador Mar
condes ,Gadelha, o nobre senhor Senador Aderbal Jure
ma, na Comissão Especial criada através do Requeri
mento n9 779, de 1983, destinada a avaliar e examinar os 
fatos relacionac;tos com as denúncias· do jornaf O Estado 
de S. Paulo sobre os acordos entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e a Polónia. 

Setembro de 198~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. 

AloysiO--Chayes, Líder do PDS. 
Brasília, 14 de setembro de 1983 

Sen~or Presidente 
Nos termos do arti8o 86 do Regimento Interno, tenho 

a honra de submeter a Vossa Excelência o nome do 
nobre senhor Senador Lázaro Barboza para integrar, em 

. substituição ao nobre senhor Senador Mauro Borges que 
se encontra em gozo de licença, as Comissões de Agricul
tura, Distrito Federal e Segurança Nacional, na qualida
de de Titular, e as Comissões de_ Saúde e Municípios, na 
qualidade de Suplente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V.ossa Exce
lência protestos de minha elevada estima e distinta consi
deração. 

.Humb_erto .Lucena, Líder dQ PMDB. 
· · Bra"sílía, 14 de .SeteJ11bfÓ dC 1983 

___ .-Senhor Presidente 
Nos termOs do artigo -86 dO regimento lnte"'fno, te~hO 

a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Lide
rança deliberou propor a substituição do nobre senhor 
Senador Severo Gomes; pelo nobre senhor Senador Fer
nando Henrique Cardoso na qualidade de Titular da Co
missão Especial criada através do Requerimento n"' 770, 
de 1983, destinada a avaliar e examinar os fatos relacio
nados com as denúncias do jornal O Estado de S. Paulo 
sobre os acordos entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e a Polónia. 

ApróVeilo a oportunidade para renOvar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevada estima e c_onsideração. 

Humberto Lucena, Lfder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sáão feitas 
as substituições solicitadas. 

COMPAREç_ERAM MAIS OS S,R.$.S?NADORES: 
. I.ds Cêlia -:- Hélio Õ~eiros - Joãõ CaStefo - José 

Lins - --"Diriarte Maiiz~ -- MartinS -Filho _- MiÍton 
Cãbral-- Joio Lúcio- Lu~ CavãlcanÍe -""Pa~~oS Pôr:
to - Lomanto Júnior - João Calmon - José Ignácio 
- Amaral Peixoto - Fer:nando Henrique Cardoso -
Benedito Ferreira- Lá~aro Barbosa- Marcelo Miran
da_- Eneas Faria --=- Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. l9-SeC"reiâf1o. 

É lido e aprovado o ,seguinte 

REQUERIMENTO N• 777, DE 1983 

-Nos termos do art. 198, alín~. "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
as matérias constantes dos itens n9s. 4, S, 6, 8 e 9 seJam 
submetidas ao Plenário em J9, 211, 39 49 e 5'1' lugares, res· 
pectivamente. 

Sala das Sessõ.es, 14 de setembro de 1983. -Humberto 
i-ucena. --- - - - . -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Ordom do 
Dia transcorrerá com as alterações aprovadas pelo Ple
nário. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para 
um esclarecirriento. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concodo a 
palavr~ ao nobre Sr. Senador José Lins, para um esclare

- cimento. 

O SR. JOSI1: UNS - O requerimento transferiu o 
Item 1 para o final da pauta ou~ para o Item 6? 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Houve uma 
inversão coill rdação ao 411; 5'~, 6~' Assim o 4~' passou para 
I~'; o 51' passou para 21'; o 6<1 passou para 3~'; o 81' passou 
para 4~> e o _91' passou para 5' da pauta. 

O SR. JOSt LINS- Votaremos agora o Projeto de 
Reso~ução nl' 98? 

O Sr.-Presideõte (Moacyr Dalla)- Perfeítamente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item ~: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 98, de 1983 (apresentado_ pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 756, de 
1983), que autoriza O GoVeiOo dO~ta(lo de Per
nambuco a elevar em CrS 84.206.720,00 .(oitenta e 
quatro milhões, duzentos e seis mil, setecentos e vin
te cruzeiros), o montante- de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n~' 757, de 1983, da-ComisSão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

jutidicidade. -

Em vota_ção o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Apr·wado. 
A matéria vai à ComissãO- de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 98, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pemambuto a 
elevar em Cr$ 84.206.720,00 (oitenta e quatro mi
lhões, dutentos e seis mil e setecentos e vinte cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado FCderal reSoJvC: -

Art. _15' :b o GOverno do Estado de Pernambuco,-nos 
termos do art. 29 da ResolUção n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
84.206.720,00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e seis 
mil e setecentos e vinte cruzeiros) correspondenteS a 
50.029,54 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de CrS 1.683,14 (hum mil, seiscentos e oitenta e 
três cruzeiros e quatorZe centavos), vigente em abrÍl de 
1982, a fim de que possa contratar uma operação de cré
dito de igual valor junto à Caixa Económica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implan
tação do Programa de Promoção e Desenvolvimento do 
Artesanato, naquele Estado, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

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

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peç9 a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - éoncedo a 
palavra ao nobre Sr. SenadOr José Fragelli. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Sr. Presidente, o item 9'~ 
vai passar agora para o lugar do 59? 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Exatamente. 

O SR. JOS.t FRAGELLI - Eu tenho na mesa um re
querimento de adiamento desSa votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está no pro· 
cesso. Na hora oportUna de anunciar, a Presidência colo
cará o seu requerimento de votação. 

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item ~: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso~ 
lução n9 102, de 1983 (apresentação- pela ComisSão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'~783, 
de 1983), q~:~:e autoriza a Prefeitura Municipal de Es
tância (SE) a elevar em Cr$ 45.299.987,01 (quarenta 
.e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, no
vecentos e oitenta e sete cruzeiros e um centavo) o 
montante de sua divida ConSolidada, tendo 

PARECERES, sob n'~s 784 e 785, de 1983, das 
c:ç.misSÕC$: ~ ' 

-de Con!Stituiçio e Justiça, pela constitucionali
dade e_jut:idic_idaQ_e; e 

-de Mundpios, favorável. 

Em votação o prOjeto, em turno único. 
, Os Sfs:--seftad-OfeS que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai-à-Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

l'RÓJETO DE- RESOLUÇÃO N' -102, DE-1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância (SE) 
a elevar em Cr$ 45.299.987,01 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e oi
tenta e sete cruzeiros e um centavo) o mon~ante de sua 
dívida consolidada interna. 

-_O SenadO Federai-fesÕlve: 
Art. I'~ e a Prefeitura de Estância, Estado de Sergiw 

pe, nos termos do art. 2" da Resolução n9 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada"' elevar o 
montante de sua dívida consolidade interna em Cr$ 
45.299.987,01 (quarenta e cinco milhões, duzentos e now 
venta e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e 

-uffi centavo), correspondentes a 16.573,55 ORTN consiw 
~erado o valor nominal da ORTN d~~r$ 2.733,27 (dois 
'mil, setecentos e trinta e três cruzeiros ê vinte e sete cen
tavos) vigente em âezembro de 1982, a rmi-de~que possa 
contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à 
Caixa Econômica Federal, com a utilização de recursos 
<lo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à aquisição de equipamento para coleta de li
xo, implantação de meioswfios, sarjetas e recuperação de 

-galerias de águas pluviais, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

-Art. 1.1' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 6: 

_ Yotação, em turno único, do Requerimento n" 
75_8, de 1983, de autoria do Senhor Senador Louriw 
v_a~ Baptista,_ solif?itando a transcrição, nos Anais do 
SCnido~-dos discursos proferidos 'pelo V ice
Presidente da República, Aureliano Chaves, e pelo 
Presidente João Baptista, quando da solenidade em 
que reassumiu o cargo, no dia 26 de agosto de 1983, 
no Palácio do Planalto. 

Em votação o requerimento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Símo_n. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, sobre o 
pronunciamento que nessa oportunidade foi feita pelo 
General Figueiredo, já foi pedido a transcrição nos 
Anais da Casa, no mesmo dia, pelo Uder do Governo, 
~enador Aloysio Chaves_. 

O Sr. Almlr Pinto - Foi votado. 

O SR. PEDRO SIMON - Tenho a certeza absoluta 
de que foi lido na íntegra, votado e transcrito nos Anais 
'da Casa. 

Qu~nta·feira 15 408.f 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa es· 
clarece ao nobre Senador Pedro Simon, que foj feitO no 
curso do discurso do nobre Líder. Agora é a transcrição. 

O SR. PEDRO SIMON- S. Ex' pediu a transcrição, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não. S. Ex• 
fez no cUrso do seu discurso, segundo a assessoria infor
ma. A transcrição ê aprovada pelo Plenário, o outro não. 
S. Ex' não requereu a transcrição do discurso do Senhor 
Pr_esidente da República. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu não tenho qualquer 
problema Sr. Presidente. Apenas estranhei que naquela 
oportunidade, S. Ex• não tenha pedido também a trans
crição do d_iscurso do Vice-:Pr~idente e vejo, agora, os 
dois. Pareceu a mim que a razão seria exatamente trans
crever o discurso do V ice-Presidente já que o discurso do 
Presidente já está transcrito. Mas nada impede de trans-
crever os dois e fazer justiça agora, transcrevendo, tam
bém, o discurso do Vice-Presidente. Se se quiser trans
crever duas vezes o discurso do Presidente, tudo bem. 

· Le-se--á duas vezes e em duas opot:t:Unidades diferentes o 
discurso· do Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o requerimento. 

Os Sr.S. Senadores que o aprovam queiram conservar
se-como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 
· ~ ·serâ fdta a transcrição solicitada. 

da 
É a seguinte a matêria cuja transcrição é solicitaw 

DISCURSO DO VICE-PRESIDENTE DA RE
PVBLICA, AURELIANO CHAVES 

AURELIANO 
"A Nação alegra-se com o s_eu retorno ao posto de tra

balho. Os b1;asileiros o estimam e o admiram pela manei
ra correta, firme e obstinada com que tem conduzido a 
Nação, no caminho do fortalecirilento de suas insti
tuições políticas e na busca do adequado equacionamen
to• de nossos problemas econômicos, cujos reflexos no 
campo social têm sido terrivelmente d~nosos. 

O mundo atual se caracteriza pela complexidade cres
cente de seus problemas. Governar é enfrentar diuturna
mente gigantesCos desafios, daí porque a necessidade dos 
governantes teimosamente procurarem desobstruir os 
canais de comunicação com a sociedade, afim de que, 
através de uma interação participativa -- governo
sociedade - e em particular, com as suas lideranças, se 
busquem soluções adequadas, minimizadas nos seus ei:
ros para a superação dos problemas que se têm a enfrenw 
tar. 

Sr. Presidente João Figueiredo. Em minha modésta 
vida pública não tenho Convivido- e pretendo não conw 
viver - nem com a deslealdade nem com a ambição. 
Dentro destas diretrizes, modestamCnte, todas as vezes 
que tenho sido convocado para substituí-lo, o tenho fei
to. 

Estou certo de que V. Ex• retemperado nas suas ener
gias tisicas, porque energiais espirituais nunca lhe falta
_ram, há de continuar a conduzir a Nação nos seus rumos 
que hão de ser promissores. 

_1~'ão são pequenos os obstáculos a serem transporta
dos, mas estou certo, Cstou seguro de Que o Brasil. como 
um todo, em particular as suas lideranças e particularis .. 
simamente COm as suas lideranças políticas, está todo ao 
lado de V. Ex', para que V. Ex' possa prosseguir na con
secução- do desiderato .a que se propôs_, 

Quanto a mim, Sr. Presidente, retorno discretamente, 
como tem sido o meu comportamento, às . minhas 
fuqções de vice-presidente da República, mas sempre 
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com as vistas voltadas para o Brasil, a quejuritos, Cónsti
tucionalmente, juramos bem servir", 

DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPOBLI
CA, JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO 

FIGUEIREDO 
"Volto ao exercício da Presidência da República com 

o qua_dro da crise mais -profunda que envolve o mundo e 
a sociedade brasileira. CfisC eConômica e finanCCí{a-, que 
se prolonga há quase três anos. 

Volto à Presidência com o País ãinda sob os efeitos ca
tastróficos das enchentes que devastaram o Sul e da seca 
que por cinco anos arrasa imensas· rCgiõeS do Nordeste._ 

Volto à chefia da Nação com a conSciência das dolo
rosas preocupações, que afligem o povo e o governo. Sei 
que as dificuldades, em todos os selares, são enormes. 
Estou certo de que para superá-las conto com a ajuda de 
todos os brasileiros~ Confio na sua colaboração e na soli~ 
dariedade de que são capazes. 

A democracia constitui reginie em- que é mister pensár 
em conjunto e agjr ~nl_ cõ!i}l:lnto. As questões de âmOíto 
nacinal não diz_respeito a este ou aquele grupo, a esta ou 
àquela classe social ou parcialidade política: São ques
tões que concernem à Nação como um todo, são ques
tões cuja solução é enCargo coletivo. 

O momento ·em que ViVemos torna esse dev_er partiCu
larmente imperioso. A disposição para cumpri-lo supõe 
vontade política de levar ao diálogo entre protagonistas 
expressivos da nossa_vida pública. A minha disposiÇão 
para o diãlo.go não é de agora. Já a manífeste"i iiüiiS-de 
uma vez. Coiltinuo a acreditar que a concórdia e o co_n
senso oferecerão novas perspectivas pat-a: a solução dos 
nossos problemas económicos, sociais e políticos. 

Retomarei o governo na certeza de que as dificuldades 
atuais serão superadas em curto prazo. Espero contar, 
para isso, com o apoio do povo, a fim de que possamos 
viver a salvo das dificuldades que o País atravessa. 

Possuo delegação partidária-para encãminhar a suces
são presidencial. O candidato que sair das articulação 
que promoverei deverá estar capacitado para valer-se 
dos elementos que o meu governo ainda criaiá, a fim de 
proporcionar melhores dias ao povo brasdileiro. Cum
pre ao candidato, que ele se revista de credenciais para 
prosseguir, com a confiança da Nação, ria institucionali
zação democrática do nosso Pais e assegurar a paz: a 
prosperidade e a justiça social. 

A soberania nacional é intoCável. A honra da Nação 
sobrepõe-se a quaisquer vantagenS ou concessões que fi
ram -a dignidade Nacional. Não admitiref negociações 
econômico-;.financeíras que atinjam a nossa autoridade 
moral. Desejamos cumprii oS -nossos compromissos fi
nanceiros, mas nãO aceitaremos imposiÇões que impli
quem na abdicação da nossa autonomia. 

Sou particularmente grato ao deputado Flávio 
Marcílio, presidente da Câmara, ao Senador Nilo coe
lho, presidente do Senado Federal, e ao ministro Cordei
ro Guerra,· presidente do Supremo Tribunal Federal, 
pela presença nesta solenidade. Agradeço a presença dos 
senhores governadores dos Estados-da União, testemu
nha eloqüente que o_ espírito democrático e a cordialida~ 
de presidem as relações políticas do Brasil de hoje. Vejo, 
com satisfação, reunidos, os ministros de Estado, meus 
auxiliares direto nas graves responsabilidades de gover
no. 

Desejo -ressaltar, doutor Aur!=liano Chaves, !! compe
tência, a lealdade e a exação com que V. Ex• me substi
tuiu durante o meu forçado afastamento, cumprindo 
fielmente as diretrizes já traçadas pelo meu governo. 

Não é próprio do homem fugir ao seu_destino. Não fu
girei ao meu. Enfrentarei os obstáculos da atual conjun
tura, certo de contar com o apoio do povo brasileiro. A 
minha palavra, ao reassumir a Presidência da República, 
é de confiança e de otimismo. E é com-esse espírito e coin 
esse ânimo que me dedicarei à. luta de restituir- ao País a 
tranqUilidade de que necessita para prosperar e para o 
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bem-estar do povo brasileiro, que tanto merece. Muito 
o~~igado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 8:_ 

Discussão, em turno suplementar, do Substituti
vo do Senado ao Projeto de Decreto Legi~_lativo n9 

-,, de 198,1 (n9 75/80, na Câmara dOs Deputados), 
que _homologa o ato do Conselho Monet~rio Nacio
mll ·que autorizou a emissão de papel-moeda, em 
1979, no" vãlof global de CrS 37.734.500.000,00 
(trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e quatro mi
lhões e quinhentos mil cruzeiros), na fonna da legis
lação em vigor, tendo 

PARECER, Sob n9 750, de 1983, da Comissão 
-de Redaçio, oferecendo a -redaçãO do vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. 
(Pausa.) _ _ 

Não havendo o_radores, declaro en~rrada a discus_são.
Encerrada esta~. o sl!_bsti.tutivo é dado contO definitiVa

mente adotado, nos termos do art. 318 do -R.egimentõ IrÍ
terno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

1:. o seguinte o substitutivo aprovado 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legisla
tivo nY 1, de 1981 (n9 7Sj80, na Câmara dos Deputa:~ 
dos), que, homologa o ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, 
em 1979, no valor global de Cr$ 37.734.500.000,00 
(trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e quatro mi
lhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma da legls
_lação em vigor. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 19 b homologado o ato do Conselho Monetário 

Nací_onal que aut_o['izou a emissão de papel-ll].oeda, no 
exercício de 1979, no valor global de Cr$ 
37.734.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trin
ta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiro-s), na for
ma do que dispõe o incisô I do art. 49 da Lei n9 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e em atendimento à solicitação 
e Tazões constante$ da Mensagem n9 613, de_ ~6 de de
zembro de 1979, no Poder Executivo. 

Art. 29 _Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 9: 

Discussão, em tu-rno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n9 36, de 1981 (n9 99/81, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou emissões adicio
nais de papel-moeda em 1980, até o limite de -Cr$ 
70.000.000.000,00 (se~enta bilhões de cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor, tendo 

PARECERES, sob nYs 322 a 326, de 1983, das 
Comissões: 

-"-de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamen
to: favorável, com voto vencido do Senador Orestes 
Quércia; 29 pronunciamento: ratificando seu parecer 
ariterior; 

- de Economia, favorável; e 
-de Finanças -19 pronunciamento: soliCitando 

o reexame da ComisSão de Constituição e Justiça; 29 
pronunciamento: favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
}9-Secretãrio. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 778, DE 1983 

Nos termos do art. 31~. alín~<J.. "c", do Regimento In
terno, requeiro adiamento da discussão _do Projeto de 

Setembro de 1983 

Decreto Legislativo n9 36, de 1981, a fim de ser feí~a na 
sessão de 19 do corrente.· , - _ 

Sala das-SeSSôes, 14 de-setembro de 1983.- José Fra
gelli. 

O SR~ PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo 
com a _deliberação_ do Plenário a matéda sai da Ordem 
do Dia para ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmãra n9.79. de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de apli
cação_em projetas específicos dos créditos e finan
ciamentos de-organisinos governamentais e daque
les provenientes de incentivos fiscais, tendo -

PARECERES, sob nfs 585 a 587, de 1983, das 
Comissões: 

- de Constltuiçio e Justiça, favoráVel; 
-:- de Economia, favorãvel, com emenda que 

ãpreseilã de_ fi9 I-CE; e 
-~de Finanças, contrário, com voto venCido do 

Senador JoSé Fragelli e voto vencido, em separado, 
do Senador Pedro Simon. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeltado. 
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, requeiro verifi

cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pro
ceder à verificação solicitada. (Pausa.) 
- OS Srs. Senadores assumarrl seus lugares, por gentile
za. 

- Os Srs. Líderes já podem votar. 
Co.lllÓ Vota o Líder do PDS? 

O SR. JOSI': LINS (PDS - CE) - Niio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC)- Sim. 

O_SR. PRESIDENTE (MoaC):f Dt;~lla)_- Como vota 
o Líder do PTB? _ 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ) - Ques
tão aberta. 

Os Srs. Senadores jã podem votar. (PaUsa) 

(Procede-se à votação.) 
VQTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alberto Silva ~ Carlos Alberto - Hélio Gueiros -

José Ignacio - Lázaro Barboza- Marcondes Gadelha 
- Martins Filho - Pedro Simon 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Almir Pinto- José Lins- Jutahy Magalhães- Nel

son Carneiro - Octavio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla- Votaram a
penas 13 Srs. Senadores. 

Não houve quorum. Vou suspender a sessão, nos ter
mos do Regimento, por I O minutos e acionar as campai
nhas. 

Está suspensa-a sessão. 
(Suspensa às 17 horas e 25 minutos, a sesSão é reaberta 

às 17 horas e 32 minutos.) 
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Está reaberta a 

sessão. -

Sendo evidente a falta de número em plenário, a Presi
dência deixa de proceder à nova verifiCaçãO. A votação 
da matéria fica adiada para a próxima sessão. 

Em cõnseqifência, as matérias em fase de votação- '~ 
Projetas de Lei da Câmara n9s. 51/83 e 150/82, Projeto 
de Le1 do Senado nY 203/82 e PrOJeto de Lei do Senad() 
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n~' 21/83- constantes dos itens n~'s 2, 3, 7 e 11, deixam 
de ser submetidos ao Plenário, ficando adiada sua apre
ciação -para a sessão ordinária de-amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Passaremos, 
pois, às matérias em discussão. 

Item tO: 

Discussão, em turrio único (apreciaçãó prdirili
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n9 158, de 1982 -Complementar, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que veda a instituição ou 
majoração de tributo por decreto-lei e_ dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n" 688, de 1983 da Comissão: 
- de Constituif;ão e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em discussãQ o projeto, quanto à constitUcionalidade. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira diScu"tf-lo, declaro encerra
da a discussão. 

A votação fica adiada por falta de "quorum". 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item !2: 

Discussão, em primeiro turno (aPreciação p·reli
minar da constitucionalidade, nos termos dO art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n~' 280, de 1980, de autoria do Senador Ita
mar Franco, determinando que a Ordem dos Advo
gados do Brasil opine sobre a escolha de Magistra
dos que devam integrar Tribunais com jurisdição 
em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n~' 634, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade,com voto vencido do Senador José_ Ignâ
cio. 

Em discussão o projeto, quanto à constituciorl.aiidãde. 
(Pausa.) 

Não havendo quem p-eça a: palavra, encerro a d~scus
são. 

Em virtude da falta de número em plenário; fiei -avo
tação transferida para a próxima sessão ordinária. 

- O SR. PRESIDENTE-(Almir Pinto)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Conceda a palavra ao nobre Senador José IgnáciÕ. -

O SR. JOSt IGNÁCIO (PMDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do oiado-r)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, desejo reg-istrar, para conhecimento da 
Casa, dois fatos de extrenla gr"aviàáde- que ocorreram na 
madrugada de ontem, na minha cidade Vitória, no 
EspíritO Santo. 

O primeiro foi na redação do Jornal da cidade, Matu
tino Capixaba, que teve a sua redação, parcialmente des
truída par bombas de alto poder destrutiva, que explodi· 
ram aproximadamente às 3 horas e 30 minutos da ma
drugada. 

As explosões danifiCãram o arquivo do jornal, a Cozi
nha e o gabinete do diretor daquele órgão. 

Um outro fato, Sr. Presidente, ocorreu cerca de 10 mi
nutos após, distante alguns quilómetros do local do pri
meiro, e se traduziu pela explosão de um veículo estacio
nado à frente do prédio, onde reside o Deputado Esta
dual, José Theodomiro Casagrande", na Avenidi residen
cial e comercial, Expedito García, no bairm de Campo 
Grande, que é o maior bairrO operârio da &:rande Vi
tória. 

Ambos os fatos, Sr. Presidente, estão a merecer a nos
sa repulsa indignada, independentemente, de. suas moti-
vações e de seus objetivos. - --

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi) 

Na delicadeza da situação naciOnal, com o País giran-
dq em círculos, sem horizontes, à míngua de esperanças. 
Sr. Presidente, com o povo à beira do desespero, em está
gio de pré-convulsão social, qualquer ação, deste tipo, so
mente serve aos inimigos da democracia, aos golpistas de 
todos os matizes, aos pescadores de águas turvas. 

É imperioso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que as au-
toridades apurem efetivamente tais ocorrências, force

-jam pela identificação dos culpados, embora as dificul
dades em cas.os como este, e promovam as medidas cabí
veis para a sua exemplar punição. 

É também necessário, Sr. Presidente, que independen
temente de siglas partidárias, todos o_s que temos repre

_sentatividade política, expresSemos a nossa preoCupação 
e o no:sso--repúdio a fatos tão brutalmente insólitos, feliz
mente sem vítimas, _que trazem, indistintamente,?- marca 
da crimitlosa irresponsabilidade, da frieza e da inconse
qüência. 

O Sr. Moacyr_ Dalla-:- Permite V. Ex' um aparte? 

_Q SR. JOSt IGNÁCIO- Pois não, nobre _Senador. 

O Sr. Moacyr Dalla- Eminente Senador José Igná
cio, hoje, ao retornar a esta capital, tive o desgraçado 
desp;azer de ler em O EsÍado de S. Paulo este lamentável 
e deplorável episódio. A nossa capital, a cidade de Vi
tória, que é denominada "cidade presépio" pela sua bele
za, pela harmonia que existia há tempos, pelo c!ima de 
paz e de amor que reinava naquela terra, hoje é palco d~ 
lamentável e desgraçado acidente pré-fabricado- como 
V. Ex~ muito bem denuncia à Nação. Djalma Juarez e 
Maria Nilce, proprietários do jornal da cidade, princi
palmente, Djalma Juarez que é um dos maiores jornalis
tas da nova geração deste País - eu não tenho dúvidas 
quanto a isso. Homem íntegro, inteligente, capaz, objeti
vo nos seus artigos, sofre a humilhação mais mesquinha 
possível com esse atentado ocorrido na sua oficina de 
trabalho. Eu quero pedir permissão a V. Ex• para, em 
meu nome, apresentar a Djlilma Juarez e à Maria Nilce, 
também ao eminente Deputado Casagrande, a ma:nifes~ 
tação da minha solidariedade, endereçar às autoridades 
constituídas_ do meu Estado um veemente apelo do co
ração - da alma se possível - para que se apure -
como V, Ex~ pede- e parta da onde partiu, faça efetiva
mente cumprir a lei, castigando os culpados. ~ preciso 
colocai um paradeiro nisto, é necessário que a autorida-

-de constituída seja efetívamente respeitada. Nós não po
demos mais viver num clima de insegurança. O povo do 
Espírito Santo tem sofrido várias humilhações há anoS, 
inas, agora, chega às raias dQinconseqüente. Empresto a 

-V. Ex• a minha solidariedade e formulo este apelo. V. 
Ex•, que é correligionário do Sr. Governador do meu Es
tado, por gentileza, eu faço uma rogativa, leve o meu a
pelo para que S. Ex• faça dos organismos policiais aQue
la cidadela avançada, capaz de coibir esses atentados, 
parta da onde partir. Muito obrigado a V. Ex• 

ú SR. JOS~ IGNÁCIO - Eu agradeço a V. Ex', 
nobre Senador Moacyr Dalla, sobretudo, porque V. Ex', 
que é do meu Estado, conhece bem todo o Estado, co~ 

- - -nhece bem a cidade de Vitóriã-, e sabe -que fatos coma es
se, pelo seu insólito, pela extraordinário QUe trazem em 
si, causam ainda muito mais repercussão, porque a po
pulação do meu Estado é uma população ordeira, altiva, 
e se surpreende dolorosamente com episódios desse tipo 
que, mais, tenham quaisquer objetivos, quaisquer que se-

- _ jam as suas motivações, eles contribuem para embaçar 
mais o ambiente, para dificultar mais a passagem nossa, 
dos homens lúcidos, dos patriotas, das homens seria~ 
mente preocupados com os destinos do Paí_s neste mo~ _ 
menta crítico, por esse terreno. Nós sentimos que as tre
vas são muifo deilsas e -episódios- como esse contríbuem 
para adensar mais ainda o negrume dos tempos que esta
mos vivendo. 
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O Sr. José Lins - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSJ!: IGNÁCIO - Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem o nosso apoio, tem a 
nossa solidariedade. Pedimos que V. Ex' leve essa solida
riedade em nome do PDS, também ao povo do Espfrito 
Santo. Aqui, discutimos, entre partidos, as questões na

-cionais; temos as nossas divergências. Mas essas são 
questões suprapartidárías, questões que nos unem a nós 
todos em nome do bom senso e da democracia. São 
como V. Ex• diz, esses pescadores de_ãguas turvas que 
conturbam a abertura. São eles contra o diálogo, contra 
Q ent_endimento. Tem V. Ex• o nosso apoio, e pedimos a 
V. Ex• que leve a nossa solidariedade ao povo de seu Es
tado. Juntamos a nossa voz à de V. Ex• e solicitamos das 
autoridades_ que apurem, com o máximo de rigor esses 
desmandos, fazendo punir os responsáveis por tão la
mentável acontecimento. 

O SR. JOSt IGNÁCIO- Agrade_ço a V. Ex•, Sena
dor José Lins. 'Realmente, fica aqui a nossa esperança, 
sobretudo, porque riós sabemos que a concussão dessas 
bombas vai abalar os alicerces dos poderes constituídos. 
Lá, no jornal violentado, na casã. do Deputado, a con
cUssão houve. Mas eiã estremeCe, efetivamente, os alicer
ces dos poderes constituídos. Nós temos que tomar cui
dado, porque este País está semeado de barrís de pólvo~ 
ra, acendem~s~ fósforos, os barris de pólvora já existem. 
Então, nós temos que tomar cuidado contra aqueles que 

__ estejam aí, de fósforo à mão, prontos_ â atear fogo noras
tilho. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem razão. Quando V. Ex• 
chama a atenção para esses incendiârios que estão sem~ 
pre alertas para explorar a insatisfação que, numa comu
nidade pobre como a nossa, sempre existe. V. Ex• tem ra
zão, quando diz que é preciso que as autoridades se pre
parem, tanta -as es-tataíS-quanto federais, para enfrentar 
esses problemas. V. Ex• conhece a índole .do nosso povo. 
Nunca imaginamos que essas coisas aconteçam, senão 
nas grandes cidades, na Europa. Agora, vê V. Ex•: é aqui 
que elas estão acontecendo. É preciso portanto pre
caução. 

O SR. JOSt IGNÁCIO- Muito obrigado a V. Ex', 
Senador José Lins. 

Um outro assunto que talvez não provoque a mesma 
unanimidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
A grande imprensa nacional divulgou a presença, hâ 

dias, na Capital Federal, de políticos de expressão no 
Partido Democrático Social de meu Estado, que aqui 
vieram para reivindicar das autoridades federais a margi
ngtlização do Governador eleito e a transformação do 
PDS local em porta voz do Governo da União junto ao 
povo do Espírito Santo. 

O comportamento de tais Políticos deita raízes e busca 
inspiração em pronunciamento público do Sr. Ministro 
da Justiça, que, em visita ao Ineu Estado, em maiO últi
mo, pregou, inclusive pela televisão, a formação de um 
Poder ·parateto ao do Governadoi eleito, para "ser o in
termediário permanente e enCai;' entre O GOverno Fede
ral e o povo capixaba. O fato, Sr. Presidente, ao que nar
ram os jornais, traduziu-se como verdadeiro espetáculo 
público de non sense, no qual a ação política deixou de 
·ser põsta a serviço do interesse do Estado para ser utili
zada na consecução de objetivos puramente partidárias, 
em prejuízo potencial do superior interesse de todos. Te
fios constatado que a situaçilo é mais ou menos .a mesma 
em todos os Estados da Federação e_m que o Partido De
mocrático Social foi derrotado nas eleições de 1982. In
confOrmado com o revés eleitoral, o PDS resiste em pas
sar à oposição nos EStados em que foi derrotado. Resiste 
à alternância do Poder, princípio basilar das democra-
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cias representativas que tem profundas repercussões no 
aperfeiçoamento institucional. _F_orça o desprestígio do 
Poder constituído, em favor de uma nov_a equação do 
Poder, em que o representante legítimo do povo no Exe
cutivo não mais o represente e o Estado autónomo volte 
a ser transformado num quintal, em satrápias da União 
Federal. Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a cons
trução de uma sociedade aberta _passa necessariamente 
pela pulverização do poder político, pela restauração da 
Federação brasileira e pelo fortalecimento da sociedade 
civil através do exercício democrático- e atrayês do res
peito às suas decisões políticas expressadas nas urnas. A 
autonomia dos Estados e, dentro -destes, o fortalecimen
to do poder político dos Governadores eleitos, abrem ca
minho para um novo perfil federativo que haverá de e
mergir após a remoção dessa formidável estrutura con~ 
centradora e autoritária que quase rios levou ao Estado 
Unitário. Os tempos são, pois, de fortalecimento do po
der dos GovernadorçS, em beneficíO das unidades fede
rativas. Os aprendizes de feiticeiro, que pensam em con~ 
tráriO, caminham contra a História. 

Assim, p-ois, devem as ilustres figuras dessa grande or
ganização partidária, o PDS, onde quer que tenha o Par
tido perdido as el~içQ~, desencarnar do Poder e cair na 
realidade se seu novo·e importante papel de Oposição ao 
Governo. Como projeto de Governo, que deVe ser, a O
posição desempenha moralmente um papel de maior ex
pressão ainda que o do própriO Governo: O conflito 
político entre Oposição e GOVerno, desejável e extremaM 
mente fecundo, deve ser até mesmo estimulado na medi
da em que é importante agente de aperfeiçoamento insti
tucional, Mas o CQDflito deve ser interno, no âmbito das 
fronteiras regionais, à luz do interesse da coletividade re
presentada. Não pode ser exercitado de fora para dentro, 
contra a vontade coletiva, sem deturpação de seus altos 
objetivos e sem grave comprometimento dos deveres dos 
representantes para com a massa de seus representados 
na área regional. E quaisquer que sejãm os argumentos 
que se possa aduzir, o desprestígio político de um GOver
nador eleito fere fundo o_interess_c: da população do EstaM 
do, a partir do fato mesmo de que golpeia a autonomia 
da unidade federada. e como se os que agridem a repre
sentatividade do governador estivessem serrando o galho 
da árvore entre o tronco e o l_ugar onde se encontram eles 
mesmos sentados. 

No caso_específico do Espírito Santo, o Goverriaclor e-:_ 

leito, Gerson Camata, tem demonstrado forte consciênM 
cia de suas graves responsabilidades e mantido convívio 
digno e mutuamente respeitoso com o Governo Fe~eral. 
O Governo Estadual vem enfrentando com coragem o 
mais colossal acervo de problemas sociais·, eccinômic_os e 
administrativos de_ toda a históri~ do Es_tado. Com_ uma 
arrecadação que não chega a sete bilhões e meio de cru
zeiros mensais, inferior 30 rilontaülC da folha, de_ paga
mento dos servidores, a dívida do Estado eptr~anto,_jâ 
ultrapassou a casa dos 100 bilhões de crul:eirQs. Dos-
4.177 prédios escolares existep.tes no Est'Sdo, l.776 c::st_ão 
fechados, sem quaisquer condições de funcionamento. O 
Estado necessita de 8.480 leitos h_ospitalares, mas só dis
põe de 1.671 na rede estadual. E_ tendo sido o eldorado 
do emprego na d_écada de_70, em face dos gr3:ndes proje
tas que lâ foram iinplantados, o Estado agora deSmobili
za fortemente mãoMde-obra, sendo alarmantemente cres
cente o desemprego. O êxodo t_ural não foi e_staricado_._As 
cidades incham. A Grande Vitória explOde populacio· 
nalmente e em problemas multifacetados, desde a preca .. 
riedade da estrutura hospitalar, educacional, habitacio
nal, de transportes, de abastecimento, etc., até o aumen
to assustador da criminalid~de e da, violência, da miséria 
e da fome, flagelos de milhares e milhares de capix.abã.s. 
Em meio a tantos problemas, com responsabilidade his
tórica, o Governador do Espírito Santo tem mantido 
com o Governo Centrai um convívio necessário, mutua
mente respeitoso e digno, dentro do quadro novo que as 
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últimas eleições tracejaram. Sem perda de identidade, 
sem perda dos seus vínculos partidários, serii atitudes 
preconceituosas, mas também sem zumbaias e salamale
ques, convencido de que, curto ou longo, este é um 
período de transição entre o autoritarismo Centralíz8.dor 
e o federalismo forte que há de vir no futuro. 

Importa hoje não frustrar mais as esperanças do povo 
que, em c·acta unidade federativa, Vive as suas tragédias 
em meio à crise global brasileira. Essas esperanças, como 
chamas bruxoleantes, estão pres_tes a apagar-se no deses· 
per_o e na revolta dos, Qesempregados, dos subempiega
dos, dos sem terra e sem teta, dos faminlos e dos subali
mentados, que formam neste País a lnaior legião de ui· 
trajados, e o ma!or contingente de cidadãos flagelados e 
humilhados de sua história. --

Sr. Presidente e Srs. Senadores, buscar saídas para a 
crise deve ser, hoje, a preocupação de todos. A morte das 
esperanças nunca é episódio sem conseqi!ências. A ação 
política não pode, sobre~udo em hora grave como esta, 

__ ser <:lltigida para qualquer forma de golpismo, dentro ou 
fora das fronteiras regionais, destinada a fraudar a von· 
tade coletiva. Homens de representatividade política, to
dos estamos compromissados co_m o futuro de nossos re
_Rr~sentados que, definitivamente, não podem ser trans
formados em vítimã.s d-e conflitos que deveriam ser pos
tos a seu serviço; ·(Muito bem_t) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr ~Dalla)- Concedo a 
pafavra ao nobre Senador José Lins, por cessão do nobre 
Senador Martins Filho. 

~ O SR. JOSE L!NS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. ' 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar-~ presente 
sessão, designando para a sessão. extraordinária a 
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, anteriormente con
vocada, a segUinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 772, de 
1983, da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos ter
mos dO art. 367 do Regimento Interno,- O -desarquiva
mento do Projeto de lei do Senado n"' 340, de 1980, de 
s~a autoria, que acrescenta parágrafo únicó ao _art~ 373 
dil. Consolidação das Leis do Trabalho facult<indo à em
pregadaca:m prole o direito à jornada de trabalho redu
zida, com rerriuneraçãÕ proporcional. 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 773, de 
, 1983, da_SJ.madQra Eunjce .Mjqhiles, solicita~do, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivá
mento do Projeto de Lei do Senado n948,_de 1981, de sua 
autoria, que dispõe sobre_ aval de cônjuge ca~ado sobre
gime de comunhão de bens. 

3 

orscússãO,'-em turno únicõ, do Projeto de Resolução 
n"' -9"9, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuiçãO e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 758, de 
1983), que suspende a execução da Lei n'~ 940, de 27 de 
novembro de J978, do Município de Aguaf, Estado de 
São Paulo. 

O SR. PRFSIDE;NTE (Almir Pinto)- Estâ encerra .. 
_ da a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 18 horas e 33 minutos) • 

Setembro de 1983 

Ata da 15t~ Sessão, 
em 14 de setembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47'. Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA 
Pre_sidência do Sr. Almir Pinto 

ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS. ACHAM-SE PRE· 
-sENTES OS SRS. SENADORES: 

lris Célia - Altevir Leal - Mário- Maia - Eunice 
Michiles - Claudionor Roriz - Gaivão Modesto -
Aloysio Chaves - Gabriel Ijermes - Hélio Gueiros -
Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney ~ Al
berto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins - VirgHio Távora - Carlos Alberto - Dinarte 
Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena- Mar-

-Córides Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Guilherme Palmeira- João lúdo -- LtJ.iz Cavalcante 
____:.. Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Maga
lhães- Lomanto Júnior- _Luiz Viana- João Calmon 
- José lgnácio - Moacyr Dalla - Amar.al fçixoto -
Nelson Carneiro- Robetto_Saturnino .....;.Jtamar Fran
co - Murilo Badaró -Alfredo Campos- Fernando 
Henrique Cardoso.~ Severo Gomes- aened_ito Ferrei
ra- Henrique Santillo- Lá_zaro __ Barboza- Gastão 
Mf!.Uer - __ Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo 
Miranda-- SaldanhaDerzi- AffonsO Camargo- Ãl
varo Dias - Eneas Faria - Jaison Barreto - Jorge 
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe
dro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de pre
sença ac_usa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

1"'-Secretário. 

É lido o seguinte 

_REQUERIMENTO N~ 779, DE 1983 

Tendo sido convidado a participar da Delegação do 
Brasil à XXXVIII Sessão da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, so-licito me seja concedida autorização 
para desempenhar essa missã.o, nos termos dos arts. 36, § 
29 da Constituíção e 44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do_ País durante 
cerca de 30 dias. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1983. -Jorge 
Bornbausen. 

O SR. PRE~IDENTE (Almir Pinto)- Ó req~erimeu'
to lido serâ despachado à Comissão de Relações Exterio~ 
:re~Çdevendo ser-apreciado na presente sessão, após a Or
dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 
772, de 1983, da Senadora Eunice Michiles, solici
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter
no, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n" 340, de 1980~ de sua autoria, que acrescenta pará
grafo único ao art. 373 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, facultando à empregada com prole o di
reito à jornada de trabalho reduzida, com remune
ração proporcional. 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a qUe se refere o requerimento que 

acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 
773, de 1983, da Senador Eunice Michiles, solicitan
do, nos termos do art. .367 do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 
48, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre aval de 
cônjuge casado sob regime de comunhão de bens. 

Em votação o requeiimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento que 

acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 3: 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Reso
lução n~ 99, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare
cer n~ 758, de 1983), qiú~--Suspende a execução da Lei 
n~ 940, de 27 de novembro de 1978, do Município de 
Aguaí, Estado de São Paulo. 

Em discussão o projetO~- (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a eitcer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam-permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai ã ComiSsão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 99, DE 1983 

Suspende a execuçio da Lei n' 940, de 27 de no
vembro de 1978, do Município de Aguai, Estado de 
São Paulo. 

O Senado Federai reso~e: 

Artigo único. É suspeilsa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do- Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 3 de fevereiro de 1982, nos autos 
do Recurso Extraordinário n~ 95.598-4, do Estado de 
São Paulo, a execução da Lei n~ 940, de 27 de- novembro 
de 1978, do Município de Aguaí, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Vai-se passar; 
agora, ã apreciação do Requerimento nt 779, de 1983, de 
autoria do Sr. Senador Jorge Bornhausen, lido no Expe
diente, solicitando autorização do Senado para integrar 
a Delegação Brasileira ã XXXVIII Sessão da 
Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Re
lações Exteriores. 

Solicito do nobre Sr. Senador Lourival Baptista: o pa
recer daquele órgão técnico. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Presidente da República, de acordo com o d;isposto 
no artigo 2~ do Decreto n~ 44.721, de 21 de outubro de 
1958, combinado com os Decretos n% 71.733, de 18 de 
janeiro de 1973, 75.430 de 27 de fevereiro de 1975, c 

85_J48, de 15 de setembro de 1980, resolve designar os 
Senhores Senadores José Sarney, Henrique Santillo, Jor
ge Bornhausen e Itamar Franco para, na qua!iddae de 
abservadores parlamentares, integrarem a Delegação do 
Brasil ã XXXVIII Sessão da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas. 

O Sr. Senador Jorge Bornhausen, não tenho dúvida 
que representará esta Casa e trará subsídios para o nosso 
conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O parecer é fa~ 
vorável. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença so

licitada. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR;-PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao_ nobre Senador Lourival Baptista. 

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

A Comissão Parlamentar de Inquérito .. destinada a 
investigar prOblemas vinculadoS ao aumento populacio· 
nal brasileiro" reuniu-se para ouvir, na tarde de ontem, o 
depoimento da Senhora Léa Leal, Presidente da Legião 
Brasileira de Assistência (LBA) sobre os problemas do 
planejamento familiar e da paternidade responsável. 

Ao delinear as sombrias perspectivas para o Brasil
decOrrentes de um explosivo crescimento a taxas médias 

_ superiores a 2,49% por ano -, a Presidente Léa Leal ex
ternou as preocupações do governo e dos segmentos 

- mais esclarecidos da população quando asseverou que 
chegaremos ao ano 2.000 com 220 milhões de habitantes, 
dos quais mais de 150 milhões estarão espremidos nasci
dades e guetos urbanos,., "Nesse ponto residirá - e já re· 
side hoje - a grande inquietação e o dramático dese
quilíbrio demográfico brasileiro: de um lado, as concen
traç_ões urbanas, as aflitivas e socialmente instáveis acu
mulações metropolitanas. Do outro, os grandeS vazios 
nacionais, a acentuada rarefação populacional do inte
rior brasileiro_". Partindo de premissas demográficas, e 
dos _indicadores estatísticos de uma conjuntura conden
sada nos parâmetros da pobreza absoluta e dâs carências 
generalizadas de quase 80% da população, a Presidente 
Lêa Leal se posicionou diante do Planejamento Familiar 
como direito e opção familiar, exclusivamente do casal, 
que escolherá quantos filhos deseja ter e quando deve tê
los, cabendo a instituições como a LBA a missão e o ob
jCtivo, definidos e consentidos, de informar, educar, 
orientar e, se for o caso, encaminhar para a solução ade
quada do problema. 

A Paternidade Responsável, por outro lado, é sempre 
uma atitude consciente e responsável do casal, livremen
te assumida. 

As colocações da Presidente Léa Leal, apoiadas em 
da.dos objetivos, realistas e atualizados, ensejaram um 
intenso, amplo e proficuo debate, no decorrer do qual 
tive- oportunidade de formular três indagações que foram 
satisfatoriamente respondidas pela ilustre depoente. As 
mimnhas perguntas versaram sobre os impactos gerados 
pelos elevados coeficientes do crescimento populacional 
e a evidente precariedade dos recursos destinados à LBA 
-cerca de 1% do Orçamento do.Ministério da Previdên
cia e Assistência Social -, para execução dos seus pro
gramas básicos (creches-casulo, complementação ali
mentar, aisistência social às famflias de baixa ou nenbu-
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ma renda - inclusive aos 30 milhões de menores caren
tes e marginalizados -, a proteção aos idosos e excep
cionais, e o socorro aos flagelados, ou vítimas das cala
midades públicas). 

Nesse contexto, o Nordeste se apresenta como o desa
fio maior que deverá ser enfreniit-do, porque essa região 
é, insofismavelmente, o epicentro da explosão demográ
fica brasileira, em conseqifência de taxas variáveis de 
crescimento da ordem de 2,4% a 3,1% ao ano. 

Aliás, verifica~se na região nordestina - do Mara
nhão à Bahia -, a atuação convergente de vários outrOs 
fatores de ~esestabilização constituídos pelo temível 
-círculo vicioso .. secas-fome-desnutrição-desempregQ
doenças-êxodo rural", geradores de crises cujos impac
tos poderão, eventualmente, detonar uma explosão so
cial pior do que a· demográfica. 

Não pretendo alongar-me neste breve pronunciamen~ 
to, preferindo solicitar a incorporação ao seu texto, do 

_ _!l~tável depoimento da Presidente Léa Leal, cuja perso
nalidade foi merecidamente enaltecida pelos Senadores 
integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito desti~ 
nada a investigar o aumento populacional brasileiro, os 
quais, presentes à reunião de ontem, também for-mUla~ 
ram indagações pertinentes da maior importância. 

Erarri estas as considerações que desejava fazer. (Mut
to bem! Palmas.) 

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

PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Depoimento da Senhora Léa Leal, Presidente da LBA, 
11.a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Fede-
ral. 

Senado Federal- Brasília 13 de setembro de 1983, 
Antes de começar meu depoimento perante esta Co• 

missão P~r~amentar de Inquérito sobre o aumento popu~ 
lacional brasileiro e a questão do planejamento familiar, 
quero saudar os ilustres Senadores, membros desta CPl, 
e agradecer-lhes a honrosa convocação que me propor
ciona a grata oportunidade de expor a Vossas Excelên
cias os frutos da experiência que pude adquirir em toda 
uma vida de exercício público do trabalho social. 

Creio plenamente que minha presença se deve a si
tuações e posições que me dão, concomitantemente, uma. 
consciência e uma responsabilidade que, em absoluto, 
não desejo descartar. 

Acredito, Senhores, que aqui estou para trazer minha 
limitada contribuição à questão do planejamento fami .. 
liar, não só por ser, no momento, a Presidente da Legião 
Brasileira de Assistência, mas, também e sobretudo por 
ser mulher, assistente social e socióloga. 

Como dirigente da LBA, vivo e aprendo no contato hu
mano e permanente com a problemática atual da família 
brasileira carente. E procuro extrair desse convívio quo
tidiano com a dura realidade lições dramáticas e sur
preendente!J,.. muitas delas não encontradas nas teses e 
teorias acadêmicas, nem entrevistas nos frios quantitati
VOS estatísticos de minha formação universitária. 

Como mulher, procuro manter-me na posição de soli
dariedade e apoio aos anseios femininos, pois me Parece 
consensual ser a mulh.er quem mais sente e sofre as an
gústias da indefinição política e programática do proble
ma da natalidade e do planejamento familiar. Afinal, 
não deyemos esquecer, como lembra a psicóloga Carmen 
da Silva, que a concepção é feita a dois, nias a contra
cepção e seus riscos são quase sempre da exclusiva res
ponsabilidade femenina. 

Será pois na condição de mulher interessada nos 
problemas da área social e de representante da LBA, que 
tentarei dar:.lhes o meu depoimento sobre um tema que, 
por sua complexidade, assume hoje extraordigário rele
vo no debate político e social brasileiro. 

Tema, aliás - permitám-me recordar - no qual o 
atual Governo foi o primeiro a demonstrar publicamcn-
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te, de forma corajosa e incisíva, seu real interesse, já 
explícito, desde março de 1979, no documento das Dire
trizes Gerais do Governo Figueiredo. Este documento, en
tre diversas medidas voltadas para a melhoria da distri
buição da renda nacional e da qualidade de vida do povo 
brasileiro, preconizava a adoção d~ ... programas espe
ciais de assistência-- e de conscientização da população 
quanto à questão da paternidade responsável, além de 
outros necessários à eliminação dos focos de pobreza ab
soluta", 

E o interesse governamental no assunto,jâ começando 
a revelar preocupação, tornou-se mais patente, neste ano 
de 1983, com a Mensagem Presidencial ao Congresso 
Nacional, onde claramente se afirma que, em países 
como o Brasil, com acentuado aumento populacional, a 
explosão demográfica -devora o crescimento econômico, 
gera instabilidade e acarreta desequilíbrios sociaiS, eco
nômicos, culturais e políticos. E é o próprio Governo 
quem reclama, sobre o assunto, profunda meditação, de
tido exame da sociedade e amplo debate, sobretudo por 
parte do Congresso Nacional, para que, finalmente, se 
encontrem e se fixem diretrizes fúndamentais e objetivas 
em relação ao tema. 

E é esse exame e esse debate maduro que, aportuna e 
democraticamente, o Senado Federal estã agora provo
cando através da presente CPI. 

Gostaria, portanto, de iniciar minha participação rein
troduzindo algumas infonnaç_ões já amealhada_s e que 
são geralmente apresentadas à guisa de prefáciQ perti
nente ao tema. 

Costuma-se dizer que é na América Latina que se en
contra o epicentro da chamada explosão demográfica 
mundial, em razão de sua alta taxa de crescimento anual. 

De fato, segundo _d_ados quantitativos do Demographic 
Yearbook/1981 das Nações Unidas, a taxa de crescimen
to anual observada na América Latina, de 1975 a 1980, 
foi de 2,6%, só comparável ã" África. Enquanto isso, em 
todo o mundo, a taxa média de crescimento anual era de 
1,7%. Comó conseqUência dessa diferença de incremento 
demográfico, vale consta_tar que, em 1950, a população 
da América Latina representava 6,5% da população 
mundial, ao passo que, em 1981, esse percentual já está 
próximo de 8,5%. 

(TR/1) 

E é inegável que, no bojo da problemática populacio
nal da América Latina, avulta a posição do Brasil, que 
responde hoje por 34%- mais de 1/3, portanto, de toda 
a população da América Latina. 

Não creio que haja alguém, em nossos dias, que possa 
ignorar, esconder ou refutar a evidência- dQ crescimento 
demográfico de nosso País, que chegou a 150% nos últi~ 
mos33 anos- de 1950 a f983- e acrescentQu mais 75 
milhões de habitantes à nossa população. 

(TR/2) 

Observando-se a progressão demográfica brasileira, 
somos forçados a concluir que o nosso País, que levou 
450 anos para atingir 50 inilhões de habitantes, em pou
co mais de 20 anos atingiu o dobro, isto é, 100 milhões de 
pessoas. 

Em números absolutos, o País cresceu em 18,2 milhões 
de habitantes de 1950 a 1960, em 23 milhões de 60 a 70 e 
em 26 milhões na década de 70 a_ 80, estimando-Se em 
quase_8 milhões o aumento populacional nestes últimos 
três anos, de 1980 a 1983. 

Com esse ritmo de crescimento e mantendo-se a atual 
distribuição etária de nossa população, pr~d_ominante
mente jovem, não será difícil prever-se o grande número 
de novos empregos que nossa economia terá de gerar 
para absorver milhões de brasileiros que anualmente in
gressarão na faixa de 15 anos - considerando-se essa a 
idade miníma para inserção na força produtiva. Perma
nenccndo o atual quadro de crescimFnto demogrãfico 
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brasileiro, pode-se estimar, a grosso modo, que, de 1 mi
lhão e 800 mil a 2,5 milhões de novos empregos deveriam 
ser anualmente criados até o ano 2.000 J)ara satisfazer a 
crescente demanda. 

O que torna ainda mais estarrecedora e inquietante o 
problema é o fato de nosso crescimento populacional ser: 
indiscriminado, desequilibrador e desestabilizador de es
truturas sociais tradicionais. 

Todos sabemos, por exemplo, que em 1950 a popu
lação urbana (18 milhões) era praticamente a metade da 
rural (34 milhões). Trinta anos depois, esta mesm·a popu
lação urbana (80 milhões) já somava mais do dobro da 
rural (39 milhões). Se prosseguirmos neste ritmo, 

(TR/3) 

Iilahféfldo a taxa mêdia de crescimento anual da popu
lação em 2,49%, chegaremos ao ano 2.000 com 200 mi
lhões de habitantes, dos quais mais de ISO milhões esta
rão espremidos nas cidades e guetos urbanos. 

Nesse ponto residirá- e já reside hoje- a grande in
quietação e o dramático desequilíbrio demográfico bra
sileiro. De um lado, as concentrações urbanas, as afliti
vas e socialmente instáveis acumulações metropolitanas. 
Do ou_tro, os grandes vazios nacioanis, a acentuada rare
fação populacional do interior brasileiro. 

São esses os dois pontos extremos, os dois pólos de 
nossa complexa problemática demográfica, jã suficientew 
mente radiografada e diagnosticada. É creio que ê na 
busca do difícil, mas não impoSSível, equilíbrio entre es
sas duas situações-limite que deve ser colocada, com se
gurança e clareza, a questão do planejamento familiar e 
redução da natalidade, para que, sob a intenção desejada 
e necessária de minimizar tensões sociais metropolitanas, 
rião se acentuem ainda mais diferenças regionais visíveis 
com base nas relações homem x solo, força de trabalho x 
produção. 

No estudo "População, Desenvolvimento e Ocupação 
do Território Brasileiro", apresentado'ao Conselho .Téc
nico de Economia, Sociologia e Política, em 1969, o Pro
fessor Giycón de Paiva chamava a atenção para esse ân
gulo do problema, á.pontando-nos a diStinção entre áreas 
superpovoadas e subpovoadas n_o Brasil., Reconhecia ele 
que uma política de planejamerito familiar deveria levar 
em conta aS deferentes etapas do desenvolvime-nto nas 
diversas regiões do País. 

Entretanto, premissas como essa e tantas outras de ca
ráter econômico, médico-científico e ético-religioso (que, 
sem dúvida, são do conhecimento_dos Senhores Senado
res e que aqui, nesta CPJ, já devem ter sido expostas, 
com muito mais conhecimento e riqueza de informações, 
por especiaüStas na matéria) - são preÍnissaS á.Ssim que 
tornam o tema plianejamento familiar uma das grandes 
polêmicas nacionais, estendendo divergências e radicali
zando posições que vão desde o debate sobre denomi
nações adequadas - ocultando ou revelando objetivos 
bem definidos (planejamento familiar, controle ou re
dução da natalidade, educação familiar, limitação de fi
lhos, natalidade regulada etc) --atê a dis_c_ussão sobre a 
escolha de métodos. Clientelas-alvo, áreas ç:le abrangên
cia e mesmo instituições públi~as ejou privadas que de
vem c_ogrdenar ou executar os programas. 

No que diz respeito à terminologia, minha posição 
participante é de que os termos ê conceitos contidos nas 
expressÕC$ páternidade responsável e planejamento fami
liar resumem muito bem a filosofta, os propósitos e pos
Sivelmente as operacionalizações adequadas ao equacioM 
namento e à solução o]mrtuna do problema demográfico 
em nosSO' País. 

Esta é a conclusão a que cheguei ao longo de um 
período de 4 anos e meio de prática social na Legião Bra
Sileira de Assistênc1a. 
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Permitam-me assim, Vossas Excelências, uma peque
na e sintética digressão sobre a aprendizagem c experiên
cia social que a LBA me proporcionou. 

Atendendo uma clientela bastante diversificada, mas 
tristemente agrupada e homogenizada pelo trágico deno
minador comum da carência, da pobreza absoluta, a 
LBA desenvolve_ uma programação social que - tenho 
afirmacto sempre- cobre toda a linha da existência hu
mana, pois vai desde a assistência à criança ainda no 
ventre materno atê o amparo à velhice marginalizada e 
abandonada. De Seu elenco de atividades fazem parte 
programas hoje nacionalmente conhecidos e solicitados, 
como os de Creche~casulo para menores até 6 anos, 
Complementação Alimentar, Assistência Social às 
famílill!!i de baixa ou nenhuma renda, Educação pa.-a o 
Trabalho, Registro Çivil, Assistência aos Excepcionais e 
muitos outros que seria cansativo e fugiria ão õbjetivo 
enumerado aqui. 

Esses programas são custeados pelos recursos - no 
montante de I%- do orçamento do Ministério da Pre
vidência e Assistência Social. Mas para uma execução 
capaz de atender razoavelmente a demanda crescente de 
clientela, tais programas necessitariam de muito mais. E 
esse muito mais inclui também a consciência e o esforço 
voluntãrio que a LBA tem logrado realizar através de 
seu _Programa NaciOnal do Voluntariado, o PROM 
NAV /LBA, que conta hoje com mais de 110 mil volun
tários efetívamente ehgajad~s nas ações sociais que de
se~yolvemos em todo O P"aís. 

Apenas com os recursos de que dispõe e com a ex-
--traordinária ajuda da comunidade brasileira- aglutina

da pelo PRONAV - aLBA conseguiu, em 1982, efeti
var 18 milhões de atendimentos sociais, dos quais mais 
de 2/3, isto é, cerca de l3 milhões, beneficiando direta
mente mães e crianças brasileiras carentes, nossa cliente
la prioritária. -

Mas foi do convívio assistencial com esse vasto univer
so de mães e crianças de famílias pobres atendidas pela 
LBA, foi analisando a pr~ária situação sócio
económica em que vivem (ou subvivem), foi ouvindo 
suas queixas mais amargas, recebendo suas reivindi
cações mais prementes e estudando relatórios que cons
tantemente me chegam de todas as nossas Superinten
dências Estatuais, foi com toda essa bagagem profissio
nal e existencial acumulada que pude concluir pela ne
cessidade de uma definição política sobre a questão do 
planejamento familiar no Brasil. 

São milhares:as_mulheres- mães que tem seus filhos 
em nossas creches ou são clientes de nossos programas 

. .sociais- que, em todo o país, procuram a LBA claman
do e reclamando informações e conselhos que lhes ensi- -
riem a evitar ou limitar o número de seus filhos. 

São inúmeras aquelas que nos pedem, com insistência, 
remédios ou produtos anticoncepcionais solicitando 
sempre qualquer indicação ou encaminhamento para a 

-solução de seu problema. E o problema, ê claro, consiste 
em controlar a natalidade. 

E não são poucas, também, as mais aflitaS e desespera
das que, sem resposta satisfatória, ameaçam interromper 
agravidez,jâ contraída ou que possam contrair, apelan
do para o Cruel recurso do aborto. 

Esse, senhores, é, em síntese, o quadro que se desen
volve, praticamente todos os dias, nos Centros Sociais, 
postos de nutrição e demais núcleos de atendimento da 
Ll!A. 

Bem sei que a fome, a desnutrição, a falta de condições 
infra-estruturais de higiene e saúde, o desemprego e a su
babitação, as calamidades cíclicas, a mortalidade infan

- Til,-co·m os índices assustadores que o Nordeste, no atual 
- e- trágico contexto da seca, nos tem revelado (250 
cti~nças em 1.000 estão morrendo), bem sei que essas são 
dificuldades maiores e niais sentidas e que aLBA, no que 
diz respeito à sua competência, tem procurado atenuar e 
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solucionar através de campanhas emergenciais e expan
são de seus programas materno-infantis. 

Mas sei, igualmente, que não hã COmo ignorar- até 
porque tem muita relação com essas inquietações sociais 
citadas - que a existência de uma clara polftica de pla
nejamento familiat: já se torna hoje uma das mais fre
qiientes reivindicações das mulheres brasileiras, sobretu
do das que pertencem às camadas mais carentes da po
pulação. 

Por não poder nem querer desc_oohecer _isso- as quo
tidianas reivindicações de mulheres que buscam a LBA 
como socorro _e solução- por compreender as angústias 
da problemâtica feminina e, ao mesmo tempo, participar 
das frustrações e da indefinição instituciOnal, que reafir
mo sentir toda a sociedade brasileira jâ suficientemente 
amadurecida e até ·mesmo ansiosa por definições -e po
sições, que de há muito já deveriam ter sido tomadas 
sobre a questão de paternidade re.~ponsável e do planeja
mento familiar. 

Embora já se tenha deixado passar os momentos mais 
recomendad_os e oportunos, isso não significa que ainda 
não haja tempo para traçar, com firrileza e clareza, os ru
mos definitiVos a serem seguidos. 

Voltando ao tema que nos reúne aqui; góstaria de am
pliar meu pensamento sobre estas duas questões de ta
manha magnitude: Paternidade Responsável e Planeja
mento Familiar. 

A Paternidade Responsável é sempre uma atitude cons
ciente e voluntária do casal. Coloca-se, portanto, no 
nível familiar e reflete a decisão esporitânea de ter apenas 
o número de filhos que possam ser criados e educados 
com dignidade, no espaçamento Cf:?nsiderado ide1!_L_ J" a( 
atitude, assumida livremente pelo próprio casal, é produ
to da assimilação e aceitação de_informações e conheci
mentos adquiridos ao longo da vida, compatibilizando
se os progressos e respostas científicas com a formaçãO e 
as necessidades familiares. 

Em pa[ses que ainda não atingiram o pleno desenvol
vimento e se vêem às voltas com posições preconceituo_
sas ou ideologicamente radicais, o conceito_de paternida
de responsável terá de ser fruto, primeiramente, de uma 
atitude amadurecida diante da questão. 

Só a partir dessa atitude é que se poderia propiciar a 
implantação de um intenso e consciente prOcesso infor
mativo e educativo. Deve-se atentar, porém, c.iue todO e 
qualquer trabalho de informação e educação, neste cam
po, pode reduzir-se a mera e inútil teoria, sem nenhuma 
possibilidade de ser iriCorporado ao comportãmenio do 
casal, caso não haja acessq real aos meios de evitar uma 
gravidez não desejada._. 

A educação para a paternidade responsável, que hoje 
praticamente todos desejam - se realizada sem a contra
partida concomitante de oferta de meioS e serviços anti
concepcionais - conduzirá certamente à frustração psi
cológica dos casais e à violentiição física, pela elevaÇão 
do número de abortos provocados. E bem sabemos que 
essa frustação psicológica e essa Víolentação fisica exis
tem hoje em larga escala, pois chega a quase 2 milhões o 
total anual de abortos provocados em nosso País, com 
pesados reflexos económicos no sistema de atendimento 
médico previdenciãrio, já que Se presume que l/4 das 
mulheres que abortam precisam de internação (de 4 a 6 
dias) para tratar das complicações graves decorrentes. 

Daí, portanto, pode-se concluir que o Planejamento 
Familiar é o exercício efetivo e consolidado _da paterni
dade responsável, pela possibilidade de utilização, vo
luntária e consciente, por parte do casal, do instrumento 
que julgar necessário à planificãção do número de filhos 
e ao espaçamento entre gestações. 

Sem uma concreta e eficaz· política de Planejamento 
Familiar, que pressuponha a disponibilidade e o acesso 
aos meio-s e serviÇos, bem como o aconselhamento e 
acompanhamento médico devido, jamais se poderá dizer 
que a paternidade responsãvel é plenamente exercida. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

É evidente que não basta apenas informar, educar e 
conscientizar _ ·os casais. t preciso igualmente 
proporcionar-lhes, sobretudo aos_ mais carentes (que; 

--como jã enfatizJ!i, procuram com freqUência os centros 
sociais da LBA na busca de pílulas e soluções para este 
problema), o acesso aos meios e_ serviços indispensáveis à 
prática da paternidade responsáveL E é isso que entendo 
como uma política de Planejamento Familiar. 

Gostaria de deixar bem claro aqui o significado e ex
tensã_o dessas colocações. 

Quando falo (e mUitos falam) em paternidade respon
sável através de ttm Processo Informativo e Educativ~t, 
não estou apregoando um esforço publicitãrio unilateral 
de convencimento massificador e alienante, que, no final 
das contas, iria contra os próprios fundamentos concei
tuais da Paternidade Responsãvel. A idéia que defendo é 
a do rompimento das barreiras preconceituosas e dos _ 
embargos ideológicos radicais. 1::.. simplesmente, a aber
tura total ~ informação, honesta e cientjfica, de modo 
que o casal, pesando possíveis riscos e comparando opi
niões e posições .divergentes, tenha condições de exercer, 
livre e maduramente, sua opção. Opção que é um direito 
exclusivamente seu. 

Quanto ao Planejamento Familiar - a prática pro
priamente dita da regulação da natalidade pelo casat
o Governo, como agente educativo e facilitador de recur
sos, e jamais como instrumento de coerção e inter
venção, deve colocá-lo como parte de uma política maior 
de Educação, Saúde e Assistência Social. 

Disse há pouco, citando o Professor Glycon de Paiva 
(e poderia citar inúmeras outras autoridades no assunto) 
que existem no Pais áreas superpo~oadas e desnutrrdas e 
áreas subpovoadas e desnutridas, o que é suficiente piua 
mostrar, de forma cristalina, que o problema maior e 
prioritário é a desnutrição, principalmente na primeira 
infância, onde suas seqUelaS são terríveis e irreversíveis, 
reduzindo a capacidade física e mental de nOssas futuras 
gerações. Devemos, pois, estar conscientes dissO e não 
dissociarmos uma política necessária de Planejamento 
Familiar de umi política mais abrangente (e por Que 
não, mais urgente?) de Saúde e Assistência Materno
Infantil. 

Se defendermos o direito de o casal ter os filhos que 
deseja, é nosso dever defender, também e sobretudo, o 
direito -de o--Cãiãl ter_ esses filhos desejados, sadios e inte
gralmente protegidos. 

A LBA, que convive permanentemente com o drama 
da desnutrição brasileira, procurando combatê-la atra~ 
~és de progiamas de complementação alimentar em re
giõeS metropolitanas do Paí_s e de atendimento nutricio
nal em suas creches-casulo espalhadas por todo o Brasil, 
a LªA, a.sseguro~lhes, tem disposição, estrutura e expe
riência bastantes para se engajar plenamente em ações 
educativas e aconselhativa.s de Planejamento Familiar; 
8çôeS essas que- se integi'ariilm àS -suas atividades Esta tu~ 
tárias de Assistência, Proteçào e Promoção Social da 
mãe, da criança e da família carente. 

Outro dado que deve ficar bem esclarecido é que o 
Planejamento Familiar que advogo, com o apoio educa
tivo e facilitador do Governo, não- sigriifica, explícita ou 
implicitamente - como alguns, pretendem fazer crer -
um processo também unilateral e dirigido de controle e 
redução da natalidade nas classes sócio~econômicas mais 
vulneráveis de nossa população. Não é nessa linha filo
sófica ou operacional que a LBA se propõe a engajar. 

E é preciso entender que apoío governameiltal não é 
intervenção. 

Volto a registrar que Planejamento Familiar é direito e 
Opção Familiar, exclusivamente .do casal, que escolherá 
quantos filhos deseja ter e qUando deve tê-los, _cebendo a 
instituições.como a nossa a missão e o objetívo, defini
dos e consentidos, de Informar, Educar, Orientar e, se for 
o cas.o, Encaminhar para a solução adequada do proble
ma. E, como disse antes, hoje muitas e~muitas mães, en-
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tre as milhões que atendemos no País em nossos progra
mas, continuam procurando a LBA na expectativa ao
ciosa de receber orientação e ajuda anticoncepcional 
que, face à índefinição existente, não temos condições de 
dar. 

Além de tudo, outro registro que precisa ser feito é que 
a própria expressão Planejamento Familiar tem nítida 
conotação de abrangência e flexibilidade, não autorizan
do, portanto, atitudes de pressão e coação. Planejamenlo 
Familia_r, pelo contrário- e devemos nos lembrar disso 
- admite tanto o menos, quanto o mais, tanto a redução. 
quanto o aumento voluntário do número de filhos.; tudo, 
evidentemente, na dependência da decisão exclusiva do 
casaL 

Essa posição parece-me ser a que caminha para 
tornar-se consensual e, o que é relevante, não me parece, 
de forma_alguma, çiiscrepar ou confrontar opiniões e 
desígnios recentes da Igreja Católica. Se não, vejamos: 

A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, de 1965, um 
dos mais importantes documentos do Concílio Vaticano 
II, a par de ã.firmar o direito que têm os Governos de 
buscar soluções para os problemas populacionais de seus 
Países, acentua com clareza ser direito inalienável dos 
pais a decisão quanto ao número de fLlhos a procriar, re
pudiando intervenções de autoridades públicas, mas res
saltando a máxima importância das informaçõesjudicio
sis, de natureza científica, que devem ser prestadas às 
populações. -

A Gaudium et Spes também exclui, com..o meios de pa
ternidade responsável, o aborto, por Ç~.ào ser preventivo 
da concepção, e a esterilização, feminina ou masculina, 
por ser uma intervenção drástica e irreYttsívei. 

Jã em 1966, a Encíclica Populorum Progresslo, de Pau
lo VI, admite as preocupações Malthusianas de muitos, 
ao a-firmãr:-

(TR/4) 

"t bem verdade que um crescimento demográfi-
co acelerado vem, com demasiada freqüência,.trazer 
iiovas dificuldades ao problema do dese,PVolvimen
lo: o volume da população aumenta mui;W-:mais ra
pidamente que os recursos disponíveis, e cria-se 
uma situação que parece não ter saída". 

É própria Encíclica, face ao problema, reconhece o di
reito de intervenção dos poderes públicos na questão e 
conclui reafirmando o direito inalienável de o casal de
terminar o número de filhos que deseja ter. 

Observemos estas duas importantes passagens do pen
samento de Paulo VI: 

"É certo que os poderes públicos, nos limites da 
sua competência, podem intervir, promovendo uma 
informação_ apropriada e tomando medidas aptas, 
contanto que sejam conformes às exigências da lei 
moral e respeitem a justa liberdade doS' cõnjuges". 

"Em última analise é aos pais que compete deter
minar, com pleno conhecimento de causa, o número 
de filhos, assumindo a responsabilidade perante 
Deus, perante si próprios, perante os filhos que já 
nasceram e perante a comunidade a que pertc:n-

- cem". 

É bem verdade que, ao longo de tóda discussão sobre 
o planejamento familiar, não têm sido homogêneas as 
posições e opiniões eclesiá~ticas. Assim é que, três anos 
depois da "Gaudíum et Spes", em 1968,.a Encíclica 
"Humanae _ Vitae", ãtém de confirmar o repúdio ao 
aborto e à esterilização, censura os.métodos de regulação 
artificial da natalidade, considerando-os "caminho am
plo e fácíl à infidelidade conjugal e à degradação da mo
ralidade". 

O que se deve ressaltar, porém, é a abertura franca dos 
debates e o avan~o de teses e pronunciamentos de perso-
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nalidades e lideranças católicas, o que, parece~ me, já não 
revela rigidez ou hermetismo da Igreja no tratamento do 
assunto. 

A prova, talvez a mais eloqUente, dessa discussão 
aberta e tolerante foi dada por um conceituado pensador 
católico da atualidade, Padre Paui-Eugéne Charbon
neau, doutor em teologia, filósofo e escritor. Numa série 
de cinco artigos pUblicados pela Folha de S. Paulo, no 
mês de junho deste ano de 1983, PadreCharbonneau não 
hesitou em reconhecer a legitiri:tidade de o casal recofrer 
a meios de controle da natalidade diferentes daqueles 
chamados naturais, resumindo suas posições· com a se
guinte conclusão que, a meu ver, pelo menos no plano 
das idéias, reflete a opinião de ampla parcela da socieda~ 
de brasileira. 

(TR/5) 

"Em resumo, é apenas ao casal, e só a ele, que cabe es~ 
colher os meios que julga mais aptos para Permitir~ lhes 
praticar uma paternidade responsável de fato,Afinal, di~ 
zemos que a consciência do casal tem a primazia na res
ponsabilidade das decisões tomadas a esse respeito, ten
do em vista que os meios de que se servirão: 

l) Não põem em jogo uma vida já concebida; 
2) Respeitarão a dignidade dos cônjuges e serão con .. 

formes às exigências de uma _união normal; 
3) Não ocasionarão nenhum prejuízo grave para a 

saúde dos esposos, isto é, para seu equilíbrio biológico e 
psíquico; 

4) Eles serão usados, não para atender ao egoísmo, 
mas com intuito de assegurar uma paternidade verdadei
ramente responsável." 

Sãp _esses, em síntes_e, os mesmos princlpios básicoS 
que me animam a reafirmar uma posição e a defender, 
como justa e necessária, no atual contexto brasileiro, 
uma política de planejamento familiar voluntário e uni
versal. Uma política apoiada pelo Estado e pela socieda
de e que possibilite a qualquer casal exercer, com liber
dade e responsabilidade, sua opção e seu direito de ter os 
fllhos que desejar. 

Dentro dessa política, sou de opinião que deverá caber 
ao Estado - às "instituições públicas com participação 
competente nas áreas de saúde, educação e assistência 
social- a obrigação de criar e oferecer condições reais e 
adequadas de exercício desse direito do casal. 

Esse dever instib..iC1onal consistirá, em essênciá, em
propiciar a universalização da informação e do conheci
mento específico sobre a questão, bem como garantir a 
viabilização de acesso aos meios que permitam a paterni
dade responsável e o planejamento familiar, dentro dos 
limiteS que norteiam a liberdade do casal e os preceitos 
da moderna ciência médica. 

Afinal, tenho a esperança e a certeza de que, conforme 
recomendou o Documento de Decisões da Conferência 
Mundial de População, das Nações Unidas, realizado 
em 1974, em Bucarest, todos nós queremos evitar que 
um direito - o direito de plariejar a família - que é de -
todos, permaneça e se eternize, em nosso país, como um 
privilégio das classes economicamente mais abastadas e 
favorecidas. Não podemos, não devemos e não quere
mos, portanto, conviver com esse privilégio paradoxal, 
com o fato, hoje infelizmente inquestionável, de que pla
nejamento familiar está ligado ao poder- ac}uisitivo da 
população numa correlação negativa. Isto é, quem pos
sui melhores condições sócio~econômicaS e -pode facil
mente manter uma farriília mais iü.J.merosa, ãdot3. -o pla
nejamento familiar e o controle da natalidade, deixando 
de ter os filhos que poderia criar. Por outro lado, quem 
pouco ou nada possui e vive na mais absoluta carência 
por falta de informações e recursos, fica impedido de. 
realizar o planejamento familiar que deseja e coloca na 
mundo os filhos que não tem condições de criar sadia e 
adequadamente. 

DIÁR_!_O::-DdCONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

É, portanto, contra essa discriminação, contra essa de
-sigualdade de- tratamento que eu sustento minha po-
- sição, sem receio de contra-argumentos dos que ainda 

teimam em falar de manipulação do povo ou de fantasio~ 
sas conspirações multinacionais visando, com solertes 
propósit~os geopolíticos, à esterilização em massa da po
pulação brasileira. 

Volto a dizer, concluindo, que Planejamento Familiar 
é -direito e opção Familiar. 

E ao Estado cabe, sem coações, dar garantias para o 
casal exercer. em toda a ple"nitude, essa opção e esse di
reito, 

Ao finaHzar, faço votos para que esta CPI seja o mar
co histórico e decisivo, que fixará definitivamente a Polí
tica de P1anejilmento Familiar no país, sem dissociá-la, 
repito, de uma política maior e -mais necessária -de saúde 
e assistência materno-infantil. 

Acredito que, de uma forma ou de outra, deve ser esta 
a mesm; intenção e desejo de todos os que aqui já me 
precederam, oferecendo sua contribuição construtiva. 

Lembro-me de que, n9 roma_nce O Le_opardo, do ita
liano Giuseppe Tomasi, Príncipe di Lampedusa, a perso

~na-gem -central, com- toda a sua austeridade conservado
-ra, costumava dizer que, de vez em quan_do, "é preciso 
mud~r ou simular mUdar alguma coisa para que tudo 
possa ficar como está". 

Pelo que pude saber, ver e sentir aqui, pela preocu
pação, diligência e vontade que percebo em Vossas Exce
lências, senhores Senadores, tenho a mais absoluta certe
za de que não será esta a· posição da presente COmissão 
parlamentar de Inquérito, em cujos resultados confia-

,..mos plenamente. -

Alguma coiSa vai realmente mudar e teremos, enfim, 
-'_ rumos e soluções possíveis para o nosso problema demo

gráfiCo e sobretudo para o dese-flvolvimCnio sadio das fu-

\

'turas gerações brasileiras. 
Muito obrigada. 

O SR. PRESfDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
ii\/fa ao-Íiobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As Notas OfiCiais lançadas pela Câmara dos Vereado
res de Cuiabá, atr.lvés da Banca-da Majoritária,- do 
PMDB e agora pela do Diretório Regioiial do PMDB, 
ambas no mesmo sentido, ou se,ja, recriminar o Governo 
de Mato Grosso, pela violência que se implantou na área 
policial, tanto Militar como Civil, espeUlam a medida 
exata do desgoveráo que reina em Mato Grosso e da in
seguran~ que sofre a sociedade dO nossl? Estado, 

J;: preciso, Sr, Presidente, Srs, Senadores, que o atual 
Governador entre aSpas de Mato Grosso, produto gera
do pela fraude e pela corrupoçào, tome jufzo e passe a 
governar, se for capaz, dando um fim ao clima perma~ 
nente de festa que reina no seu desgoverno, sempre,lógi-

- co, às custas do dinheiro do erário, bem como mantenha 
os órgãos policiais a serviço da segurança pública e não, 
como atualmente., como algozes do povo cuiabano e 
mato-grossense. 

Há um limite na paciência do povo ... 

Transcrevo; Sr. Presidente, Srs, Senadores, a Nota 
OfiCial, do Diretório Regional do PMDB de Mato Gros
so, vazada nos seguintes termos: 

O POVO APANHA E 
JÚLIO CAMPOS FAZ FESTA! 

O .. Governador" Júlio Campos em entreviSta à- TV 
Centr:o Améiica fez jocosos comentários contra a pessoa~ 
do' Padre Raimundo Pombo, dizendo que se ele fosse o 
GQVCrnador não haveria ,a liberdade que há hoje !lo seu 
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desgoverno. Esta afirmativa do "festivo" cidadão vaí às 
raias da ironia: 

I) Como pode falar em liberdade um ''Governador" 
que move intensa perseguição aos funcionários públicos 
de todos os níveis por motivos puramente políticos'? 

. 2) Como pode falar em liberdade um "Governador" 
que manda espancar o povo em Santa lzabel enquanto 
ele participa de festinhas de inaugurações_ televisionadas 
às cust;ts do dinheiro público'? 

3) Como pode falar em liberdade ou alegria um "Go
vernador" que gasta verdadeira fortuna de dinheiro do 
povo em propaganda do Governo, falando até em o_bras 
que pretende realizar em mil novecentos e futuramente, 
enquanto atrasa em vários meses o -pagarii.ento dOs pen
sionistas e servidores que prestam serviço ao IPEMAT? 

4} Como pode a propaganda Oficial afirmar que O Es
tado está preparado para receber flagelados do Sul do 
País, se nãO se mostra apto nem mesmo para resolver os 
problemas dos moradores da Vila Santa lzabel'? 

Os que vivem em Mato Grosso hoje estão assistindo 
nos últimos tempos a excessiva preocupação do Sr. Júlio 
Campos em denegrir a imagem de Padre Pombo e a enal

. tecer a sua própria, Isto ele vem fazendo a peso de ouro. 
com ã dinheiro do povo, através, da imprensa. Todos já 
sabem o motivo: é que ele está com medo da possível 
anulação do pleito na 1' Zona, quando teria que enfren
tar novamente o candid.ato do PMDB! 

E, enfrentar o Padre Pombo-, sem títulos falsos, títulos 
de menores, títulos. de defunto, ou quaisquer tipos de 
corrupção ou fraudes, é barra muito pesada! Por isso ele 
tenta jogar o povo contra seu verdadeiro candidato, na 
esperança de iludí-lo uma vez mais. Mas, basta cidadãos! 
Ü-povo não é saco de pancadas. Ele está vendo tudo e to
mando notas para ajustar contas nas próximas; inuito 
próximas eleições. 

Diretório Regional do PMDB 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa-
13.Vra aO nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte disc-Urso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desde o. final do ano passado tenho abordado insis~ 
- tentemente, desta tribuna, que a situação do nordeste ca

minhara para um ponto de ruptura, com repercussões 
inlpre-visíveis, para todo o País, 

No iníCio desta legislatura, nos pri~eir~s ~ias . de 
março; afirmei que "é o nOrdeste um vulcão mal contin
do nas bases da própria estrutura nacional, que a qual
quer instante, numa erupção incontr'?lável, pode nos 
mandar a tõdos PelOs ares" e cobrava uma decisão polí
tica para solucionar os problemas da região, a partir de 
uma abordagem estrutural, superando o tratamento de 
emergência que vem ·sendo dado ao permanente proble
ma da. seca. 

Já tratara do assunto, quando um diretor do Centro 
Aeroespacial de São José dos Campos liberou a infor
mação d~ que a estiagem nordestina persistiria airida por 
dois anos, com igual inclemência, para dizer que: 

"A rriisérii,-o holocausto do povO ciclicamente 
retirante, hoje, tem muito a ver com a noss!l vontade 
ou nossa falta de vontade, em resolver os pfoblemas 
estruturais da economia do Nordeste". 

Voltei ao tema, para afirmar que, .. apenas recursos, 
não assegqram que o nordeste se desenvolva". 

"Há algo tão impo,rtante, senão mais ímPorã.nte, -que 
os próPHos recursoS para se alcançar esse objetivo: um 
conceito de desenvolvimento nordestino; uma definição 
correta dos objetivos, inseridos numa escala esÚita de 
prioridades, a partir da apreensão profunda dá realid.ade 
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regional, para· que com esta, objetíVoS e prioridades se 
conformem integralmente." 

Assinalava no mesmo pronunciamento que, na região: 

"Predominam absolutamente os empreendimen
tos de programas de desenvolvimento, portanto, 
empreendimentos-semente, implantados para indu
zir o crescimento da economia regional e "ipso fac
to'' criar condições psra iniciativas autóctones de 
formação de empresas, com capital da região." 

"Não devem pois" -dizia eu- "ser empreen
dimentos de risco, sob pena de perderem a finalida
de. Tem de ser-implantados dentro de condições es
pecialíssimas, com suporte técnico, administrativo e 
financeiro de agências de apoio, para que não" ve-
nham fracassar." 

"0 fracassO -de um empreendimento da espécie, 
conclui, .. é um duplo desastre: - primeiro porque 
frustra a demarragem do processo de crescimento 
econômico que- deveria induzir: - segundo porque 
sendo sustentado por T"ecursos de: fora, ao fracassar, 
cria o processo inverso ao do crescimento, por se 
constituir numa dívida, sem cobertura." 

"Os sucessivos fi3.cassos de projetas dessa natu
reza, empobrecem continuamente o nordeste e tor
nam cada vez mais remotas as esperanças de re
úenção regional." 

Logo depois do recesso, voltei ao assunto para consta
tar a diferença com que a nação tratou a tragédia do sul, 
em relação à tragédia do nordeste, levantando a hipótese 
de que tal diferença decore do fato de nós, as lideranças 
nordestinas, não termos __ asSumido, às últimas conse
qüências, o flagelo que se abate sobre nossos conterrâ
neos. 

Esboça-se, agora, uma reaçào nacional à situação nor
destina. 

Várias instituiçõe~. dentre as _quais a Cruz Vermelha 
Brasileira, estão promovendo a moblização nacional 
para enfrentar a questão. _ 

Os meios- de comunicação, inclusive a Rede Globo de 
televisão, estão abrindo espaços, cada vez maiores, para 
despertar a consciência brasileira ao angustiante proble
ma. 

O Nordeste, parece-me, está em pauta. 

Preocupa-me, porêm, a possibilidade de não se apro
veitar dessa tomada de consciência sobre a questão nor
destina, para desencadear modificações estruturais na re
gião, capazes de colocá-la num processo de desenvolvi
mento integrado. 

Preocupa-me, principalmente, que se tome a crise que 
abala o Nordeste, como um fenômeno emergencial que 
estarã superado tão logo caiam as primeiras chuvas. 

O Nordeste tem de ser abordado, hoje, sob dois aspec-
tos básicos: - -----

~0- da emergência, que se caracteriza pela tragédia 
da fome em massa, ocasionada pelo atual ciclo _de estia-
gem, jã no quinto ano consecutiVo; · 

- O da estrutura económica regional, que se apresen
ta extremamente frágil para suportar a incidência de lon
gas secas que ocorrem ciclicamente na regiâo. 

O nordestino do semi-árido precisa hoje, sem demora, 
de ãgua, de comida e de remédio para não perecer em 
massa. Suas reservas de água estão no fim e cidades intei
ras poderão ficar sem ter onde beOer. Já não hã comida. 
Lança-se mão das dltimas forites proteicas dispotiíveis: _ 
os pequenos animais silvestres da caatinga: o mocó, o 
preá, o puncaré (confundido aqui com o rato), o calango 
e alguns outrOs. "Estes animais São, porém, escassos-e ra
pidamente estarão exterminados. 

Na esteira da fome, vêm todas as seqUelas da desnu
trição vitirilando principci.lmente os idosos e as crianças, 
E não hã medicamentos disponíveis para tratar dos 
doentes. 

OIÃRIOIJCHX)NCTRESSO NACIONAL (Seção II )o 

A fdrma com que vem sendo conduzida a luta _contra a 
calamidade, através das frentes de emergência é bastante 
inadequada. 

Os que não são do Nordeste, talvez não saibam o que 
seja uma frente de emergência: ' 

Dentro de certos critérios, alistam-se trabalhadores de 
uma determinada região, para executarem certa obra, 
mediante o recebimento de meio salário mínimo. A ad
ministração dessa frente pode ser do Gover~o do Esta
do-, de um organismo regionãl ou de uma unidade mili-
tar. 

O funcionamento da frente é, na teoria, mais ou me
nos simples: a administração faz a seleção para o alista
mento, dirige a execução da obra e paga os trabalhado
res. Na prática, porém, tudo Se conlplica: desde o aliSta
mento, atê a administração. 

Os critérios de alistamento não são realistas para a fi
nalidade çle atender as vítimas do flagelo. Ou permitem 
tudo, como foi constatado em passado recente, quando 
se encontraram entre alistados, esposas, filhos e parentes 
de dignatários locais - prefeitos, vereadores: fuiicio
nários - que obviamente não eram flagelados, mas de
sone_stos exploradores da miséria- da seca. Ou nada per
mitem, excluindo mulheres- ainda que viúvas; filhos de 
alistados - não importando se a família é de duas ou de 
quinze pessoas. 

-As obras, também, são muitas vezes, discutíveis. 
Preocupa-se em ter uma obra de vulto, para ocupar tre
zentos, qucüroi::entos, quinhentos homens. Como não hã 
coisas assim, para se fazer em todos os locais, ou se sub
mete o- flagelado a longos deslocamentos, ou se o coloca 
para executar tarefas sem finalidade prática. 

O salário ê iri:íquo. 
Primeiro porque contraria todo o espírito da legís..:

lação labOral brasileira. Retribuição a trabalho prestado 
sejà' direta, sej~ indiret~, é salário. Não import~. o ~orne 
quine [he dê. E ning\iêin pode gallhai menos que uin sã
lário mínimo. 

Segundo porque é absolutamente insuficiente. Houve, 
há não muito tempo, mas ainda quando o custo de vida 
era bem mais baixo e a inflação nã_o estava assim como 
está hoje, declarações oficiais baseadas em dados de pes
quisa, que o mínimo indispensável para se vivei eràm 
-três salãrios =-mínimos. 

Meio salário mínimo, para subsistência de_ uma 
família, contra obrigatória prestação de serviço por um 
homem, ainda que em meiõ-Periodo, não é ajuda:t;; hu
milhação. S muito menos do que gastaria um senhor de 
escravos, para manter vivo e trabalhando cada rês de sua 
manada humana. 

A administração das frentes ê outro problema. Quan
do estava exclusivamente sob responsabilidade dos go
vernos de Estado, forani constatadas tantas badalhefras-
que chegaram a provocar o clamor público. Depois que 
o exército assumiu a direção de algumas frentes e morali
zou sua administração, há clamores políticos - não sei 
por que razões, nem sob que interesses- contra o exér-
ci~ . . . 

Como se vê, a abordagem da emergência pelas frentes 
de trapalho precisa ser urgentemente repensada. 

Acreditamos que o ideal seria colocar a emergência 
sob a coordenação estrat~&iCa do COnselho- de Segurança 
Nacional e enfrentã-la numa operação de defesa civil 
abrangendo a ãrea atingida como um todo. 

Para que o Nordeste não prossiga sendo uma região e. 
ternamente em --emergência, impõe-se taffibêm rever ur:.. 
gentemente, a política adotada para seu desenvolvimen
to. 

Hã de se levafl-tã.r, preliminarmente, uma questão mui
to delicada. 

A quem interessa o desenvolvimento nordestino e que 
desenvolvimentO interessa? -

A misCria--nõi-destina tem sido, indubiiavdmentC, uma 
fábrica de lealdades políticas. -Tanto para o poder central 
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quanto para as etites locais. Desvalido, desamparado, 
ex,tremamente vulnerável sob todos os aspectos, a saída 
natural do nordestino ê colocar-se sob a proteção de um 
senhor local, a quem dedica lealdade plena, numa versão 
tupiniquim d_as felações de vassalagem e suserania, cria
das pelo feudalismo. 

Carente a região, necessitada de importar toda ajuda 
disponível, é facilmente inanipulada pela pressão do dar 
não dar, quer sob a forma paternalista de ajuda unilate
ral, quer sob a forma de aparente negociação bilateral. 

O desenvolvimento nordestino vai se tornarido assim, 
numa equação- imposslvel: desenvolver economicamente, 
sem emancipar politicamente. 

Não estarã aí, pelo menos um dos fatores de tantos 
fracassos consecUtiVos no modelo de industrialização do 
Nordeste? 

Tenho insistido, por tais razões, que deve haver uma 
decisão política, nascida de uma determinação nacional, 
para se promover o desenvolvimento do Nordeste, ainda 
que se tenha de arrostar interesses poderosos. 
-Manter o Nordeste.Conlo Brasil de segUnda classe é 

vulnerar perigosamente a unidade nacional, legada pelos 
antepassados com ingentes sacrifícios. 

Quantos não s-e agradariam de ver esta Nação conti
nental, viável, a despeito de tudo, candidata em futuro 
próximo, ao "Status" de potência, transfori"ri.itda em 
duas ou três republiquetas de fundo de quintal, dirigidas 
por governos de opereta. 

Manter o Nordeste como Brasil de segunda classe, re
pito, _é o m'!jS grave atentado que se possa cometer con
tra a soberania e a segurança nacionais. 

TemOs, todaVia, de encontrar o caminho do desenvol
vimento nordestinO dentro das vocações econômicas lo
Cais,- ã--Partir das condições atuaíS de seu povo. 

O desenvolvimento do Nordeste deve corri.eçar, antes 
de mais nada, pela gararitia de subsistência de sua popu
laç.ão, dentro e -fora das- estiagens. 

IsSo impli"Ca em condicionar certas transformações 
culturais no nordestino, desde os hábitos alimentares, 
até as técnicas de produção, para que ele possa se util!z_~r 
racionalmente das possibilidadeS de obtenção de proteí
nas, no perímetro do semi-ârido. 

A seleção de animais adaptados à região- como o je
gue, a cabra, a ovelha, o mocó, o preá- para criação em 
larg-a escala e -em escala familiar, poderia foinecer supri
mento proteico nobre e abundante, em forma de leite e 
de carne. 

A integração econômica litoralwinterior poderia possi
bilitar o aproveitamento do pescado em larga escala, sob 
forma de conservas e de peixes secos, como alternativa 
de suprimento familiar. 

A disseminã.ção de conhecimentos sobre conservas ca
seiras de a.li.plento, poderia se conStituir num- precioso 
instrumento" para crtar reservas alimentares com o apro
veitamento da variada e abundante produção de frutas 
~aturàis na região, como o caju, a manga, a jaca, a goia
ba, a pinha, a caj!y-ana e tantas outras que ano após ano, 
apodrecem às toneladas, sob as fruteiras, sem que nin
guém repare esse desperdício. 

Preso, hoje, até por conservantismo, a uma dicla pre
dominante de feijão, milhp, mandioca e carne bo_vina, o 
nordestino é- muito vulnellável à seca. 

Feijão e milho são culturas bastante exigentes quanto 
à âgua, razão porque a produção nordestina desses pro
-dutOS é insuficiente, mesmo em épocas normais, para a
tender o consumo regi~mal. 

O gado bovino requef extensas pastagens das quais 
não dispõe o_ Nordeste. 

É, assim, evidente a inadequação dos hábitos alimen
tares do nordestino em relação à vocação produtiva re
gional. 

O Governo deveria, ainda, manter estoques de alimeQ
tos para emergências, calculados para atender a deman
da média de um período de estiagem. 
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Estabelecer-se-ia, enfim, uma política de subsistência, 
desde a base produtiva piimária, à indústria local, até a 
distribuição dos gêneros. 

A industrialização do Nordeste deveria também, estar 
condicionada às características locais, quer quanto ao 
produto, quer quanto à escala. 

Tenho reiterado aqui, que o Nordeste é um imenso ce
mitério de elefantes brancos, tal o número e o tamanho 
das fábricas paradas e das maquinárias sucateadas por i
nadaptáveis à região, ora por que reqUerem matéria
prima, num volume tal que a região não produz; ora por
que utilizam tecnologia muito sofisticada para as dispo
nibilidades técnicas regionais; ora porque se voltam eX
clusivamente ao mercado externo, sem que tenham con
dições locais para atender as exigências desse mercado._ 
Isso quando não foram montadas exclusivamente como 
arapucas para caçar dinheiro fácil dos programas oficiais 
de desenvolvimento. 

Rever esse processo é urgente e necessário. Se os recur
sos desperdiçados nesse sorvedouro, tivessem sido dire
Cionã.dos para montagerri de indd.strias em escãia ade-
quada, voltadas ao atendimento do mercado próximo e 
imediato, aproveitando-se da matéfia:.p-rima roca~ já es
taríamos, há muito, riunl. iSfâg1o Superfor de indi.iStri<ili
zaÇâo, agora sim, com -grãndis -pa"rqués fabris, panútteii
der aos mercados de maior sofisticação. 

Tentamos queimãr etapas e eis-nos no beco da inviabi
lidade. 

Teriamos, hoje, de desenvolver a indústria fã:mHia"i Ou
comunitáría-cOoperativa, para aproveitar" as fiói-as, as 
peles nobres, as frutas, o pescado, os minerais e-Outras ri
quezas que produzimos, na escala em que produzimos. 

De que adianta instalar uma imensa fiação,-oU-uma e
norme fábrica de confecções de couro, se do que efetiva
mente se dispõe é de certo tipo de algodão, produzido em 
pequenos lotes e de algumas centenas de pelo, espalha
das por outro tanto de pequenos criadores. 
~ interessante notar que onde_ os grandes industriais 

estão falhando, pequenas cooperativas estão alcançando 
sucesso na industrialização. 

Repensar, pois, a economia nordestína- é necessário 
para defiriirmos nosso caminho de desenvolvímento. 

Sei que estas idéias não são novas. Sei que toóos n6s 
temos falado da necessidade de se encarar o Nordeste 
com seriedade e criatividade. 

Trago-as aqui, pelo dever de manter acesa a chama; de 
clamar, ainda que como no deserto, por um dia de re
denção que todos os nordestinos esperam; de apelar a to
dos os brasileiros, de to_dos os pontos do Pafs, para que 
se debrucem sobre a preocupação de redimir o N ardeste. 

Não queremos ser o povo misefãvei em que muitas ve
zes nos transformaram! 

Não queremos o úbulo da caridade para matar a fome 
a que muitas vezes nos condenaram! 

Não queremos pena, pelos sofrimentos que muitas-Ve~
zes nos são impostos. 

QueremOs ser b povo digno, altivo, independeiJ.te,-par::. 
ticipante maduro da Nação brasileira, que historicamen
te sempre fomos! 

Queremos a mão de amigo, nos ajUdando a encontrar 
o caminho da pro-dução, da auto-suficiência regiOnal, 
para que também possamos estender mão forte quando 
quálquer de nossos irmãos de ajuda necessítar. 

Queremos a solidariedade fraterna dos brasileiros, 
nossa família, para que não nos sinta.iitOs rejeitados por 
nossas dificuldades~ 

Redimir o Nordeste é um desafio_nacional. 
Queira Deus estejamos à altura de enfrentá-lo com a 

determinação necessária. 
Tenho dito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

N<i.d-8. -mais h"avendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 79, de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de Origem), que 
dfspõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em pro]etós 
específicos dos créditos e financiãmentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscais, tendo 

PARECERES, sob n9s 585 a 587, de 1983, das Corr:iis-
sões: 
-de Constitui<;ão e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda qUe apresenta 
de n9 1-CE; e 
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Senador 

José_ Fragelli e voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Simon. 

_ Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n?. 51, de 1983 (n_9 88/79, na Casa de origem), que revi
gora, com nova r~ção, o art. 278 da Consolidação_ das 
Leis do Trabalho_, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943, dispondo sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 552, de 1983; da 
Comissão 
-de Legislação Social. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 150, de 1982 (n9 3.826/80, i:Ja Casa de origem), que 
dá no-va redáÇão ao art. 461 da Consolidação_ das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n"' 627, de 1983, da Comíssãó 
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido, em 
Sejnirã:do, do Senador Gabriel Hermes. 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da 
c_ons_titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to interno), do Projeto_ de Lei do Senado n9 158, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que veda a instituição ou majoração de tributo por 
becreto-ie-i-e -dá outras providências; tendo 

PARECER, sob n9 688, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

5 

Votação, em primeiro tur:iio, do Projeto de Lei doS~
nado n9 203, de 1982, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, revogando dispositivos da Lei n9 7 .O 16, de 23 de a
gosto de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos 
integrantes do Plano de Classificação instituído pela Lei 
n9 5.645, de 1970, tendo 

PARECERES, sob n9s 689 a 691, de 1983, das Cernis~_ 
sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade, e, no mêrito, favoráVel. 
~de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

6 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
Constituc_iónalidade, nos termos do_art. 296~-do Regimen
-to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980, 
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de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de_ magistrados que de~am integrar tribunais com juriS
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n~' 634, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucioilalidade, 
com voto vencido do Senador José Ignácio. 

7 

DiscUssão, em turno únicO, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 36, de 1981 (n"' 99/81, na Câmara dos Depu
tados_), que homologa o Ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou emissões adicionais de papel
mQe_d_a_em_l980, -atê o limite de CrS 70.000.000.000,00 
(setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em 
vigor, tendo 

PARECERES, sob n9s_322 e 326, de 1983, das Comis
sões: 
-de Constituição e Justiça- 1~' pronunciamento: favo
rável, com voto vencido do Senador Orestes Quêrcia; 29 
pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; 
-de Economia, favorável; e 
-.de Finanças- 19 pronunciamento: solicitando o ree-

xame da Comissão de Constituição e Justiça; 29 pronun
ciamento: favorável. 

DiscUssão, em turno úitico, do Projeto de Resolução 
n"' 100, -de 1983 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer n"' 765, de 1983), que au
tot1za o Governo do Estado da Bahia a contratar em
préstimo externo, no valor de até DM IO.OOO.OOO,otr(dez 
milhões de marcos alemães), destinado a programas de 
saneamento e irrigação naquele estado, tendo 

PARECER, sob n9 766, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis

.põe sobre a redução do preço do álcool para venda a 
proprietáriOS de- Veículos de aluguel empregados no 
ftansporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas condições qUe especifica, tendo 

PARECER, sob n"' 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

(Dependendo da Votação do Requerimento n9 775, de 
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia
mento ·da discussão para a Sesão de 7 de outubro do cor
rente anO). 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra
da a sessãok 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PE
DRO SIMON. NA SESSÃO DE 4-8-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE 

O SR. PEDRO SIMON- (PMDB- RS. Pronuncia 
o seguinte discur::;o.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não poderíamos deixar de vir a esta tribuna como têm 
feito aQui, õS companheiros de Oposição, na Câmara, 
nas Assembléias Legislativas, a fim de formular o nosso 
protesto com relação ao Decreto-lei n<1 2.045, d_o Conse
lho de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, não dá para entender, não dâ para 
compreender, não dá para justificar esta realidade na 
hora e no momento que estamos vivendo. O PMDB O!)-
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ticiava que a vinda dos integrantes do Fundo Monetârio 
Internacional ao Brasil estava, realmente, tirando do 
controle doo;, homens da nossa economia a responsabili~ 
dade pelos atas que dizem respeito à vida brasileira. A 
lltlprensa noticiava a imposição desses homens com re-
Ja:ção àquilo que eles exigiam, deste País, para alguns 
dólares necessáriOs a fim de que o Brasil rilelhorasse suas 
Condições na balança- âe pi;igamentos. 

A verdade é que a Imprensa Nacional e a estrangeira 
noticiavam que o arroch-o saliirial era uma dess-as niCdi~ 
das, assim como a recessão era outra. E o Governo_ se 
curvou. Esse Governo que se vanglorioU dui8nte tOda a 

. campanha de 82, pelo Brasil afora, da Lei n~' 7.608, da se-
mestralidade, argumentando o PDS que tinha sido elê o 
autor da lei que trouxera alguma vantagem ao trabalha· 
dor brasileiro, é esse Governo que se submete d010r0s3.· 
mente às exigências dõ FUndo Monetário Internacional. -

Primeiro, pelo Decreto·lei n~> 2.012, oS trabalhadores 
que tinham direito a 11% do INPC perderam os lÕ%.-Aí 
bouve o acordo com o PTB e, desse acordo, resultou o 
Decreto-lei nl' 2.024 que na verdade, não altera muito, 
não modificou muito a ·matéria, pois apenas aumentou 
os valores de incidência da correção salarial, igual a 
100% -do INPC, de três para sete saláriOs mínimos, 
mantendo-se, porém, o-corte dos lO% a mais anterior
mente previstos pela Lei para a correção dos pequenos 
salários. 

O PTS apresentou o Decreto-!e1 il~ 2.624 como uma 
grande vitória. Nós comentãvámOs o --àbsurdo da" rc!tíra
da dos 10%, e nos pieparâvamos· para discutir e votar·o 
Decreto-lei n~> 2.024. O Senador, Vice-Líder do PDS Re
lator da matería, sãfu pelo Brasil afora, colhendo subsí
dios para debater, discutir, analisar a decissào governa
mental pelo que se ouviu e se assistiu na televisão com a 
participação de S. Ex• principalmente _em São Paulo, a 
impressão que tínhamo-S era qut o Seu voto, o seu pare
cer, seria contrârío ao Decreto. 

O Sr. Carlos Albci'to - E foi! 

O SR. PEDRO SIMON- E íoí, e foi retirado da Co
missão, ou retirou-se da Comissão; mas", agOra, ·sr·.-Presi-·
dente, agora, nesta hora, neste momento, o Governo, 
que apresentava como grande vitória sua a semestralida
de e os 10% a inais no INPC, esse Governo, com a ffialor 
frieza~- eu- difii, Com --a maiOr Crueldade, pegando a 
Nação de surpresa, às vésperas da viagem do Presidente, 
reuniu o Conselho de Segurança Nacional. Eu estava de 
plantão conforme decissão de meu Partido em Brasília, 
quando, pelos corredores do Congresso pairava uma dú
vida: o Conselho de Segurança foi reunido para quê? Há 
tanto tempo não se reune! Faz tanto tempo, quando as 
decisões do Conselho-de Segurançã Cranl tomadas pelo 
telefone e as assinaturas colhidas a poSteflori. Por que 
uma reunião do Conselho de Segurança Nacional? 

Siri"l:-plesmen"te para reduzír, ainda mais, o salário dos 
trabalhadores. Eles, que jâ tinham perdido os 10% do va
lor do INPC, agora, perderam mais 20%. 

O GoVernei ·anteriormente, tinha fixado uma escala: 
até 3 salários iníriiDlos, deJ e 7, de 7 a 10, de lO a 15, de 
15 a 20 e, mais de 20, dando ao reajuste salarial um senti
do de justiça social, com vistas a melhor distribuição da 
riqueza, com aumento do poder aquisitivo daqueles que 
têm menos." Esta era a grande argumentação, a grande 
justificativa daqueles que defendiam a política salarial 
do Governo. Agora cai tudo por terra; pois, para quem 
ganha l, 1 O, 20 ou filãis salários mínimos o "fi:tdicC: -único 
de reajustamento será de 80% do INPC. Quando o Go~ 
verno tirou os 10% a m"a.is do INPC, ele argumentava 
que o faiia porque isto_ era inflacionário. Pois bem, essa 
retirada dos 10% se deu em janeiro e a iriflação de janeiro 
até junho foi a mais alta da História do Brasil. Não se al
terou 0,1% para menos. Pelo contrário, aumentou em 
muito a irifl.ação, apesar de se ter arrochado o salário do 
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trabalhador. Esse_ governo diminuiu o saiáriÕ do traba
lhador sob o "argumento de que ab"aixaria a inflação; e a 
inflação aumentou, alcançando os índices mais elevados 
da história deste País. O Governo, através do Dr. Delfim 
Netto, na primeira Carta de Interiç'ões aÓ FMI, dizía Que
a inflação deste ano seria de 70% e, logo depois, mandaM 
va outra Carta, -dizendo que não seria mais de 70%, mas 
de 90%, já admitindo, agora, no último acordo, que atinM 
girâ 160%. Cento e sessenta pOr cento! 

Pois em meio a esta intÚção, em nl~io a ~Sla re~lidade, 
o Governo quer r~olver_ o prÕblema da economia brasi
leira, hOnrar os se.us compromissOs no exterior no senti

-do de pagar a dí~ida exter~~ tirandO_. p_rimeir~, os 10% e 
ag.ora, reduzindo a sOmellte. 80% do INPC o reajusta
mento dos salários! 

Juro p(lr Deus qUé eu n-ã~ co;;-~igo entender! 
Quem lê, por exemplo, os jornais que denunciam os 

es_cândalÔs dos 8astos fantásticos e extraordinârios em 
órgãos goverii.amentafs, ·e·m óbi:~s fantastlc-amellte sunM 
tuosas, não consegue entender corp-o um Governo pode 

'reuÕir um Conselho de Segurança Nacional para sugar 
do Trabalhador 20% do seu salário. -

E vai além: 
Vai além o Governo. Retira do INPC expurgando-o, 

para efeiio de -reajllstanlento salariaT o que ele chama de 
acidental idades. 

O Governo, por exemplo, está retirando o subsídio 
dado ao trigo. O pão está dobrando de preço. Os super
mercados de São Paulo publicaram ontem, os jornais -
afirmavam que estava dim-inuindo impressionantem~te 
o consumo de pão. No supermercado! Operário não enM 
tra em supermercado. Pelo menos a classe pobre. Pois 
este_ aumento tremendo que teve o preço do pão, que é 
(pelo menos era) prioritário na mesa do trabalhador, é 
êxpurgado do INJ>C para efeitO de reajllsta~ento dos sa
lários. 

O tràbalhã.dor vai- pagar o pão com um au-mento, em 
seu preço, de 100% ma.s o seu salârio não vai ter o feflexo 
desse aumento. 

O Governo retirou o suJ;l_sídio para os empréstimos à 
Agricultu"ra. E com a retirada desses subsídios veio, 
como não poderia deixar de vir, o aumento dos produtos 
primários em cerca de cento e quarenta por cento, em re
lação ao ano passado. 

Os aumentos referentes à retirada do subsídio, como 
os aumentos referentes às cheias, não-entram no cálculo 
do INPC, porque dele são expurgados para efeito do cál
culo de reajustamento salarial. 

O Governei resolve aumentar, em 50% o preço da gaM 
salina, do óleo e do gás liquefeito, mas, num País em que 
o transporte é praticamente todo feito por via rodo
viária, não admite o Governo que tais aumentos alterem 
o custo de vida. 

Lá no nosso Rio Grande, um percentual impressioM 
nante de produtos hortifrutigranjeiros, que Porto Alegre 
-e a Grande Porto Alegre cons.omem, vêm de São PB.ulo 
viâ rO_doviâfía, havendo casos até em que o-frete é o Indi
ce 1 no custo de produção destes alimentos. POis esses 
aumentos foram expurgados do INPC para efeito de rea-

-justa-menta dos salários. Depois de todos esses expurgos 
o Governo retira mais 20%. E retira inais: rétir8:a proêíu
tividade. 

Em~ora setores possam estar indo bem, 
desenvolvendo·se, progredindo,_ crescendo, - e algu_ns 
deve_m _existir --decn!ta o Govern9 (:Íue, em 1983, a pro
dutiVidade serâ ~éro, para os efeitos de_ aumento dos sa-

- lâifos deste País! Reparem as diminuições efetuildas noS 
salários dos trabalhadores deste País, a partir de janeiro 
até os nossos dias. 

A Imprensa está declarando e alguns lideres parti
- dârioS:, também, que estamo"S vivendo uma hÕrã rrluito 
del~cada, uma hora muito difícil. razão por que o Gover· 
no reuniu o Conselho de Segurança Nacional e este deci· 
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diu que se baixass~ o Decreto-lei n~' 2.045, Se o Congres
so se atrever a rejeitar um decreto-lei de tal origem o caso 
eslará criado. 

Estranho um llnguajar desse na boca de parlamentar, 
teOtand.o coagir, tentando pressionar, menos a nós, do 
PMDB, e mais, a alguns, talvez, no próprío PDS. O ori
ginal é que o Governo, que diminuiu os salários também, 
embora demagogicamente, diminuiu as taxas de juros, 
fixando-os. em 6% para os pequenos bancos e· em 5% para 
os grandes, mais a correção monetária. 

Aí, os banqueiros se reuniram e vieram ao Governo 
Federal e os Ministros dã ãrea econômica puseram abai~ 
xo a decisão aJ?terior e aceitando-:p.s- coÕdições_ impostas 
pelos bancos. -

São os trabalhadores que fazem uma greve? Pau fieles. 
E- o Congresso qye quer rejeitar um decretoJ Cuidado! 
Agora, os banqueiros vieram e, em questão de dias, as 
coisas voltaram ~o que era. E voltar_l:!-m pQr quê? Porque 
nenhum empresário conseguiu um centavo de emprésti
mo_ neste Brasil, ?,_s tax.as. fixadas pelo Governo. Diga-se 
de passagem, nós que somos contra o absurdo da ele
vação das taXas de juros, nós que queremos uma redução 
real destas, _estamos cientes de que isto não se faz com 
uma decisã_o precipitada, impondo-se aos bancos que o 
dinh~iro seja entregue a uma taxa de 5 ou 6%, quando o 
Governo está colocando le_tras do Tesouro Nacional, no 
valor de um trilhão de cruzeiros por mês, oferecendo o 
dobro de taxa de juros imposta aos bancos_ para suas 
operações. -9 claro que, nessas ~~ndições, não_.~ possível. 
Mas os banqueiros consegUiram. Eu acho que estaques
tão é das mais importantes colocadas perante este Con
gresso Nacional. 

A rejeiçã_o_ dO- DecretO-lei n~>-2.045 trarâ, com muito in· 
teresse, àeliates cOmo o que se travou, anteriormente ao 
meu pron~nciamento, entre os Senadol--es José Fragelli, 
Itamar Franco e CarloS Alberto, em cinla da valorização 
do CÕngiesso Nacional que, conforme diz o Senador Ita
mar FranCo, depende de nós em grande parte. Pois eu te
nho certeza, Senador· Itamar Franco, qu_e a Oposição, 
unânime, estará presente para rejeitar esse decreto-lei. 
Quero ver o procedimento do PDS. Daqueles que deba
teram "e lutaram, 4ue se autoproclamaram líderes e do
nos do aumento semestral: daqueles que teceram loas ao 
Governo quando criou a lei do reajustamento salarial. 
Quero ver cólno eles votarão esta matéria. O que é mais 
importante'! Uma reunião do Conselho de Segurança 
Nacional ou o program do PDS? Por mais que eu seja 
contra_ ele, por mais que eu dele discorde, _eu reconheço 
que tem um conteúdo social de valorização da pessoa 
humana e de renumeração justa daquele que trabalha. 

O Sr. Álvaro Dias - Permite-me um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo prazer. 

O Sr. Áharo D_ias - Nobre Senador Pedro Simon, a 
análise que v. Ex• faz mostra que estamos vivendo real
mente um momento de mediocridade administrativa e 

- política. Não há mais escrúpulo, perderam definitiva
mente a vergonha. Ainda hoje um jornal da Capital mos
trava uma declaração do Líder do Governo na Câmara 
dos Derutados, Deputado Nelson Marchezan, afirman
do, depois de um encontro ~m o General Newton Cruz, 
do SN!, que o FMI exige a aprovação do Decreto-lei n~' 
2.045; Veja bem, Senador, afirmando com todas as le
tras. Veja bem, nobre Senador: O SNI informando que o 
FMI exige a aprovação do Decreto-lei n'i' 2.045. ... 

O SR. PEDRO SIMON - Salve a soberania nacio
nall 

OSr. Álvaro Dias- E somos obrigados a ouvir aspa
I avras da Liderança dO- PDS nesta Casa, dizendo que o 
Congresso é forte. Nós é que sOmos resporisáveis por sUa 
fraqueza: Fica o fíDS única e exclusiVamente na manifes-
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tação do seu pensamento. Na prática, enfraquece e der~ 
ruba ainda mais o já derrubado Congresso Nacional. É 
hora, nobre Senador, de o PDS mostrar à Nilção se obe
dece ao FMI, ou se prefere obedecer ao grande anseio 
nacional, que é o de rejeitar esse Decreto-lei n" 2.045. 

O SR. PEDRO SIMON - ~importante a colocação 
feita por V. Ex• Realmente não consigo compreender.-Às 
vezes, paro para pensar. E se eu estivesse do outro lado? 
Se eu fosse um homem do PDS, se eu ocupase um cargo 
de responsabilidade dentro do PDS, será que eu me CUr
varia a esse tipo de ação, a esse tipo de omissão? Daría 
uma declaração como essa, que V. Ex• está assinalando, 
dada pelo'Uder da Bancada Majoritária? Não se"i. Since
ramente, não sei, inas-eu me lenibro muito das palavras 
de um jriii do tribunal de N uremberg, quando da conde-
nação de um grande cienfistã.- alemão, que se linha 
embrenhado nas atrocidades feitas pelo nazismo. O con~ 
denado perguntou ao juiz:- ' 4Afinal, como o Sr. me ex~ 
plica que eu, com toda a minha obra científica, com toda 
o meu passado, com toda a minha luta, consegui chegar 
onde eu cheguei, no arbítrio, na- Violência, na desumani~ 
dade com criaturas, humãnils?". E. o juíi respOndeu: -
"No momento em que você cometeu a priini::ira violência 
à sua consciência, nO rriOmeiitO em que a opressão che
gou e você disse: .. Não_é ass'im, nias tem que ser as-sim, 
porque o Estado quer", e você se curvou, você· iniciou 
todo esse processo de queda, e chegou até onde chegou." 

Olhando para a Bancada hoje $lo PDS, ontem da 
ARENA,' eu realmente me pergunto qual a razão de e xis~ 
tirem homens, particularmente aqueles com quem con
versamos e sabemos que são homens de bem, são ho~ 
mens bem intencionados, são homens que têm vontade 
de acêrtar, são homens que, nos corredores, nas conver
sas, nas ruas, são os primeiros a faze-r as crítíCaS m-ais 
reais, mais concretas e até desassombradas a isto que es
tâ acontecendo e, no entanto, o tempo passa, e essa gente 
se vem curvando às exigências dos hoÕJ.ens da área eco
nômica. 

Reparem como este País está lrido por caminhos difí
ceis. Estamos nos levantando contra a política dos ho
mens lá de fora, dos interesses dos banqueiros lá de fora, 
dos quais os senhores "delfms da Viáa" são meros cUm
pridores de ordem, são meros executores da vontade. 
Nós já não estamos aqui a disCutír se o Sr. Delfim in
competente ou não, é um tecnOCúl.ta; se é um homem -
voltado somente para os interesses do capitalismo nacio
nal, se é um homem frio~ uni hOmem áesumano:Na Vi:ii
dade, nós estamos aqui para dizer que lá fora estão di
tando as normas que devemos cumprir aqui dentro, ser
vindo os Ministros, praticamente, de moços de recãdo 
para dizer o que deve ser feito aqui dentro. E o PDS acei
ta. E se vêem, perante a Nação, apelos aos diálogo, ao 
entendimento, ã conversação. 

Nãot A situação vai -mal, o Brasil está mal, a econo
mia, não se sabe atê quanto, irá a descoberto na dívida 
externa. Não pode o País continuar-assim. O PMDB tem 
que agir, tem que buscar um entendimento__ Mas, pelo 
amor de Deus! Daqui; eupropOnho um entendimento, 
perante a Nação, dos homens desse Congresso Nacional 
para rejeitarem Um decreto coinO esse que avilta a fiaH
dade deste País. Congresso que eu ia me esQU.ei::eirdo, vai 
além, com a sugestão do Senador Roberto Campos, no 
sentido de que se permita que haja a negociaçá6, poden
do os salários ser aumentados, no mãx.imo, 80% do 
INPC, mas se a empresa provar que tem prejuízOs, que 
tem dificuldades, ela poderá, via negociação, não se sabe 
se perante a Justiça do Trabalho ou qualquer órgão esta
tal - deliberar que o aumento seja inferior aõS 8"0%! _ 

Reparem que, no momento em que neste Congresso, o 
Sr. Roberto Campos propunha a livre negociação, nós 
perguntávamos co.rno fazer a livre negociaçãO num País 
em que o capital tUdo tem e o trabalhador nada tem? A 
livre negoci:ição onde não hâ o direito de greve, porque a 
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lei que temos é antigreve. Num País como e:il.e em que, 
nem mesmo os grandes sindicatos resolvem, porque nas 
greves em que entraram, foram massacrados, imagine-se 
o que poderiam fazer os milhares de pequenos sindicatos 
a nível de negociação direta enire--pa1rão e empi-egado? 
Pois quando o Sr. Roberto Campos propôs, daquela tri
buna; a tese da livre negOciação, nós- argl.únentâvaniOs 
que isso só seria posSível-no dia em que tivéSsemos sindi:. 
catos fortes, uma economia forte; no dia em que houves
s_e_autonomiil síndical-_e não-Um Sindicato funcionando 
c6mo-i.ún-Oiiã0 do Minisié~io do Trabalho, a ele ligado. 
Estávamos, discutindo isto quando veio o Decreto-lei n9_ 
2.045, a favor .do qual ninguém pode ser. Vou ler algu
mas declarações de empresários que são os Primeiros a 
dizer que este decreto-lei irá afetar diretamente a pro
dução neste País, atingindo as empresas já,__ castigadas 
pelo arrocho na concessão de empréstimos, POis~ no mo
mento em que os trabalhadores deixam de receber esses 
20% d_o seu salário, são 20% a menos que eles vão _deixar 
de consumir e, se são 20% a menos que vão deíXar de 
corisumir, são 20% a menos que o comércio vai vender, 
são 20% a O}enos que~ indústria vaí produzire sãq-20%-a 

- menos -que ó ·Governo deixaria, de arrecadar - digo dei
xaria, porque ele vai inventar outras fórmulas, através 
das quais ele compensará esses 20% que dei:l(ará_de arre: 
cadar. 

Estas coisas acontecem nesta hora e neste momento. 
Vivemos duas posições diametralmente opostas. Deu~ 
lado, vivemos a situação mais dura e mais difícil da his
tória-deste País; quando se fala que há -quatro milhões de 
desempregados e sete milhões de subempregados. Esses 
números pesam e assustam. Fala-se que a inflação chega~ 
rã a 160% e, para o Governo dizer que ela chegará a 
160%, é porque como dizem os economistas nos jornais, 

--ela, talvez, ultrapasse os 200%. Enquanto essas coisas es
tão acontecendo, o Governo fala que estamos em tempo 
de abertura, com eleição direta para Goverilador, ailis
ti:i, ex"tinção do Al-5. Nem na época da maior repressão, 
nós vivemos sob ditadura econômica e financeira maior 
que essa que-eStairiós vivendo, quando o Governo não 
consulta ninguém. Houve tempos em que sempre o- Go~ 
verno não consultava o pequeno agricultor, nem o ope-
ráriO mas consultava o empresário, o produtor. Hoje, o 
Governo não consulta ninguém. 
- Eu me lembro, eu estáva nessa tribuna, quarido~ em 

meiO à análise que fazia do decreto-lei anterior, o Líder 
do PDS me aparte_ou para diz!;: '-'um -momentinho, Se
nador, os tempos são outros. V; Ex• está equivocado. Da 
reunião em que Se decidiu pelo Decreto-lei n9 2.024, os 
Ministros das áreas eco-nómicas se reuniram com o Presi
dente da Câmara, com o Presidente do Senado, com as 
lideranças do PDS na Câmara e no Senado, -com a Presi
dente e as Lideranças do PTB, e, numa ampla discussão, 
cflegoU-se a essa conclusão". Re-Cordo-me da resposta 
que dei ao aparte:-··eu lamento a decisão, mas me felicita 
a notícia de que, desta vez, o PDS participou. O PDS 
sentou à mesa, discutiu, debateu, participOu. Lamento 
que o PDS não tenha ainda força para imP-or a sUa po
sição, mas participou. Logo depois, reúne-se o Conselho 
de Segurança Nacional e, sem ouvir o PDS decide pelo 
Decreto-lei n9 2.045. Eu sei disso, porque estava aqui no 
Congresso, e os jornalistas vinham a nós e diziam: - ·~o

lha estou saindo lá do_ PDS e e~es também não têm a 
míri.ima idéia pela qual o Conselho de Segurança está 
reunido'~. Hav.ia Senadores .do PDS que estavam aqui, 
Deputados do PDS, membros da Executiva do PDS, que 
estavam tamb~m em Brasília,. fazendo, provavelmente, o 
plantão deles, como nós fazíaÍnos-o nosso. E, osjor.nalis
ta~. cjue é clarO que conosco nada poderiam obter, iam a 
eles perguntar -"mas, vem câ, reunião do Coriselho de 
-segurança par-a quê? Qual é o mofivo?" Eles não tinhai.n 
·a ffiínirila idéia, como aliás, justiÇa sefã feíta,a posteriori, 
quando tiveram notícia do decreto-lei, eles vieram a 
público, dizendo que não tinham sido consultados, nem 
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ouvidos, e que tinham tomado conhecimento da matéria 
pelos noticiários das rádios e da televisão, às 8 horas da 
hoite. 

O Sr. José Fragelli - E cOncordaram! 

O SR. PEDRO SIMON- t, alguns, não sei. Alguns· 
já disseram Que concordaram;,outros estão em um silên
cio respeitoso, sobre o qual nós temos bastante expecta
tiva. Mas,_ reparem- comentário da Confederação Na
cional da Indústria, cujo ~residente é companheiro nos
so, Senador do PDS, em documento reservado aos Presi
dentes das Federações daS fildústrias: 

"De todas as modificações determinadas pelas 
últimas medidas de política econômica, só uma con
clusão ficciú, a de que as mudanças, a-o invés de vis-

-lumbrarem melhorias e o fim dos saCrificiOs, deses
t~Pilizaram a e_conom.ia. brasileira, que não tem ne
nhum programa de recuperação em curso. As últi
mas e precipitadas alterações são ingredientes que 
agravam o equilíbrio económico, ampliando as nos
sas incertezas." 

Reparem: documento reseryado da Con3(1eração Na
cional das Indústrias aos Presidentes das Federações das 
Indústri2.S dos Estados. Continua o documento: 

"A redução dos salários será responsáVel por ex
pressiva retração de consumo que, fatalmente au
mentará a já elevada capacidade ociosa da nossa in
dústria". 

:1: um Senador do PDS, Presidente da -Confederação 
das Indústrias do Brasil. Documento reservado: 

.. A redução dos salários será responsável por ex
pressiva retração de consumo que, fatalmente, au
mentará a já elevada capacidade ociosa". 

Continua: 

"Adriiitindo-se uma vRiiaÇão do INPC -de 55%, 
c_on·stantes nos quatros próximos semestres, até 
agosto de 1985, a redução da renda real dos assala
riados será da ordem de 25%, sem perspectivas de 
aumento de consumo e a economia passa, também, 
a não ver melhores horizontes no que diz respeito ao 

- aesníVerde emprego, também como conseqUência 
da redução dos ganhos, que só teria efeito se o emM 
presário, ao reduzir o montante de salário pago, 
contratasse imediatamente mais -mãO-de-obra." 

Então, reparem, porque poderia parecer que é uma 
medida que atingiu o empregado, mas, na verdade, o es
quema é um círculo vicioso, -é o empregado e é o empre
sário; é o -Operário e é o produtor~ e é 3. COnfederação das 
Indústrias que vem fazer esta afiimativa. 0-quei ela-diZ? 
:t: a recessão. São mais firmas que vão falir, que vão· pe
dir concordata, que vão fechar, que vão cair nas mãos do 
capital estrangeiro. E o que é mais grave: a maioria dos 
técnicos que falam sobre a matéria garantem que, com 
tudo isso, não se iesolverá o problema da divida externa, 
porque, na medida em que essas medidas são tomadas, 
os juros que, há alguns anos atrás, eram de 6% hoje são 
de20%.- ·-

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Permite V. Ex• 
um aparte? 

0- SR. PEDRO SIMON ~Com o maior prazer. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Ouvindo atenta
mente o discurso que V. Ex• vem proferindo, e que é 
muito oportuno, parece-me que neste momento V. Ex• 
começa a aflorar um dos temas centrais da nossa temáti~ 
ca, da nossa cfise atual. Prefiro a indagação de: por que 
tudo issO? v: Ex• disse uma verdade, disse que com toda 
essa política recessiva que pode causar mais desemprego •. , 
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e é bom lembrar que os 4 milhões de desempregados 
mencionados por V. Ex• não silo ainda os do Fundo Mo
netárió Internacional, são anteriOres à política ~dõ-Fuii~
do: a este patamar de desemprego a poHtica recessiva vai 
acrescentar alguns milhões adicionais. Para que tudo is
so, se a verdade foi dita agora por V. Ex•: com isso não 
se paga um vintém, um real da dfvida exferna. O Minis
tro do Trabalho, em conferência pronunciada esta sema
na, na Escola Superior de Guer"ra, dedarou, com outras 
palavras, algo semelhante, ele calculou o quanto o Brasil 
perdia pelo fato de esses 4 milhões de desempregados 
não estarem produzindo e fez um cálculo: não cOnheço a 
metodologia, mas chegou a 27 bilhões de dólares. A cifra 
é impressionante e quero crer que o Ministro terá" consul
tado especialistas competentes para chegar a este cálcu
lo. Então, realmente, a pergunta. que procede, está sen
do feita por V. Ex•: para que tudo isso? E eu temo que 
tudo isso seja feitO exclusivamente em atenção a um pre
conceito ideológico. Realmente, beijar 3 cruz e dizer que 
os auditores do Fundo Monetário Internacional e a polí
tica representada por- este órgão é corretá-;'nã_o tarito no 
sentido de que essa política nos leve a pagar, mas n-o sen
tido de que impõe uma disciplina interna ao Brasil e isso 
é que é o grave, isto é que o dramático, quando a imensa 
maioria dos brasileiros, -fO.ciusive de Ministros do Gover
no, estão convencidos de que essa poHtica não ~eva a saf
da alguma. 

Acho que essa questão que V. Ex• tão bem vem frisan
do, precisa ser colocada com muita clareza, aqui nO Se
nado e diante da sociedade brasileii-a. Nós estamos fa
zendo um imenso sacrifício para nada. Então, são as 
propostas que temos feito, e que não somos só nós, vi 
que o Senador Murilo Badaró, Vice-Líder do PDS, há 
poucos dias, também falou em moratória. QU3:ndo nós 
falamos em moratória, não é por amor ã moratória; âo 
contrário, é uma trágica situaÇãO. Ti'á&ica situação â que 
fomos levados nós por uma política sobre a qual .não 
opinamos, mas que agora não tem mais remédio. ~ me
lhor enfrentar com clareza a s.ituação e é melhor corrigir, 
na linha do que diz V. Ex•, o descalabro de uma política 
de desemprego e de uma política de contenção da salário 
que não serve para nada. Quero recordar que aqui na tri
buna oposta àquela em que está V. Ex•, discutindo comi
go, o Ministro Delfim Netto reconheceu que os salários 
não faziam pressão -inflaciOllâria no Brasil, porque ele re
conheceu que ainda que utilizãssemos a sistemática ante
rior ao Decreto n~' 2.012, ainda assim a massa global de 
salários estaria alguns pontqs percentuais abaixo da in
flação, e que, portanto, não havia U:ma pressão inflacio~ 
nária derivada dos salários e, não obstante, a politica do 
Fundo recai sobre o quê? Sobre os salários e não sobre 
os juros, recai sobre o lomba dos trabalhadores e não 
sobre o conjunto d<i economia e, menos ainda, sQbre os 
juros da dívida externa. Então, tem V. Ex• toda a razão 
ao dizer isso e acredito que o silêncio com que se temes
cutado nesta Casa, por parte da Bancada dQ PbS, ê um 
silêncio de concordância. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o inteligente e 
culto aparte de V. Ex• que, realmente, colocou, com 
grande inteligência, o topo da matéria que estamos dis
cutindo. Sim, está provado que essa política não nos le
vará a condições de pagar a dívida externa, que está au
mentando, neste ano, como nunca, apesar de a política 
de arrocho salarial ter começado em janeiro. Porque se 
poderia pelo menos dizer: esse sacrificio imenso,quC está 
sendo feito,_ esse sacrifícío doloroso que está sendo im
posto à Nação é necessário porque há uma perspectiva, 
lá adiante as coisas se mudarão, como dizia o Dr. Delfim 
na época do milagre;. "Não vamos socializar a miséria, é 
necessário primeirO produzir a riqueza para, depois, fa
zer a distribuição." 

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

O SR. PEDRO SIMON -Com todo -prazer. 
O Sr. José Fragelli- Tem sido lembrado aqui, nobre 

Senador, até como justifiCativa dessa ida ao Fundo Mo-
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netário Internacional, outras moratórias requeridas pelo 
Brasil. Vamos recordar apenas uma delas, a de Campos 
Sales, a de Murtinho. Ela realmente penalizou_ o_ nosso 

-País, trouxe desemprego, diminuição das atividades in
dustriais, e outras conseqUências. Mas, aquele fundlng~ 
Joan trouxe resultados auspiciosos, porque, no fim do 
governo de Campos Sales, a situação estava sanada fi
nanceiramente. O Brasil tinha saldo nos bancoS de Lon
d(es, o Tesouro estava com superávit e foi, jUstamente, 
aquela moratória, aquele perfodo de dura imposiÇão de 
uma política de restrições pelo meu conterrâneo Murti
nho ao País que preparou o maior Governo da-Repúbli
ca_ Velha, que_ foi o de Rodrigues Alves. Então, houve re
sultados altamente positivos, mas nesse caso de agora só 
vemos resultados negativos no momento, e não vis
lumbramos nenhum resultado positivo num futuro pró
ximo e atê remoto. 

- O SR. PEDRO SIMON - Esta é a triste realidade, 
bravo Senador, a triste realidade de que o sacrifício é em 
vão, milhões de brasileiros passando fome, milhões de 
críanças morrendo por falta de alimentos, e o que rece
bem do Governo, inclusive da área económica e da área 
militar, ê a afirmativa de que o grande problema deste 
País estã em- a pobreza ter filhos demais. 

A grande questão que vejo ser discutida, a única que 
tenho encontrado estampada em manchetes de jornais, 
inclusive dentro do Congresso, oride mais de um simpó
sio foi feito; é para decidirmos sobre o contrOle da natali
dade ou paternidade responsável, dê-se-lhe o nome que 
Se quiser. Eu vi um general falando duro na televisão. 
"'vê se a classe rica tem muitos filhos! r=. l, são 2. o pobre 
tem 7, 8, lO filhos. Assim não dá! Tem que ser controla
da a natalidade." 

Não discuto que esse seja um assunto sério para ser 
discutido. Pelo amor de Deus, o que eu não aceito é que 
a única forma de resolver o problema da miséria do Bra-
sil ·seja o contrOle dã- natalidade. -

Parece-me que o assunto é grave demais. Se nós não 
vamos pagar a dívida externa, se nós não estamos aí para 
reunir condições para soerguer a economia brasileira a 
nível de. dizer: que daqui há alguns anos a situação será 
diferente, será que não é hora de parar para pensar? 
Como disse o Senador Fernando Henrique Cardoso, a 
moratória não seria a solução a ser discutida? 

-Afirmam parlamentares do PDS, homens do Gover
no, que n6s entramos na moratória, de fato, no momen
to em que devendo 2 bilhões já vencidos, não temos 
como pagar. Na verdade a coisa já está mudando, estão 
empurrando a dívida para a frente. 

Essa é uma posição patriótica das Oposições, porque 
essa era a hora de nós estarmos, talvez, discutindo o con
trário. Era a hora de o Sr. Delfim, Sr. Galvêas, Sr. Lan
goni quererem vender ao País a tese da moratória, e o 
PMDB dizendo não. Vocês contraíram essa dívida. Essa 
dívida é da responsabilidade de vocês. Vocês paguem. 
Vocês arquem com as _conseqUências, mas, não mora
tória, porque moratória, como disse o Senador Fernan
do Henrique Cardoso, é um remédio amargo. Sabemos 

_disso. 
Não estamos aqui, abrindo a boca e falando em mora

tória a nível de ufanismo, no sentido de que estamos feli
zes em fazer uma proposta dessa. Não! É o fracasso a 
que nos levou_ o modelo económico e social. Fracasso 
que - diga-se de passagem - foi previsto pelas Opo
sições, primeiro pelo PMDB, depois pelos diversos seg
mentos da sociedade: trabalhadores, empresários, igre
jas, intelectuais, OAB, CNBB, ABI, o Brasil no seu todo. 
Vejo a.té o ilustre Senador de Alagoas debatendo e discu
tindo os erros da política económica, Seriador Luis Ca
valcante. 

Ao longo do tempo isso foi denunciado, mas chega
mos ao momento em que a única saída é a moratóCa. As 
vezes eu paro_a pensar exatamente sobre isso. Nãf estará 
havendo uma inversão de posições? Não ser(amos nós do 
PMDB que deveríamos estar sendo consUltados pelo 
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PDS? Vocês têm que aceitar a moratória. Vocês têm que 
dar cobertura para a moratória, porque não temos outra 
saída. Os homens erraram, fizeram a divida. O dinheiro 
foi ·mal gcisto, mal empregado nas usinas termo nuclea
res, em obras faraônicas, ridículas, estúpidas. Porque se 
pelo menos esse dinheiro tivesse sido empregado para 
melhorar as condições do nosso povo, da nossa terra, da 
fl()Ss:i geilte ... Pois essa iente que fez tudo isso, que deve
ria estar a nos procurar, pedindo a cobertura no sentiQp 
de:. ''Olha, nós-erramos, nós noS equivocamos, nós co
metemo$ esses erros, mas a saída é essa, ê a moratória. 
Nós precisamos da cobertur_a de vocês." E o PMDB ti
nha que se reunir e discutir: vamos aceitar a moratória; 
Varilos dar cobertura para o Governo pedir moratória; 
vamos ficar impopulares perante a opinião pública pelas 
medidas que virão depois, pelas conseqUências que virão 
depois? Não! Isso é problema do Governo. 

Mas não ê isso" o que está acontecendo. ~ ex.atamente 
o contrário.~ a Oposição propondo a moratória e o Sr. 
Delfim e os homens do sistema, responsáveis pelo que es
tá aí, vendendo a soberania do País, vilipendiando aso
berania do País, chegando-se ao ponto de as nossas deci
sões serem tomadas lá fora. t uma das coisas mais dolo
rosas, e eu acho doloroso porque sou um homem de 
Oposição, mas não soma para ninguém: é a gente andar 
pelo Brasil e ver que ninguém leva a sério o Governo; 
ninguém leva a sério nenhuma palavra, nenhuma deci
são, nenhum pacote dos Srs. Ministros da área económi
ca. São ridicularizados, são debochados, porque o povo 
cansou, esgotou, saturou dessa gente que aí está. 

Veja, Sr. Presidente, sobre essa matéria, eu citei o Pre
sidente da Confederação Nacional da Indústria, Senador 
do PDS, num documento reservado aos Presidentes das 

Federações da Indústria. 
Vejam, agora, a palavra de um homem da CNBB, um 

homem da Igreja. Sobre _essa matéria, Dom Aloísio 
Lorscheider, que foi, durante longo tempo, Presidente da 
CNB B; um dos homens mais lúcidos e uma das palavras 
mais esclarecidas da Igreja disse: 

"Praticamente a gente se transformou em uma 
colônia do FMI, e esses banqueiros decidem hoje 
sobre a nossa sorte. É triste, mas verdade, o Brasil 
está perdendo sua autonomia. Isso é um elemento 
muito sério e que. deve mexer com os brios da 
Nação." 

PDS-tainbém ê. NaçRO. Não está aqui. Isso é por mi
nha conta. 

.. Devemos recobrar toda a nossa dignidade, todo 
esse sentido ético de uma nação .... Nós podemos 
nos autodeterminar, mas atualmente somos deter
minados de fora. Isso é muito ruim pOrque o Brasil 
está perdendo sua soberania. Estamos sendo gover
nados por bancos. E por detrás deles há muitos inte
resses de nações que planejam ocupar o Brasil dessa 
maneira." 

Reparem. Não é o PMDB, não é o Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos; é um dos ilustres prelados 
da Igreja neste País. Repito: 

"E por detrãs deles há muitos interesses de 
nações que planejam ocupar o Brasil dessa maneira. 
Não é·mais uma oCup:ição de guerra, mas uma ocu
pação real, que praticamente nos faz perder a nossa 
cidadania, e o Brasil passa às mãos daqueles que 
vão concentrando mais riquezas." 

É a palavra da Igreja. Mas o que não entendo, o que 
não compreendo, e que o Senador Fernando Henrique 
Cãrdoso antecipou, é o que diz o homem do Governo, o 
Ministro de Estado, o Ministro do Trabalho, o Sr. Muri
lo Macedo. Não sei como o Sr. César Cais, após falar 
com o Presidente da República chega aqui noticiando: 
'"Ou é a reeleição, ou é um general", logo depois é des
mentido por Cleveland, e a coisa continua igual. Ele con
tinua Ministro embora eu esperasse que, com esse des-



mentido do Sr. Atil:i, ou câia cstê ou· o MirlistrO,'uffi dOs 
dois haverá de cair; mas tudo continuà igual. Neste Pais 
as coisas são normais. O Sr. César Cais fez a afii-riiaTIVa 
de que o Presidente lhe tinha garantido que era favõrâvel 
à eleição- dlreta em 1990, e o Sr. Ãtifa disse qUe, absolutaM 
mente esse assunto não fora tratado com o Presidente, os 
dois ficam na mesma posição, e as coiSas cOntiinlam 
igual. 

Mas, essa declaração do Ministro não foi igual à do 
Sr. César Cais; foi num órgão que dizem ser muito ím· 
portante: a Escola Superior de Guerra, cujo nome não 
consigo entender. Em primeiro lugar- volto a repetir 
- na minha opinião', já estâ na hora de; o nome da Esco
la Superior de Guerra ser mudado para Escola Superior 
das Forças Armadas, Escola Superior do Exército, para 
Escola Superior Duque de Caxias ou qualquer õutro 
nome que não o de guerra. Segundo, eu não consigo en- · 
tender porque só os Ministros e os homens do PDS vão 
falar a pessoa do Brasil inteiro que-saeni seus dos lares 
para ficar um ano todo estudando os problemas do Bra
sil, sob_uma única ótica, a do_ Governo, quando o debate 
nessa Escola deveria _ser o maís democrático possível 
alternando-se o pensamento da situação com o da opo
sição. Pois foi na Escola Superior de Guerra, Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que esse pronunciamento 
foi feito. E o que diz o Ministro do Trabalho? Reparem 
que não é o PMDB, não é o Senador d_o PDS, que pode
ria ser um Senador da Chapa Participação, dissedente, 
digamos assim - não sei qual a posição dele- não é um 
bispo da Igreja, que poderia ser tachado de progressista, 
mas é um Ministro_; e se é Ministro é porque tem a con
fiança do Senhor Presidente da RePública. Mas -é uin 
Ministro quem diz: .. 0 desemprego custa, anualmente, 
ao Brasil, 12 trilhões, o equivalente a 27 bilhões de dóla
res, o que significa uma quarta parte da dívida externa 
mais do que o total anual das exportações brasileiras, 
mais do que o serviço da dívida, ou seja, 20% do Produto 
Interno Bruto". E reparem: se é o Senador Fábio Lucena 
que faz essa afirmativa, ele pode terminar sendo proces
sado no Supremo Tríbunal Federal, mas como ê o Mi
nistro e é na Escola Superior de Guerra, não acontece 
nada. O Ministro disse, o Ministro comparou a situação 
a uma bomba~relógio presteS a explodir, concluindo que, 
para desarmá-Ia, seria preciso uma política nacional de 
empregos. O Ministro afirmou que o desemprego traz 
Como implicação política, um inegavel risco de instabili
dade social e, instabilidade social, me parece que é sinó
nimo de insurreição social. :b o MinistrO do Trabalho 
que está fazendo essa_ afumativa. Pelas caracterfstícas 
br:asileiras, as políticaS nacionais de estabilidade econó
mica trazem risco de desestabilização social, e isso é 
como uma bomba relógio. Os riscos políticos são enor
mes e os primeiros sinais de violência já se fazeni presen
tes_. O Brasil está numa grande encruzilhada. 

É o Ministro do Trabalho, teoriCamente, a pessoa 
mais apar dos problemas do trabalho, do trabalhador e 
da realidade social deste País. Nós podemos levantar dú
vidas de que ele não seja isso, rhas, para o Governo e 
para o PDS, inegavelmente o é, tanto que estã ocupãndo 
ao longo do_tempo, esse cargo de tanta responsabilidade. 

Mas, então, Sr. Presidente, o que queremos nós? O 
que buscamos? O que desejamos? Nesta hora, Sr. Presi
dente, em que se fala tanto em debater, em discutir, eni 
dialogar, em entendimento, em consenso, em sei lã o 
quê, eu acredito que se há matéria em torno da qual a 
classe política pode dialogar, pode procurar entendimen~ 
to, consenso, é esta que está aqui. Se se fala no esvazia
mento desse poder, se o Líder do PDS diz que a respon~ 
sabilidade é nossa - e afirmou isto o jovem Senador 
pelo Rio Grande do Norte_-, nós temos que nos valori
zar, nós temos que nos i~por. Eu acho que não apare
ceu, pelo menos na minha longa vida parlamentar deve
reador, de deputado estadual e hoje neste Senado, uma 
matéría tão ·séria, tão iinportante para este ·congresso 
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flrmar·asuaposTÇàõ, âo que eSta. E"Odigo mais: não sefá 
uma PoslÇãó Cõnt:ra o Govei:no, nãó . se rã u·ma postção 
Coritra o -p-resi"dente Figueiredo-, nãO será uma pOsiçãO 
coritrã este Pais; pelo contrário, será o maior favor que 
Poderemos" fazer ao Presidente Figueiredo, ao Governo e 
ao Brasil, talvez não ao Dr. Delfim, ao Dr. Galvêas e ao 
·o-r. Langori"i; ~ di!rrotando esse deCreto e .busc-ando a 
moratória, pois, é -evíd"ente que no prazo de carênci.ã que 
tivermos - que o México conseguiu, que a Polónia, do 
fado de lá do mundo .• conseguiu,- os bilhões de dólares 

- neceSsáriOs paiã Pagar os serviÇos fiCarão aqui e, ·com a 
mudança do modelo c;conômico e social, poderemos bus

-=Car__um modelo -mais humano, mais justo, menos faraôni
c_o, m:iis voltado para as obras neCeSsárias ao suStento do 
êille é pfioritário para o-povo brasileiro: alimentação, ga
raOtia de tr"abalho, moradia, vestuário, higiene, trans-
porte, saúde, educação etc. Não tenho dúvida de que se 
mudando o modelo direcionado à produção do desne
cessário, do suntuãri"O e marchando-se para uma política 
de pleno emprego, voltada par~ as necessidades dos bra
sileiros, mudaremos as condições de nossa sociedade e, 
como já disSe muitas vezes, teremos milhões de brasilei
ros, que hoje não produzem e não consomem, produzin
do e consumindo e, produzindo e consumindo, haverá de 
sObrar mais para se exportar, porque então se exportará, 
nãO o que falta na mesa do-trabalh:idor, mas o que sobra 
daquilo qUe os trabalhadores brasileiros produziram: 

É uma política, Sr. Presidente, que o PMDB está pro
pondo, embora eleit'oral e politic<lril.ente, o giande bene
ficiário seria o PDS, porque no momento em que ele im
pusesse à Nação esse modelo, ele somaria os dividendos 
da mudança, da melhoria das condições sociais do povo, 
da mudança dessa realidade que aí está, da volta para o 
mercado interno, da valorização da nossa gente. Os 
grandes dividendos políticos e eleitorais de tudo isso se
riam do Goveino e do seu Partido, mas o meu Partido, 
Sr, Presidente, não está preocupado com o aspecto poli~ 
~ico QU com o aspecto eleitoral. O PMDB está preocupa

- do com a crise que hoje atravessa todos os recantos deste 
Pais e que não é fruto das enchentes em me~ Estado ou 
da seca que se prolonga no Nordeste, pois ela -está pre
sente no rico_- Estado de São Paulo, com milhõeS de de
sempregados. É a crise que vive este País, e que já leva 
não apenas o PMDB, mas as autoridades mais responsá
veis a dizerem que não sabem o que será desta Nação se 
as coisas continuarem assim. Os radicais de um lado, ou 
de outro podem querer que as coisas contiriuem assim, 
na expectativa da convulsão social da qual um ou outro 
termine colhendo os resultados e as vantagens. O 
PMDB, porém, partido que busca mudanças radicais e 
profundas d_entro da ordem, da democracia, da liberda
de, não tem interesse na convulsão soCial como não tem 
interesse, também, em ver o povó sofrendo e gerilendo. 

g_ essa a minha conclamação. Agradecendo _a _tolerân
cia de V, Ex•, ·deixo-ã a e_sta Casá, dirigida não aos meus 
companheiros de Oposição, porque nesta luta estamos 
todos nós, mas, Sr. Presidente, ao Partido de V. Ex• que 
poderia realmente parar para meditar e analisar se não é 
esta a hora de afirmação deste Congresso, rejeitando esse 
Decreto-lei n~' 2.045, pois essa rejeição significa uma to
maçla de posição -capaz de mudar a realidade neste País, 

M!lito obrigado a V. Ex~ (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO-PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 13-9-83 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

-0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Trata o Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1981, sobre 
a obrigatoriedade de aplicação em projetas específicos -
dos créditos e financiamentos de Organismos governa
mentais e daqueles provenientes de incentivos fiscais. O 
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avurso foi distribuído aos Srs. Senadores, mas seria bom 
que se lesse o prOjeto para que constasse, inclusive, dos 
nossos Anais. 

Art. 111 Todo crédito ou financiamento conce
dido po"r órgãos da administração pública, direta Ou 
indiretã, ou reCUrsO ·proveniente de incentivo fiscal 
terá que ser aplicado exclusivamente no projeto 
para o qual foi liberado. 

Art. 211 Os ii:JfratoreS ficam sujeito às seguintes 
penalidades: 

I - não se beneficiarão de nenhum outro em
préstimo de organismo oficial de crédito e nem po
dei'ão utílízar recursos de inceritivos fiscais, por um 
períOdo de 10 (dez) anos; -

II .:::.terao que saldar todos os débitos, vencidOs 
e vincendos, relativos ao crédito ou financiamento 
cuja aplicação foi desvíada, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da constatação da irregularidade. 

Parágrafo único. As penalidades constantes deste 
artigo somente serão aplicadas mediante processo 
regular, assegurada ao acusado ampla defesa. 

Art. 311 Além das sanções previstas no artigo 
anterior, os responsáveis pela infração dos dispositi~ 
vos desta lei ficam sujeitos às penas previstas no art. 
171 do Decreto-lei n'1 2.848, de 7 de 'dezembro de 
1940 - CódigO- Penal BrasileirO, o-qual penaliza o 
crime de estelionato. 

Qra, Sr. Presidente e Srs_ Senadores, todos nós sabe
mos :Por conhecimento próprio e atravéS de denúncias 
repetidas, inclusive de autoridades não só da área econó
mica do Govern-o, especificamente do Banco do Brasil, 
do Banco Central e também de agências de desenvolvi
mento regional como a SUDENE e a SUDAM, a quan
to andamos em matéria de desvio na aplicação não só de 
recursos derivados de finanCiamentos agropecuários, co
mo, inclusive, dos recursos decorrentes dos chamados in
centivos fiscais, nas áreas -da SUDENE, da SUDAM e 
nos setores de turismo, reflorestamento, pesca etc. 

Sem dúvida alguma, o escopo do projeto do Deputado 
Salvador Julianelli qu~. aliás, (,.do Partido Democrático 
SOCial, é no sentido de tornar mais rigorosa a puniÇão 
desse deSvio, já qUe~ a atuallegislação é muito benévola a 
respeito da matéria. E no caso em espécie, conformejus
tificõu em seu voto o nobre Líder do PDS nesta Casa, 
Senador Aloysio Chaves, apenas se alude ali à penalida
des para desvios de créditO rural, e assim mesmo, essas 
-penalidades são bastante brandas e não se estendem aos 
desvios dos recursos -derivados dos incentivos fiscais. 

Acho queoé um projeto altamente moralizador. Foi a
provado pela Câmara dos :Deputados em todas as comis
sões, não--só ria Comi_ssão de Constituição e Justiça como 
nas comisSões- _de mêrito; no Senado receJ)eu- tambêm_O 
apoio unânime de todas a::; comissões c-om- exCeção d-a 
Comissão de Finanças. 

PortarltO. -faço um a: pelo à Liderança dã maioria para 
que reexamine a questão e votemos favoravelmente o 
projeto do Deputado SalvadOr Julianelli, a fim de que, 

-com a Sanção presídencial, ele vellha a se"transtor-mar em 
lei e nós, então, estejamos colocando na mão do Gover

--no um instrumerito aQequado para punir os responsáveis 
pelos desvios dos recursos provenientes de créditos, fi
nanciamentos e de incentivos em todas as regiões dos se-
tores da economia nacloiial. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 13/9/83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Como 
Líder, prorillncia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente, 
Srs. Senadores~ 

Permitam-nos_que ao Senador Roberto S_aturnino nos 
dirijamos. Rejubila~se nova alma no dia de hoje, porque 
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justamente todo aquele esforço de entendimentos que es~ 
tamos procurando realizar, acima das divergências parti
dárias, V. Ex~ fez,-desta tribuna, a maior das demons
trações. Não concordamos, estâ claro com várias das 
considerações- de V. Ex•, mas vemos colocado de plano, 
como numa resposta àquela mão estendida do Presiden
te da República, sete pontos sobre os quais podemos 
realmente aqui discutir e, sobre eles, trocar idéias. Cabe
rã, não temos a menor dúvida;-a Palavra finar ao Líder 
Aloysio Chaves, consultados os altos conselhos do Parti
do, presente aqui seu dirigente maior, sobre a melhor 
forma de exercitar este diálogo-qu-e V. Ex• tanto propõe. 
As, notas que tomamos poderiam nos levar a uma discu
são sem fim, sobre os sete pontos enunciados pelo ilustre 
Representante e Líder único do PDT, nesta Casa. Mas, 
S. Ex• apresenta porttos em que não se pode nem ao me
nos levantar uma discussão a respeito. V, Exf, porém, em 
ca·da um desses pontos, deve bem levar em conta os anta
gonismos que vamos enfrentar. E permitimo-nos; sem 
querer ser mais experiente, ou mais espfáto do que qual
quer outro, começamos até por aquele que a todos os 
nordestinos aqui presente tanto toca o coração. Na parte 
em que V. Ex•- item IV- se refere à Região nordesti
na. V. Ex~ defende exatainente o ponto que, por coinci
dência, como representante dos governadores nordesti
nos, lançamos ao_ tablado das discussões, no Conselho 
Deliberativo da SUDENE, lançamos quando da ida de 
Sua Excelência, o Senhor Pfesiden-te da República àQue
le órgão a aplicação de recursos maciços, investimentos 
maciços em programas principalmente voltados para o 
desenvolvimento soda! e econômico daquela região, em 
obras prioritârias, e·m obi'as eminentemente absorvedo
ras de um lado de mão-de-obra, quanto ao setor econó
mico, c:m obras que atingissem a maior parte da popu
lação no setor social. 

Mas, V. Ex• vai ter que enfrentar,-como Epitâcio o fez 
aquele tempo, como todos nós, se esta idéia ror vitoriosa;-
a necessidade da consdentização da sociedade brasileira 
para a urgência de retirada de investimentos da região 
Centro-Sul do País destinados a Região Nordeste. 

Somos daqueles que dissemos que não é um Presiden
te, por mais forte que seja, e aqui citamos o exemplO des
te, que é um exemplo praticamente inconteste: Em toda a 
região Norte e Nordeste, riâo hã um Presidente, pof maiS 
forte que seja, que possã-fazer esta-transferência de alo
cação de recursos, nesta ordem de grandeza, se não tiver 
atrâs de si a conscientizaçã_o_Cfetoda a soCíedadé brasilei
ra de que o nordeste, hoje, é um dos grandes, mas grande 
mesmo, desafios a todo o desenvolvimento do País. 

O Sr. Roberto Saturnino -'Muito certo, Senador. Es
tamos nós aqui com essa disposiçao de fazei- valer a nos
sa projeção política, a nossa liderança, que caci.a um de 
nós tem, nos seus Estados, para faier ver à opinião 
pública do Brasil, e particularmente do Centro-Sul, da 
grande necessidade, da imprescindibilidade, da urgência 
desse Projeto que V. Ex• defende, coino eu defendo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Mas veja, eminente 
Senador, que apresentamos justamente um ponto, sobre 
o qual, no Nordeste, V. Ex• não encontra uma voz dis..
cordante. E, nas elites mais esclar-ecidas, nas elites libe
rais da região, que tão bem V, Ex~ representa, idem. 

Mas, observe a reação do complexo empresarial, in
dustrial, e V. Ex• sabe perfeitamente i que estamos nOS 
referindo, de uma tomada de posição completa. E isso, 
naquele item em que hã uma grande concordância nesta 
Casa. Mas, alertamos apenas as dificüldades. Somos ho
mens pragmâticos; V. Ex• sempre nos -ChaiDa de cartcisia
nos, mas gostamos de ver a realidade e não a fantasia. 

Outro ponto, veja V. Ex• Çolno, quando hli boa vori.ta~ 
de, muita coisa pode se ajustart 

O problema das estatais. Aí, somos suspeitos para fa
lar. Talvez, não pudéssemos, nem V. Ex' falar bem pelo 
PDT, nem o eniinente Seiladôf-Huinberto LUCena -pelo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

PMDB, nem o não menos ilustre Senador Nelson Car
neirq pelo PJB, nem nós mesmos pelo PDS, o Qroblema, 
realmente, do papel primordial em nossa ecop_oia desem
penhado pelas estatais. Temos já um grande aliado: o 
Presidente do PDS que aqui se declarou presente, e, en
tre parênteses, anunciamos a V. Ex• que, ·de nossa parte, 
o estudozinho sobre o Estatuto está andando. E veja V, 
Ex• que não é tão difícil - não sabemos se somos ~ão 
otlrrlistas_assim- esse' entendimento, quando realmente 
há boa vontade. O fortalecimento das estatais, funda
mentais para o desenvolviríl'c:1rto deste País, um freio aos 
abuSos Ctue existem e que todos nós somos os primeiros a 
reconh~er e -proclamar, mas que esses ab':LSOS não se 
co.nsiàefeni-como um fator fundamental para a sua con
den::ição,_ e t!JdO iSso qUe-pode ser contrOlado através do 
Est~tuto das-Estatais, ou1la ponto de converg~ncia, m_as 
oulro -ponto que terá reações, e V._Ex• sabe, realmente 
monumentais. 

Mas V. Ex• fai.a na Reforma -Tributária - título não 
é? Reforma tribuiária que todos nós achamos absoluta
mente necessária, que rem grande contribuiçã_o da Câ
mara, mas aí, vamos entrar um pouquinho em econo
mia, rapidaniente; a reforma tributária há que ser feita 
atacando um ponto que hoje é sensibilíssimo. Há que 
ser, e também nesse ponto j~ tivemos- co_ncprdância des
de à Legislatura paSsada em-projetos_símiles apresenta
dos com intensidade na ~osagem do remédio m<J.ior ou 
menor-conforme o partido ~ que pertencíamoS por v. 
Ex• e pol-Ilós. Vê V. Ex• que hoje, com o défici~_público, -
somatório de !H.l.báídlos os mais variados e de déficits de 
estatais, estatais cuja co-sceitwação terá que ser muito 
bem explicitada nesse Estatuto para que não confunda
mos alhos com bugalhos, para cuja cobertura há uma 
transferência d~ orçamento fiscal para o Orçainento mo
netário deste ano- por exemplo, 2,5 trilhões de cruzeiros 
aproximadamente, se nã.Q estamos equivocados, 2,5 tri
lhões de cruzeiros. Como retirar recursos da reforma tri
butária, reforçando os EStados, os municíPios, cõ-[n 
apartes de an-ecaàação que tinham ido para a U niào? 
Para isso, temO$ qu.e compensá-la e, então, chegamos já 
noutro ponto em. que nem no Partido de V, Ex' e nem no 
nosso há unanimidade, e teremos muito que trabalhar a 
respeiio. É a arrecadação baseada numa tributação-
quem tiver din:lJ.eiro aqui vai nos desculpar - violenta 
floS gaflhOs de- capital, nos acréscimos patrimoniais. E es
tá aí u~ que vai grit_ár. 

-o Sr. Lázaro Barboza- Por que não nos ganho de ca
pital? Sim! 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Os ganhos de capital! 
_O que estamos dizendo? Mas já houve uma reclamação 
bem iup.to a nós aqui no plenário. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR.-VIRG(LIO TÁVORA- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Roberto Satumino- Eu não quero interromper, 
porque estou ouvindo corrf atenção e grande interesse, 
inclusive, com enOrme satisfação, as-concordâncias ... -

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos mostrando a 
V. Ex' que, na realidade, vamos chegar a 4 ou 5 pontos 
que, se houver boa vontade, nem Portugal ganha, nem o 
Brasil perde; chega-se a um meio termo. _ 

O Sr. Roberto Satumino - Este tem que ser o nosso 
objetivo. -

ú SR: VIRGILíO TÁVORA - E;tamos responden
c-do a V. Ex• que, embora não concordemos com muitas 
das colocações que têm sido feitas por V. Ex•, há um lu
gar comum para chegarmos a tudo isso. 
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O Sr. Roberto Saturnino- Isso é o que importa. Gos
taria de lembrar, rapidamente, a V. Ex• que os Estados e 
Municípios também sijo deficitários, isio é, eles também 
concorrem pata a formação do déficit público. E na me
dida em que atendermos com uma reforma descentrali
zadora, pelo menos esta componente do déficit público 
pode ser anulada ou pode ser reduzida substancialmente. 
Apenas esta lembranç~. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -0 mal é que na dívida 
interna a proporção está quase dez para um entre a fede
ral e o conjunto das estaduais e das municipais. 

Recordando isso, vê-se que a reforma tributária vai, 
então - não temos a menor dúvida - enfrentar opo~ 
siçãó muito grande quando falamos, em toda a socieda
de brasileira, não diremOs das classes menos favorecidas, 

·porque -acreditamos que também é um ponto de vista 
aceito - a tributação sobre o trabalho, sobre o ganho 
Oriundo do trihalho não pode ser mais acentuada, tem 
que ser sobre o ganho de capital. Vê V. Ex' que este é ou
tro ponto que pode haver concordância, talvez com ces
são de uma parte e de outra. 

O Sr. Saldanha Derzi- (Fora do microfone.) 

O SR. V~GILIO TÁVORA - As reclamações do 
eminente Senador Saldanha Derzi, que achamos deve es
tar exercendo a Liderança do PMDB- justamente mos
tra ser a democracia a pluralidade de opiniões. 

O Sr. Saldaõha oer.zi- Falei em meu nome pessoal. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Antes disso e depois 
disso, não precisa mais justificar que há realmente "pe
quenas" discrepâncias. 

Vamos para adiante - a retomada do crescimento. 
Eminente Sénador, quem neste Pais não quer a retornada 
do crescimento? Apenas, sabe V. Ex~, Economista que é 
-porque não o somos, já disSemos isso, nossa pr~fissão 
é Engenharia - constitui ela o ideal. Sempre ouvimos 
frases na profissão de origem que o ótimo é inimigo do 
bom. Em linguagem comum, estimaríamos muitíssimo 
não ter que resolver problemas externos nenhum acima 
do que existe e jogar o desenvolvimento em ritmo acele
rado, fazer esse desenvolvimento deslanchado principal
mente em atividades que fossem pouco dependentes de 
imporfação de benS- para a produção ou de bens de pro
dução. Desculpe-nos o economês. 

Mas, eminente Senador, o prêmio Nobel de Economia 
se nos descobrir como fazer uma retomada,. como V. Ex• 
deseja, rãpida de desenvolvimento, sem afetar bastante a 
balança comercial no item Importação. 

Estamos de acordo em um ponto, e V. Ex• há de nos 
- fa-zerj4st1ça que, em 1974 para 1975, fomos contra a não 

adoção das simonetas tão criticadas por todo mundo. 
Mas aq·uela providência significava ter coragem de en
frentar a impopularidade, porque a questão de cultivar a 
popUlaridade, muitas vezes, dâ coõsf:qi.iências desastre~ 
sas e, justamente, deixar, como há dois dias tivemos"oca~ 
sião, na t~rra de Franco Montoro, em mesa redonda a
firmar: deixilr a nossa economia à base daquele consumo 
de 506 mil barris diários _crescendo pouco a pouco e não 
1 bilhão 140, b/d como hoje, consumo aparente, bem en .. 
tendido ressalvadas as deduções a serem feitas face as al
ternativas de energéticas adotadas e a produção nacional 
anterior. 

Então, eminente Senador, seria um caso de se discutir 
claramente neste _recinto, e tantas vezes procuramos en
saiadsso, mas--Parece, e vamos repetir a V. Ex• que as
sunto econômico é matéria ârida, que não interessa, ge
t:_;Jmente, muito à comunidade, isso é que é a grande ver
dade. Discutamos como chegar a um meio terO}o. Então, 
o Governo acha isso, a OpOsição acha aquilo; vamos 
tentar, porque todos dois, nós não fazemos essa má críti· 

-cã- da Oposição, nem ela pode fazer do Governo; nem o 
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Governo é suicída, nem a Opcis1Çãci é- niilista. Nós preci
samos chegar a um consenso de como crescer, desenvol
ver, não parar e, ao mesmo tempo, não estourar a ba
lança comercia!, e não vamos falar nem no balanço de 
pagamento, na balança comercial. Se- vamos tornar a 
colocar os dados para meditação, nesta Casa - de 69% 
de nossas importações são financiadas eiltre 30- e 180 
dias, nós apenas à vista compramos 12%- aliás, 11,8%, 
porque eu gosto dos terços - se 11.9%, entre 180 e 360 
dias, nós temos que estudar, dentro da nossa economia, 
como sobreviver, ficando no patamar das importações 
que estamos fazendo e, ao mesmo tempo, crescer, se de
senvolver. 

Os detalhes que V. Ex' aqui diz: "Na retomada de 
crescimento"- desculpe se falta alguma coisa, porque 
teremos depois toda a parte referente às suas notas taqui
gráficas, mas foi o- que raPidamente colhemos aqui -
.... vê V. Ex• que vai haver confronto, praticaineilte irre
movível em quase nada". V. Ex• acha a necessidade, a úl
tima, e diz talvez a mais diffcil, das eleições diretas. Não, 
caro Senador, a eleição direta é ulria fatalidade. A dife
rença que nos separa ê que nós achamos que aquela frase 
hã pouco citada; "o Mimo é inimigo do bom". V amos 
pari passu atingindo a democracia. Achamos que desta 
vez, em 1986, conforme a Constituição, está estatuído e.. 
Ieição indireta e devemos fazê-la. 

O Sr. Pedro Simon- O ario é 1985. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Até que afinal o Rio 
Grande do-Sul, que não gosta de números, acertou no 
número certo, 1985, 15 de janeiro de 1985, para ser mais 
preciso. 

Mas vê V. Ex• que não há uma intranspOnibilidade 
para que, uma vez, aceita ou não eSta ·tese, depois dessa 
eleição indireta, como a Constifuíç~o diz, se faça a reto
mada, como dizem os Senhores, do pleno estado de di
reito, que só pode ser caracterizado pela expressão da 
vontade popular na eleição direta. Sabe V. Ex-.- que é 
uma tese até muitíssimo discutida, se eleição indireta ou 
eleição direta é ã.ntô-n1mo uma da outra, ·em maféria de 
expressão mais legítima de democracia. Vamos para a
diante. 

Essas, eminente Senador, Toram as observações e repa
ro iniciais a seu pronunciamento. Nós Prometemos, e lhe 
cobrando também uma resposta, daquele nosso discur
so, aqui, que V. Ex• 3ii1da não fez, vamos também dar 
uma resposta mais demorada a cada um desses itens. 
Mas estamos certo de que merece aplauso não a parte de 
suas críticas- ~m que V. Ex• foi contundente e ao mes
mo tempo profundamente injusto, e não vamos levar 
mais teinpo, agora em analisá-la porque de há muitõ já a 
discutimos - mas na coragem de apresentar a este alto 
Plenário, à mais alta tribUna desta República, esta neces
sidade e esta possibilidade; necessidade de podermos nos 
entender, em termos altos, porque· acreditamos que Go
verno e OpOsição têm um sentimento comum: ê o bem 
do Brasil. 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite V. Ex•~ 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- P~ois não, E, logo es
treando hoje, vamOs ouvir o Senador_ Lâzaro . .Barboz.a, 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)-:-- Eu lembra
ria ao nobre orador, Senador Virgflio Távora, que o tem
po de S.· Ex• está terminado. 

O Sr. Lázaro Barboza - Eminente Senador Virgilío 
Távora, V. Ex•, ao responder o discurso do nobre Sena
dor Roberto Saturnino, ... 

O SR. VIRG(LIO -TÁVORA - Não, respondendo 
não, apenas congratulando-nos c_om ele, por afirmativas 
-contidas. 
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O Sr. Lázaro Barboza - ... e se congratulando pelas 
colocações feitas por S. Ex•, V. Ex• situou aí os pOntos 
difíceis sobre os quais não- será efetivamente fácil cons
truir um conscenso, a respeito da reforma tributária, a 
respeito do problema dads estatais, renegociação da dívi
da, a moratória, e_assim por diante. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Não, não disse que 
era impossível em tudo isso há possibilidade de s_e enten-
der. ~ 

O "Sr. Lázaro Barboza- Agora, Senador Virgnio Tá
vora, creio eu_que C/ fulcro _central, para se estabelecer o 
consenso -neste País, é a eleição diretã de Presidente da 
República. E foi o próprio Presidente da República, o e
minente General João __ BaptiSta de Oliveira FigUeiredo, 
que recentemente afirmou que a sucessão presidencial 
Ji-ão p-oderia ser uma ação entre amigos. A partir do ins-
tante em que se convoca eleições diretas para Presidente 
da República, haverá não apenas a legitimação do pacto 
do Poder, mas estarão a[ pronlas as bases sólidas para 
respaldar o GOVerno e lhe_ permitir, num clima efetiva
mente democrático, a adoção das medidas graves e sérias 
que haverão de nos levar a dias mais seguros. Eu pergun
tO a V. Ex• acentuou que as próXima·s eleições ainda te

-i-ão que se·r indiretas. Pergunto a V. Ex•: pode o País, 
pode a Nação esperar tanto tempo'? Esperar até quando, 
eminente Senador Virgílio TáVora?-

O SR. VIRG(LIO TÁVORA - Parece-nos que a 
Constituição diz bem claro e nós ainda fomo$ mais expU
citas na nossa opinião a respeito: para essas pr6ximas e~ 
leições ela estatui, são indiretas, está claro. Vamos refor
mar a -Constituição? Sim! Vamos adaptá-la às circuDs~ 
táncias atuais~ Sim! 

O Sr.- Lázaro Barboza - -Mas eminente senadôr, 
transformar as eleições indiretas para Presidente da Re
pública em eleições diretas é apenas um ato- de vontade 
política,_ e ·v: Ex• sabe disso. 

O-sR. VIRGILIO TÁVORA- Um ato de vont3:de 
política que neste ponto o PMDB ... 

b -Sr. Lázaro Barb~za- O PDS reconhece a necessi
dade de eleições diretas; a Oposição prega ·as eleições di- _ 
retas; a Naçãos reclama eleições diretas, e eu pergunto a 
V. Ex•: por que não se realizar eleições diretas'? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Um momento, nobre 
Sena9or Lázaro Barboza: opportuno tempore, no tempo 
oportuno é a resposta. 

O Sr: LáZS:i-o Harboza - E quem será o juiz? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Numa democracia, 
parece Que o juiz é a maioria. Mas aqui estamos chaman~ 
do todos para justamente ... 

O Sr. Lázaro Barboza- :1:. a maioria, nobre Senador, 
é o povo brasileiro. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Se V. Ex• pergunta, a
qui, neste PlenáriO, quem é a maioria, parece-nos que 
não temos dúvida a- respeito. Certo? 

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

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Com prazer. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Virgflio Távora, 
é apenas para não deixar a oportunidade passar. V. Ex• 

_tem dito, aqui, nesta Casa, que os grandes tCirias deste 
País devem ser discutídos aqui. E hoje mesmo V. Ex•_co~ 
l_ocou um ou vários, ao analisar, ao comenta_r o discurso 
do nobre Senador Roberto Saturnino; e como eu não as
sisti .a ~odqs, mas apanhei um pedaço, s_o~taria de .dentro 
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da nossa profissão -e V. Ex• sempre gosta de mencio
nar este fato- gostaria de lembrar o seguinte fato: are.. 
tomnada do desenvolvimento, diz V. Ex• que é difícil, 
porque nós temos que compatibilizar o crescimento, ten
do que importar 60% de bens para poder acionar a nossa 
máquina de desenvolvimento.. 

-O SR. VfRC{LIO TÃVÜRA- Não: perdão, eminen
te_Senador. A despeito do nosso parentesco, essa daí não 
aceíiamos.-NãO nos atrlbua afirmativas que não fizemos. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex• disse o seguinte; que nós 
_ dependemos - é isso af, parece que essa é a verdade

nós dependemos em 60% ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Exato; 69% das nos
sas importações são financiadas entre 30 e 180 dias. 

O Sr. Alberto Silva- Muito bem. Isso implica em que 
o nosso desenvolvimento .. 

O .SR. VIRG(LIO TÁVORA - Não, sem falar nas 
exportações ern que temos que, competitivamente, forne
cer, também financiamerito--:- -

o_ Sr_- Alberto Silya_- De qualquer forma, V. Ex• co
loca a questão neste ponto, de que o nosso desenvolvi
mento não se faz senão à custa de muita coisa importa
da. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA --No momento, basta 
dizer, eminente Senador Alberto Silva, que o item "di
versOS':- corresponde ao supêrfluo. É um pouco mais do 
que cinco, seis e alguma coisa por cento. São 75% e 19%, 
feSpecfivamehte,-para bens para produção e bens de pro
dução, Tnsumos, partes coinponentes e máquinas. 

O Sr. Aiberto Siln- Muito bem, nesse caso a per
gunta estã aqui. Eu colocaria rapidamente esta parte, 
para debater mais adiante. Vamos raciocinar por absur
do: se, derepente_- porque_ V. Ex• pede ao nobre Sena
dor Roberto Saturnino que mostre uma forma de sere
tomar con rapidez o desenvolvimento, sem ter que levar 
em consideração esses fatos que V. Ex• colocou aqui -
agora, por absurdo, se nós descobríssemos Uma riqUeza 
extraordinária, se por exemplo, déssemos com um poço 
de petróleo, dois ou três, que nos colocasse, imediata
mente, em pé de igualdade com os árabes, isto seria sufi
ciente para o desenvolvimento imediato do País? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- No momento, diria
mos a V. Ex• que entre a descoberta desse poço e a sua 
entrada em operação no campo a que ele pertence- V. 
Ex• é engenheiro e não pode ignorar isso- leva quatro 
ou cinco anos piia a iristalação definitiva e a ii:tstalação 
provisória ... 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral_. Fa;z:endo soar a 
campainha.)- Eu queria fazer um apelo ao_ nobre Sena
dor Alberto Silva e ao Senador Virgflio Távora, de que 

-estamos dez minutos além do tempo regulamentar de V. 
Ex• e temos OutroS õradores inScritOs. Além do mais, a 
sessão deverã ser encerrada às 18:30 horas. Então, para 
petmitii- QUe ·outrOs oradores inscritos tenham oportuni
dade de falar, eu_faria um apelo para que o debate fosse 
e·nceriado. 

O Sr. Alberto Silva - Continuaremos em outro dia, 
nobre Senador. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Apenas gostariamos 
de dizer e de chamar a atenção do eminente Senatlor AI

-berto Silva, de que realmente nós temos de trãrisfo_rmar 
este Plenário num fónltn de debates. Mas, lamentavel
mente, não é a primeira nem é a segunda vez que para es
ses temas básicos cuja soh.1ção não temos a pretensão de 
apresentar, mas de cuja soluçã'? vai depender, e mÜ.itíssi-
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mo, o futuro desta Nação, solução que pode ser dada 
por quem quer que seja, isso é um fato irlcontestável, 
realmente não há tempo. 

E, Sr. Presidente, çom o respeito de V. Ex•_ que é nor
destino, veja a luta, por exemplo, c ainda com as prerro
gativas da Lidernnça, até o dia de hoje não pude trazer a 
debate, neste PJenári0, o projeto, há pouco citado pelo e
minente Líder do PDT, que justamente chamam de 
transposição para nóS discutirmos a base das priorida
des, a base relação- muitos nordestinos ticãm fur.iosoS; 
quando dizemos isso- nós temos de comparar com ou
tros projetas da mesma coisa, do custo benefício. Nós es-
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t:.~mos deixando Passar. por exemplo, uma ocasião exce
lente, nüo de darmos a solução, temos uma opinião a resM 
peito, pode estar certa, pode estar errada, tt:mos que disM 
cutir o que é maís importante, mais premente para o 
Nordeste, se é a utilização desses recursos para obras hiM 
dráulicas ou _para a geração de energia. Porque nós só te
fios um grande manancial. que é praticamente o São 
Francisco; o Parnaíba, que é da terra do Senador Alber
to SilVa, já está ·explorado por Boa Esperança e pouc-a 
coisa mais poderíamos ter, mas par-a g-eração de energia e 
como fonte para a irrigação, a não ser dos dois Estados 
l_imítrofes: Piauí e Maranhão. 
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Resumindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, divergiM 
mos profundamente de algumas críticas colocadas pelo 
Senador Roberto Saturnino, eminente representante do 
Rio de Janeiro, mas aplaudimos e muito a atitude, que 
esperamos não seja só sua, isolada, mas do PDT, de a
prescnt.ar uma clareira, um plano de trabalho, que, obM 
viamente será bem apreciado por nosso Partido, serã 
bt:m apreciado, não temos a menor dúvida, pelos ilustres 
e preclaros membros das demais agremiações da Opo
sição, e sobre ele possamos discutir. 

Era i!:iso que eu tinha a dizer. (Muito bem!} 
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I- ATA DA 152• SESSÃO, 
EM 15 DE SETEMBRO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Presidente do 
Supremo Tribuna.,!. Federal 

No S/23(83, (n'71/83-P/MC, na 
origem), encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taquigrá
ficas c do acórdão profiridos pelo 
Supremo Tribunal Federal nos au
tos do Recurso Extraordinário n' 
95.284-5, do Estado de São Paulo, 
o qual declarou a inconstitucionali
âade do art. 194 da Lei n' 744/75, 
do município de Itápolis, Estado de 
São Paulo. 

1.2.2 -Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado -n'-
233/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson. Carneiro, que considera pe-

SUMÁRIO 

rigosas, para efeito da vantagem 
adicional prevista em lei, as ativi
dades dos manobreiros-pátios e 
guarda-chaves ferroviãrios. 

-Projeto de Lei do Senado ni' 
234/83, de autoria do·· sr: Seriador 
Itamar Franco, que garante des
conto no Imposto sobre a Renda, 
de salârios pagos a empregados, e 
dá outras providências. 

1.2.3.- Discursos do Expediente 

SENADOR HELVID!O NU
NES- Quadro de angústia e sofri
mento vivido nas frentes de emer
gência pelos flagelados nordesti
nos. 

SENADOR NELSON CARNE!· 
RO - Como Uder - Conside
rações sobre o momento potítico
sócio-econômico da NaçãO. 

SENADOR HUMBE:RT() LU-_ 
CENA - Como Líder -:Solida
riedade ao documento elaborado 

por Deputados Estaduãis e Prefei- -
tos- do PMDB do Estado do Rio 
Grande do N arte; sabre o clima de 
insegurança e impunidade que esta
ria se verifiçando naquele Estado, 
em decorrência do ãssassinato do 
Sr. Expedito Alves, Prefeito Muni
Cipal de Angicos. 

SENADOR DINARTE MARIZ, 
por delegação da Liderança _do 
PDS - Esclarecimentos-sobre as 
providências tomadas pelo Gover
no do Estado Rio Grande do N ar
te, no sentido da apuração do cri
me de assassinato focalizado pelo 
orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR MARCELO MI
RANDA - Nota inserida no Jor-

- nal do Brasil em sua coluna intitu
lada "Informe JB", sobre a Ope
ração Pantanal desencadeada pelo 
Ministério da Justiça, de repressão 
aos contrªJnmcjistas de peles e tóxi
cos na região pantaneira dos Esta-

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 1983 

Ata da 152' Sessão, 
em 15 de setembro de 1983 

I 'Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e Henrique 
Santi/lo. 

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

Iris Célia - Mário Maia - Eunice Michiles - Rai
mundo Parente - Claudionor Roriz - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa - José Sarney- Alberto Silva -
Helvídio Nunes - Almir Pinto -José Lins- VirgíliCl 
Tãvora--carlos Alberto- Dínarte Mariz- Humber
to Lucena - Aderbal Jurem a -Nilo Coelho - Louri
val Baptista -Passos Pôrto- João Calmon- José Ig
nácio - Moacyr Dali a :__ Amaral Peixoto - Nelson 
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco_
GaSião-Mü:ller- José Fragellí- Marcelo Miranda
Saldanha Derzi.,.... Affonso.Camargo- Álvar_o Dias
Enéas Faria - Jaison Barreto -Pedro Simon - Octá
vio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a ~são. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. !~>-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAl, FEDERAL 

N' S/23(83, (N' 71(83-P(Mé, na origemÍ, de 14 de se
tembro do corrente ano, encaminhando ao Senado Fede
ral cópias das notas taq uigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário ri9-95.284-:S;· do Estado de São Paulo, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do art. 194 da Lei 
n'i' 744/75, do município de ltãpolis, Estado de São Pau
lo. 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-
Secretário. 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Oiretor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor ·Administrativo 

dos de Mato Grosso e Mato Gros
so do Sul. 

1.2.4 - Comunicação 

Do Sr. Senador Roberto Cam
pos, que se ausentarâ do Piís 

1.2.5- Comunlc-._ção __ 6& Presi~ 

dêncfa 

ConvocaçàQ de sessão extraordi
nária a realizar-se hoje, às 18 horas 
e 30 minutos, i::óm Ordem do dia 
que designa. 

dação, o art •. 278 da consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n'~- 5.452, de l'~ de 
maio de 1943, dispondo sobre a 
jornada de trabalho_ dos estivado
res. Votação adiada poÍ' falta· de 
Q110tünt:" 

- Projeto de Lei_ da Câmara n<? 
150{82 (n• -3.826(80, na Casa de 
origem), que dá nova iedação aO 
art. 461 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de J9 de maio 
de 1943. Votação adiada por falta 
de quorum. 

--Projeto de Lei do Sen_ado n'~ 

_Projeto de Resolução 09 158/82- Complementar, de auto-
ria do Senador Itamar Franco, que 

100/83, que autoriza o Governo do veda a instituição ou majoração de 
Estado da Bahia, a contratar em~ tributo por Decreto~Iei ~ dá Qutras 
préstimo externo no valor d_e DM 

1.3- ORDEM DO DIA 

10.000.000,00 {dez milhões de marw providências. Votação adiada por 
cos alemães), destinado a progra- falta de quorum. 
mas de saneamento e irrigação na- -Projeto de LeJ __ do Senado n9 
quele Estado Aprovado. À Co"mi_s-_ 203/82, de autoria-do Senador Nel
são de Redação. San Carneiro, revOgando dispositi-

- Projeto de Decreto Legislati- -voS da Lei n97,016, de23 de~gosto 
vo n9 36/81 (n9 99/81, na Câmara de 1982, que dispõe sobre a rever
dos Deputados), que homologa 0 são para cargos integrantes do Pia
Ato do Conselho Monetârio Na- no de Classificação instituído pela 
cional que autorizou emissões adi- Lei n9 5.645, de 1970. Votação adia
danais de papel-moeda _em_ 1980, da por falta de quorum. 
até o limite de Cr$ -ProjetO de Lei do Senado n9 
70.000.000.000,00;--na forma da Je- 280/80, de autoria do Senador Ita
gislação em vigor. Dl~ussão adiada mar Franco,_ de_teáninindo qúe a 
por falta de quorum, após usarem Ordem dos Advogados do Brasil 
da palavra os Srs. Itamar Franco e opine sobre a escolha de magistra-
José _Líns. _ ___ _ _ _____ ~dos que devam integrar tribunais 

-Projeto de Lei da Câm~a n9 com jurisdição em_ todo tei"rit§rio 
79/81 (n9 3.247/80, na Casa de ori- nacio'naf. Votaçãõ adiad8-pOr [alta 
gem), que dispõe sobre a _obrigato- -de quorum. 
riedade de, aplicação em projetas - ...:. PrOJetO de;Lei do -sena~o n9 
especifioos dos créditos e financia- -21/83, de autoria do Senador Hen
mentos de organismos governa~ rique Sa-ntillo, que dfspõe sobre a 
mentais e daqueles provenientes de redução do- preço do álcool para 
incentivos fiscais._ Votaçi.o adiada venda a proprietâríos de veículõ.S 
por falta· de quorum- de aluguel empregados no trans-

- Projeto de Lei da Câmara n~ porte individual de passageiros, 
51/83 (n9 88/79. na C;1sa_ de ori- mediante subSídio, nà.s COndições 
gem), que revigora, com nova te- qUt:!!sP_e:~~fíca. Discussão sobresta-
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Impresso sob a _responsabilida-de da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Semestre ......... ~ .. --...... ~ .. ~ ·- ...... . Cr$ 3.000,00 
_ Cr$ 6.000,00 Ano ............•.. -·· ... - .......... . 

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

da por falta de quorum, para vo
-tação do Requerimento n9 775/83. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR MÁ.RCOS MA--~ 
CIEL - Problemática científico
tecnológica braSileirã. 

SENADOR LÁZARO BARBO
ZA - Importação de milho pelo 
País. 

SENADOR JOSE UNS- ln
formações a respeito da assunto 
objeto do discurso do Sr. Lázaro 
Barboza. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA- Palestra proferida por S. 
Ex', por ocasião da realização da 
"Semana de Preservação da Saúde 
da Mulher", sob o tema Tabagis
mo ~seus efeitos sobre as mulhe
res e as crianças. 

SBNADOR GASTÃO 
M DLLER - Julgamento de recur
so do PMDB. de ~ato Grosso, 
pelo Tribunal Supefior Eleitorãl. 

SENADOR JOÀO CALMON 
--Homenagem à memória do jor
nalista Hipólito José da Costa. 

SENADOR FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO - Solidarie
dade às reivindicaçõeS de p-resos
políticos do Paraguai. 

SEN,WOR HUMBERTO LU
CENA --Critérios adotados pela 
Companhia Estadual de Habitação 
Popular - CEHAP, da Paraíba, 
parã licitação de obfas de infra
es_~~u_tra para conjuntos habitacio
nais na capital e em outrãS Cidades 
do Estado. 

SãO lidos ·os seguintes: 

PROJETO OE LEI 00 SENADO N• 233, DE 1983 

Considera perigosas, para efeito da vantagem adi~ 
clonai prevista em lei, as atividades dos manobreiros 
pátios e guarda-chaves ferroviários. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. {9 São consideradas perrigosas as atividades 
exercidas pelos manobreiros de pátios e guarda-chaves 
ferroviários, para efeito de recebimento do adicional de 
per1culosidade prevista em lei. 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçio 

Procuro atender, com a apresentação deste projeto, 
reivindicação de antigos manobreiros pátios e guarda
chaves da estrada de ferro da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

O trabalho por eles desempenhado, desde o Espírito 
Santo até Minas Gerais, no cantata permanente com 
cargas ferroviáriaS as mais diversas e perigosas, é, efeti
vamente, passível de configurar o perigo a que alude a lei 
para o fim de propiciar aos exercentes o direito a um adi
cional em seus salârios. 

Entretanto, o fato de a sua atividade não estar mencio
nada expressamente no quadro elaborado pelas autori
dades do MTb, tem impedido o gozo de tal direito. 

É o que aqui se busca alcançar. 
Sala de Sessões, 15 de setembro de 1983. - Nelson 

Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N• 234, OE 1983 

Garante desconto no Imposto sobre a Renda, de 
salários pagos a empregados e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As pessoas físicas que pagarem salârio men

sal a mais de 1 (um) empregado poderão descontar do 
imposto sobre a Renda as quantias a esse título despen~ 
didas. 

Art. 29 As pes-soas jurídicas de direito privado que, 
após a vigência desta lei, venham a admitir empregados, 
em acréscimo a? quadro existente, poderão desc~ntar do 
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1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 153• SESSÃO, 
EM IS DE SETEMBRO DE 1983 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr. l9w 
Secretário da Câmara dos Deputa~ 
dos 

- EncamlnhO.ndo -à revisa o do Se
nado, autógrafos dos segylnte_s pro
jetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n9 

I 16/83 (n' 188/83, na origem) de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que autoriza o iristituto 
Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária - INCRA, a doar o 
imóvel que menciona. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
I I 7/83 (n' 1.707/83~ na origem), 
que altera as contribuíções dos se• 
gurados obrigatórios do Instituto 
de Previdência dos Congressista -
JPC, o valor das pensões e dá ou
tras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
I 18/83 (n' I I/83, na origem), de 
iniCiativa do Senhor Presidente da 
República, que fixa os valores de 
retribuição das CategoriaS Funcío
nais de Técnico de Meteorologia 
Aeronáutica e Técnico de Progra
mação e Operação de Defesa Aérea 
e Controle de Tráfego Aéreo, -e dã 
outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 

I 19/83 (n' 212/83, na origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que reajusta a pensão 
especial concedida pela Lei n9 

2.63_7, de 9 de novembro de 1955, a 
Adelina de Gonçalves Campos, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

viúva do ex-magisttado Francisco 
GonçaLves C_ampos. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
120/83 (n' 366/83, na origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que estabelece prazo 
para prescrição do direito de ação 
contra atas relativos a concursos 
para provimento de cargos e em
pregos na Administração F~deral 
Direta e naS Autarquias Federais, 

-Projeto de Lei da Câmara n9 
121/83 (n>1439/83, na origem), que 
acrescenta parágrafo ao art, 130 da 
Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo ~creta-lei n9 
5.452,- de I~' de maio de 1943, para 
permitir que o período de férias 
seja desdobrado em dois. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 
122/83 (n~' 3(83, na origem), de ini· 
ciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a in
clusão, nos proventos de aposenta
doriã., da Gratlficação por Ope
rações Especiais,_ e dá outras provi-
dêncías. 

2.2.2 - Comunicação da Presi
dência 

- Prazo para oferecimento de 
emendas aos Projetas de Lei da Câ
mara n9s 118, 119 e 122/83, lidos 
no Expediente. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~' 774/83, de 
desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n" 374/Si, que dispõe 
sobre a Política Económica do 
Gliariná~- ciia ã -superintendência 
do Gua.ranâ, e dá outras Pi9v_idên-
cias. Aprovado. -

- Redação fii:tal do Projeto de 
Decreto Legislatívo n'i'- 8(82 (n~' 

"120/82, na Cârriafá. dos Députa
dos), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Cultural, Científicã. 

e TéCniCa entre O GOvefno da Re
pública Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Mali, 
concluído em Brasília, a 7 de ou
tubro de 1981. Aprovada. À pro
mulgação. 

- Redação finai dº projeto c!e 
Resolução n~' 97/83, que suspende 
a execução do art. 3~' _da Lei n'i', 
1.390, de 30 de agosto de 1977, do 
Município de Itararé, no_ Estado de 
São Paulo. Aprovada. À promul
gação. 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 
8/83 (n~' 1/83, na Casa de origem), 
que reajusta os valores de venci
mentos, salários e proventos dos 
servidores da Câmara dos Deputa
dos e dá outras providências. Apro
vado. À sanção. 

- Projeto de Resolução n~' 

lO 1/83, que suspende a execução 
do art. 4~' do Decreto-lei n'i' 57, de 
18 de novembro de 1966, e do§ 3~', 
do art, 85, da Lei n~' 5.f72, de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tribu
tário Nacional). Aprovado. À Co
miSsão de Redação. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 

. SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSOES ANTE
RIORES 

- Do Sr. Senador Mauro Bor
ges, proferido na sessão de 2-9-83, 

-Do Sr, Senador João Calmon, 
proferido na sessão de 14-9-83. 

-do Sr. Senador Humberto Lu
cena, proferido na sessão de 14-9-
83 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE
LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

imposto sobre a renda 50% (cínqüenta por cento) do to
tal do acrêscimo verificado na folha de pagamento. 

dade. A economia, desaquecida pela contenção de recur-
- Sõs::.em vários setores da atividSde Pública, tende a 

estratificar-se em níveis de acomodação, quando não re
flui para a ameaçadora recessão, fator extremamente ne
gativo na política de criação de_ novas oportunidades de 
empregos. 

Art. 3~' o- Poder Executivo regulamentará esta lei, 
no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publi
cação. 

Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 51' Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificaçio 

Ninguém ignora que, ilo miimêflto, o problema do de- -
sem prego se constitui na maior arrieaça à estabilidade so-_ 
cial e politica da Nação. De fato; os índices alarmantes 
de crescimento do desemprego exigem dos Governos, 
nos seus vãrios níveis, ações ímediatas, a fim de, pelo me
nos, desacelerar esse perigoso processo de deses~~bili
zação sóCio-política. 

A inflação galopante, as calamidades públicas, no Sul 
e no N ardeste e o desemprego constituem, na atualidade 
brasileira, os principais flagelos a enfrentar, no plano da 
nossa economia interna, 

Neste passo, o recurso aos empréstimos compuls6rios 
não é mais que paliativo, sem maior sentido de diuturni-

Entend_emos, assim, que a iodos os segmentos sociais 
cumpre determinada paí-cela de contribuição, nesta hora 
de evidente dificuldade nacionaL Assim, o presente pro
jeto procura colaborar com a política de geração de no
vos empregos, permitindo que o pagamento de salâri9 a 
maiS de um emprega, no caso de empregador pessoa fisi
ca, possa ser objeto de desconto do imposto sobre a ren
da, garantida anãloga medida, na base de 50% dos novos 
empregados admitidás em acrêscimo-ao quadro de pes
Soal preexistente, na hipótese de empresas, 

Com essas- providências, cremos qUe seria implemen
tada a oferta de empregos, além de suplementada a fonte 
de arrecadação da Previdência SociaL 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1983. -Itamar 
-Franco. - -

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de_Legis
lação Soddl e de Finanças.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr ·Dalla)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes, 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HEL VIDIO NUNES (PDS - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, não vou fazer um discurso; vou, antes, prestar um 
depoimento, ao meu modo, é natural, ao meu jeito, fruto 
de observações e de sentinientos pessoais, reprodução 
ampliada, aliás, de informações que prestei ao meu Par
tido, durante reunião realizada na última segunlda-feira, 
dia 12. 

Srs, Senadores, 
Demorei, na semana passada, alguns dias no Piauí. 

No interior do Estado, de modo especial na área que 
constitui, na classificação da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste-SUO EN E, o bolsão da seca, 
que atinge perto de trinta municípios. 

Claro que o Piauí inteiro sofre a inclemência de cinco 
anos consecutivos de estiagem, Mas a miséria maiof está 
na região limítrofe com a Bahia, Pernambuco e Ceará, 
mais precisamente de S. Raimundo Nonato aPimentei
ras. 

Às vezes fico em dúvida se a miséria pode ser mensura
da, avaliada, comparada. Creio, entretanto, que ainda 
que não se possa medi-Ia, Pode-se, porêm, sentir-lhe os 
diferentes graus de crueldade, apontar os efeitos mais 
dolorosos que desencadeia. 

Fui às frentes de s_erViço. visitei locais onde se realizam 
os trabalhos chamados de emergência. 

Vi homens, mulheres e crianças a escavarem, com pi
caretas e chibancas, o chão ressequido; vi mulheres, ho
mens e meninos a empunharem enxadas e pás, na tarefa 
de preparação de pequenas aguadas; vi pequenos adole
centes, homens e mulheres, sbfrimento estampado nos 
rostos, a transportarem, em carros-de-mão e padiolas, as 
pedras, de variado tamanho, para sustentação das pare~ 
des dos açudes e barreiras improvisados, 

Vi cenas que são comuns. Homens, mulheres e 
crianças que, de sol a sol, dorante dois dias e me"io da se
mana, dão as últimas resistências físícas a troco de um 
salário de quinze mil e trezentos cruzeiros mensais. Tra
balhadores, grandes e pequenos, que padecem as mes~ 
mas carências, sofrem as mesmas aflições, suportam as 
mesmas adversidades. 

É a luta desesperada pela sobrevivência; é a luta para 
socorrer a família; é a luta para não morrer de fome, pelo 
menos. a luta constante e macabra pela conquista do di
reito de morrer aos poucos, 

Outras cenas causam tristeza e contrariedade, mortifi
cam e criam justificada revolta, Em Fronteiras, noventa 
e seis quilômetros distante de Picos, perto da cidade de 
Campos Sales, no Ceará, o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas DNOCS, que dirige os serviços 
de emergência naquele município, não admite a partici
pação das mulheres nas frentes de serviço. Discrimina. 
Mulher para o DONCS, no Piauí, não precisa de alimen
tos, não é gente. Note~se: é o órgão especial para o com
bate às secas que assim o diz, pois que assim procede, 

Certo- é que as frentes de serviço cumprem um peque
no objetivo, realizam uma tarefa específica, Servem aos 
efeitos, enquanto as causas não forem séria e patriotica
mente enfrentadas e vencidas. Têm carâter meramente 
assistencial. Para ser mais preciso e realista, as frentes de 
trabalho visam a justificar, atravês da política de assis
tência direta aos flagelados, a secular incúria do Goyer
no no combate ao grande, ao terrível problema da Seàl· 

no Nordeste de ontem e de hoje. Seca de qu~jâ'.11e pro
longa por cinco anos e que ainda durará por mais dois, 
seca que foi, com rig'oi' científico, prevista e anunciada, 
com antecedência, às autoridades competentes. 

O Sr. Nelson C3111eiro- V, Ex' me permite um apar
te? 
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O SR. HELVIDIO NUNES- f:. uma honra ouviRia, 
eminente Senador Nelson C"arnetro.-

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, como V. Ex• 
sabe, eu sou da Bahia. Conheço o problema da seca pelo 
que vi no meu Estado e em 1952,falando aos bachare
landos de Goiá-s, eu já acentuava esse t~iste equadf:?r que 
diVide o Brasil em dois hemisfério; o hemfsfêriO- -da 
pobreza, o hemisfério da seca, o hemisfério da angústia, 
e o hemisfério da prosperidade, o hemisfério da espe~ 
rança que é o hemisfêriõ- sUl. Nós os baianos,_assim 
como V. Ex' e os piauienses, participamos desse triste 
hemisfériO da pobreza, o hemisfério que aí estã até hOje, 
e que se prolonga, apesar de tantas promessas, de tantos 
discursos e de tantas iniCiativaS frj.lstradas. Façamos vo
tos para que, um dia, se apague esse triste equador e haja 
no Brasil um só hemisfério. 

O SR. H._ELVIDIO NUNES- Muito obrigado, emi
nente Senador Nelson Carneiro, pela participaçãO de V. 
Ex._~, sobretudo porque aos ombros de todos os nordesti- _ 
nos, V. Ex• como bom baiano, adiciona os seus, por ni.e
lhores dias para a nossa sofrida região. 

Sr. Presidente, Srs. Senadore~, não aponto adminis
trações, não nomeio culpadOs. OS cUlpados são muitos, 
são todos. Todos têr:n_parcela de culpa, por ação ou 
omissão. __ __ _ _ . . 

Acelera-se agora no Nordeste, entretanto, ao que tudo 
indica, a tomada de cqnsciência do drama secular. E a 
partir da conscientização, o tratamento, aS ~edidas apli
cáveis, a definição e efetiva transferência de recursos, em 
caráter permanente, as programações de curto, médio e 
longo prazos, tudo passará a ser questionado. Inapela
velmente. E os questionamentos, ao invés de agradar, 
sem dúvida irão molestar ós ·responsáveis pela coisa 
pública. 

Deixando de parte a futurologia, se é que da realidade 
emergente, que em breve todos agredirá, pode-se fugir 
mediante simples manobra escapista, algumas situações 
particulares necessitam de ser imediatamente cuidadas. 

t que muitos estudantes, de diferentes graus, do 
MOBRAL ao científico, freqUdentam as frentes de ser
viço. Trãbalham durante o dia e estudam à noite, ou em 
outras palavras, recebem durante os dias e as noites os 
ensinamentos mais a11tênticos, mais expressivos: maiS vi
vos de quantos teçem a vida do nordestino. 

Outros homens, mulheres e crianças, em incontáveis 
casos, residem hâ dez ou mais quilômetros de dist_ãncia 
da frente de trabalho. Especialmente os idosos, al
quebrados pelo sofrimento, às primeiras horas do dia ou 
da noite, encontram dificuldades de toda sorte pelos ca
minhos, sem falar no tempo roubado ao repouso recon
fortante. 

Situação especial é a constituída pelas famílias nume
rosas. Ás vezes, a casa de cinco ou seis pessoas alistª 
duas ou três na emergência. A renda familiar, então, per
mite uma divfsão mais cômoda da pobreza. Mas nos la
res de oito e de dez pessoas, tão comuns na região nor- -
destina, em raros casos aponta-se um número mais ele
vado. de emergenciados. São situaÇões simples, que ape
nas com boa vontade podem ser prontamente corrigidas. 
O Governo federal deseja atender a todos. Que .se repar
tam as oportunidades, pois, consoante as ·necessidades 
apuradas, aplicados critérios mais justos e equitativos na 
distribuição. 

F imperioso, em poucas palavras, tornar-se majs h·u
tt;-ànas as frentes de serviço. 

Por último, nesta-rápida abordagem de quadro -tâo 
pungente, mas do qual participam os nossos semelhan
tes, os nossos irn'l~s.do Nordeste, é injustificável, clani.a 
aos céus, quecs minguados quinze mil e trezentos cruzei
ros da mensa1idade ainda sejam pagos com a_traso. 

Será que algurila autoridade desprovida de sentimen
tos, sem alma, esteja, voluntar!amente, procrastinando 
as transferênciasTOU serã que algum estabelecimento 
bancário, por qualquer motivo, estâ criando entraves bu
rocráticos aos pagamentos? 

Prefiro àcreditar na existência de dificuldades ocasiQ
. mi:is,.passageiras, que oS ecOnomistas apelidam de con
junturais, e que em breve serão_ afastadas. 

o Sr. Lázaro Barboza- Permite-me V: EX' _uti apar
te, eminente Senador Helvfdio Nunes? 

O S_R.liE!,.VlDIO ~UNES- Pois não, eminente Se
-nadar Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Hetvídio Nunes, 
não soU homem do Nordeste, _mas 4~de _ cria.pça. 
acostumei-me a õuVir·as histórias- tristes dos1etiran_tes 
nordestinos que, no passado, punham as alpargatas na 
estrada e emigravam para o Estado de Goiás ou para ou
tras regiões não assolados pelo drama da seca. Senador 
Helvídio Nunves, quando nós constatamos que o Nor
deste ViVem ·cerca de_ 37 milhões de brasileiros, quando 
nós coristatamos que os rigores da natureza, diante dos 
recursos da técnica moderna, podem ser abrandados, 

~nós sO podemos chegar a uma conclusão, nobre Senador 
· Hetvídio Nunes; o que falta para redimir o Nordeste s_o
fredÇr é U~a vontade política de âmbito nacional firme. 

-'-EV.-E:X' situou-bem-no seu discurso, a culpa não é deste 
ou daquele Governo, a culpa é de todos. E é mªis do que 
hora, jâ está passando da hora, ou já passou da hora, 
mas aínQa, é tempo de a Nação brasileira, como um todo, 
levantar-se e exigir, não soluções paliativas como estas 
que hâ décadas, há séculos mesmos vêm os sucessivos 
governos procurando dar ao Nordeste nos tempos de se
ca, mas que traga efetivamente para o Nordeste soluções 
definitivas, combatendo menos o efeito e mais, sobretu
do, as causas, integrando efetivamente no processo glo
bal de_desenvolvimento e de uma vida digna esses 37 mi
lhões de irmãos nossos que estão sofrendo há tanto tem- -
po. Porque, nobre Senador Helvído_ Nunes, hã muitos 
anos eu li. aquele notável livro de José Américo de Almei
da, "A Bagaceira", e lá há uma frase que escrita, creio 
eu, que há cerca de meio século, permanece ela, como 

~~permanece ainda, como gritante realidade, é cho_cante,_lá 
ele diz que "triste não é morrer de fome ou de s~e no de
serto, triste é não ter o que comer na terra de Can~ã''. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente SenadOr Lá
zaro Barboza, agradeço a contribuição por V. Ex~ trazi
da o depoimento que na tarde de hoje presto neste ple
nário, e no seu aparte, tão realista, desejo destaçar_9 tom 
otimista. Ainda é tempo, como V. Ex' bem disse, ê tem
po de salvar o Nordeste. Muito obrigado, nobre Sena
dor. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, um dos escritores que 
-enfrentam o tempo, em obra que todos aplaudem, afir
mou que todos os gêneros de felicidades se assemlham; 
cada infortúnio, porém, tem o seu caráter particular. 

A seca marca indelevelmente todos os nordestinos, de 
mode particular o nordestino mais carente, o pobre, o 
que para sobreviver precisa submeter-se à degradação 
das frentes de serviço. 

Uma coisa nova, põrém, começa a acontecer. Está em 
fase de g_estação, bruxuleante ainda, mas em breve pode
rá adquirir formas defmitivas. E tenho o dever, como 
brasileiro-, como Senador, como nordestinO, como 

_ Q_iauJ<::.rlse, de alertar as aut_otidades do País. 

Nas frentes _de serviço que recentemente visitei os fla
gelados, com os quais em crescido número conversei, 
nada me pediram, nada solicitaram, ao menos a-ínterces

-sãO para aumento da miserâvel mensalidade que perce
bem. E eu os conheço e eles me conheçem. 

O Sr. Dinarte Mariz- Permite-me V. Ex$ um aparte? 

O SR. HELVlDIO NUNES- Pois não, eminente Se
nador. 

O Sr. Diniute Mariz - Acho que ninguém mais do 
que V, Ex~,_nobre Senador Helvídio Nunes pode falar 
-sobre a seca no Nordest~, V. Ex' que governou um Esta-
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.do dos mais assotaQos sempre pela seca, V. Ex~ que ago
ra vem do seu Estado e está. dando este depoimento, eu 

.quero também-inserir no discurso de V. Ex• alguma ob
servação que eU fiz agOra, recentemente, no meu Estado 
também visitando uma frente de serviço, eu até diria um 
simulacro de frente de serviço, porque na realidade não 
existe frente de serviço, existem é uma maneira de pren
der o homem para ele passar horas afastado do lar, na 
minha opinião sem nenhum objetivo econômíco, país o 
que se estâ fazendo no Nordeste, e eu falo no meu Esta
do, não tem nada que possa, depois da seca quando vie
rem as chuvas, guardar qualquer benefício para quem 
quer que seja. Porque aquelas pequenas barragens que lá 
_estão sendo constiUidas, eu que sou sertanejo e conheço 
bem, tenho experiência própria pois tenho uma fazenda 
onde há dezoito açudes, eu sei como construir uma bar
râgem, e o qUe se estâ fazendo ali é uma ilusão. Ãs pri

---meiras águas, às primeiras enchurradas, claro que não fi-
-Caiã üina-só-Barragem. E o que mais tem- me entriste-
cido é testemunhar que neste hora neste País ainda mor
ra gente de fome. Exatamente no meu municfpio, uma 
pobre mulher, quando começou a passar fome, vivendo 
quase de caridade pública, e viu as filhinhas desespera
das sem alimento, ela as mandou para a casa de uma vi
zinha e deixou um bilhete, suicidou-se enforcando-se. 

Isso me abala os nervos e me emociona só em estar dan
do esses detalhes. Outro cidadão, também um homem do 
interior, esse era do interior do município, chegando em 
casa, não tendo en_contrado meios de se ali.star numa 
frente de serviço, chegou em casa, vendo que não havia 
nada de alimento para a família, ele se esfaqueou todp e 
foi para o hospital em estado grave, na cidade mais pró
xima, em Caicó, de lá foi removido para Natal para ser 
melhor atendido. Esse não morreu, mas tentou o suicí
dio. EntãO, hâ um desespero. Eu estive com militar res
ponsâvel pela frente de serviço e o fiz ver como est~Va 
sendo feita, conduzidas as frente de serviço ou- de emer
gência, como são chamadas. Ele não evitava que morres
se gente de fome, e concordou comigo, pois, s6 pode fa
zer- as instruções que recebe. A SUDE~E de;sapareceu. 

Eu tenho impressão de que é ela quem recebe o recurso 
para transferir, eu não tenho certeza. Porque uma hora ê 
a· SUDêNE, outra, é o Ministro que passa determi
nações. Eu sei é_que temos três tipos de comportamento 
no Estado: o primeiro é feito pelo Governo do Estado, o 
segundo, pelo DENOCS e, o terceiro, pelos batalhões 
rodoviârios. Eu não sei aonde estamos. O que sei ê que 
estã morrendo gente de fome. Quando comuniquei ao 
Presidente da Repúbltca e ao Ministro Mário Andreaz
za, que estavam morrendo realmente gente de fome - é 
lamentável e doloroso o acontecimento da morte dessa 
pobre mulher - S. Ex~ mandaram abrir frentes de ser
viço para as mulheres. Mas, o serviço das mulheres, que 
são alistadas, ficam a 10, 12 quilômetros de distância e 
depois do meio-dia é que regressam às suas casas. Não 
tem nenhum sentido, não vai haver nenhuma situação 
favorecida. Ou abrem-se serviços nas cidades para onde 
estão emigrando o pessoal do interior do município oU, 
então, nós vamos ter uma calamidade. Não sei o que vai 
acontec.er. ~u sei que a situa·ção do Nordeste deve ser 
cuidada agora. Não tem mais que adiar, agora. E tenho 
impressão que o melhor meio é entregar a responsabili
dade das frentes de serviço aos governadores dos Esta
do~. porque S. Ex's não só são responsáveis pelos cargos 
que ocupam, comÕ também perante aquela gente que há 
pouco tempo entregou o destino dos seus Estados para 
S. Ex•s.dirigirem, E aí nós terfamos uma cOisa mais posi
tiva .;....: a de que as oposições ficassem fisca1izando os go
vernOs estaduafs e feríamOs muito inais comO atender a 
população. Eu_ acho que V. Ex• fai muito betP..cm trazer 
ao conhecimento da Nação como estão indo ds serviços 
de seu Estado. E: perdôe-me, alonguei-me, mas este de
poimento eu gostaria de deixar registrado. Se não hoijyer 
uma mudança nós vamos ter casos gravíssimos no Nor
deste._Amãnhã ou depOis vai ficar registrado na nossa 
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históriã que neSte Sêcu!O -os- nordestinos rriOr(iam de fo
me. Eu disse ontem c tenho dito. Tem ido dinheiro pcira 
o Nordeste, tem ido recursos para atender os famintos, 
mas dinheiro no Nordeste tem sido muito pouco para a 
solução dos nossos problemas. 

O SR. HELVlDIO NUNES- V. Ex• não se aloilgOU,
eminente Senador Dinarte Mariz. Ao -conttátio, V:E~-,-. 
com o seu depoimento, completou o depoimento que es
tou prestando na tarde de hoje no Senado Federal. Mui
to obrigado pela sua participação. 

Disse no princípio, -e agora vale rep-etir,--que o maior 
serviço prestado pelas frentes de serviço é o de fazer com 
que os emergenciados, ao invés de morte imediata, te-
nham uma morte a longo prazo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nas frentes de serviço 
que recentemente visitei os flagelados, com os quais em 
crescido número conversei, nada me pediram, nada soli
citaram, ao menos a intercessão parã aumento da ni!Se.. 
rável mensalidade que percebem. E eu os conheço e efes 
me conhecem. 

Nos dias ensolarados, sem uma esperança de nuvem 
no cêu, maltrapilhos e: famintos, à temperatura média de 
trinta e oito graus, terra escaldante, eis que surgem as in
terpelações: Senador, vocês vão aprovar o decreto n9 
2.045? Senador, será que o Brasil vai pagar a dívida ex
tema? 

Sem lhes poder dar resposta, cabisbaixo, pefplexo, an
gustiado, a mim mesmo perguntei e a todos pergunto: 
quando será, meu Deus, que o -pafs vai resgatãr a sua 
dívida interna? - -

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder 
do PTB. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- S:C. -Presidenté, 
Srs. Senadores: 

Ilha das lebres, Delas, ou Dili, ou Sidili, guarda nas á
guas azuis do mar Egeu suas ruínas históricas, lembr~lr'l
do a cidade plantada outrora em terras férteis. Ali, con
tam os entendidos, foi local de encontro religioso dosjõ
nios,_dos hinos homéricos, possivelmente um austero an
tecedente dos festivais de canções heróicas, alimentadas 
pelo paganismo de nossos dias. Arqueólogos continuam 
a procurar templos e a decifrar inscrições e se_alguns dos 
primeiros foraffi reconstituídos, entre as segundas, pelo 
que li, figuram decretos impróprios para menores. Ao 
deus Apolo era consagrada a maior parte da ilha, que 
antes seria instável, mas que, diz a lenda, Zeus teria tor
nado fixa, para que Letona pudesse dar à luz, tranqüila
mente, aos filhos comuns. Tudo indica, porém, que nãO 
seria sopa aquele impetuosO deus da luz, que dirigia o 
carro do sol. "Era também e transcrevo o .que dele escre~ 
vem enciclopedistas - um deus agrícola; tinha atributos 
morais; era o deus purificador; o deus vingador, que se
meava epidemias e presidia as mortes repentinas; o deus 
protetor; o deus médico e, _sobretudo, o deus da poesia e 
da música". Apolo ficou igualmente símbolo de beleza 
mas-culina, e quantos, mesmo não sendo Quasímodos, 
gostariam de parecer com as preciosas státuas espalha
das pelos museus do mundo! Mas o que, a meu ver, o faz 
atual é ter sido ele o deus da adivinhação. Como quem 
nasceu na ilha onde abriram os olhos Apolo e Artemis é 
délio ou delíaco, nada mais natural que, nos últimos dias
do cabuloso mês passado, e antes que o deus se recolhes
se durante a primavera, como reza a tradição, mais de 
uma dezena de fervorosos fiéis fossem a Delas saber o 
que pensava o amâvel conterrâneo de Apoio sobre a su
cessão presidencial num paíS muito distante do nosso e 
onde, parece, jâ nem cantaffi os sabiâS~- Abelhudo- como 
sempre, Agapito Durão infiltrou-se entre os cor.ividados 
e esperou que os acontecimentos rolassem, como nossa 
dívida externa, para me confidenciar detalhes do ocorri-

do; desde os aperitivos à sobremesa e ao cafezinho. To-
- dos correrão ao encontro do afável anfitrião, ao con

trário do que maldosamente se espalhou, a fim de qUe in
dagasse do poderoso patrício as perspectivas do futuro, e 
jamais visando a pôr em movimento seu ftimoso veículo, 
que incinera pretensões e possibilidades. Daí .os desnien
tidos de alguns que pr-ovaram, e até repetiram as iguarias 
delianas, enquanto, ouvindo mais do que falando, um es
perto conviva, sem sacrificar aquele peculiar jeitinho 
piauiense de estar perto estando longe, discutia mental
mente consigo mesmo como seria generoso prêmio dos 
céus se surgisse àquela hora, em sua terra angustiada, 
Artemis e suas musas enfoando cantos que fizessem cho
ver. A verdade, todavia, é que almoço destinado a mar
·car -com pedra branca aquele sufocante sábado de agosto 
terminou com agosto amargo de vãrias interpretações, 
para desgosto de todos, inclusive de Júpiter. Ou, melhor 
dizendo, especialmente de Júpiter. "Dêlio, nos salve!", 
que parecia ter endereço certo. e mau, acabou salvando a 
todos indistintamente, até aqueles que jâ se ácreditavam 
lançados prematuramente na fogueira da proscrição. E 
foi depois, em clima cor~de-rosa, de não há nada contra 
riingUérii, todos são flor que se cheire, que se iniciou, em 
outro almoço, jã então com as bênçãos de Marte, esse 
promissor mês de setembro, de flores e de renovados 
propóSitos conciliatórios, apesar das polonetas e do 
FMI. 

Agapito Durão é supersticioso, como todo bom bahia
no. Em agosto, n-ão sobe nem a rampa do Platialto, que o 
Presidente Ulysses Guimarães crê ser a rampa da ilegiti~ 
midade e o_ Presidente José Sarney sustenta que é aram
pa da concórdia. Corrio não havia em Delas rampa nem 
escada a enfrentar, meu curioso amigo foí ao ágape, com 
perdão da palavra, tal como Ruy, disputar seu quinhão 
de exilio, em que t9dos nos sentimos até_ chegue Q nc;~vo 

-a-no e se conheça o nome do ungido pela graça oficiaL E 
Deus permita que seja um nome bom para que o ano, e 
os que se lhe seguirem, sejam igualmente bons. "Délio, 
llos salve!" não era um protesto, era uma súplica, ou 
mais uma súplica do que um protesto. Aquele punhado 
de famintos de certezas e fartos de confiança pediam ao 
cidadão de Delas que convocasse a presciência de Apolo, 
nãO õ deus da beleza, não o deus vingador, mas o deus 
purificador, o deus médico, o deus que antecipasse poe
mas de amor fraterno e tocasse a mósica que centenas de 
milhões de ouvidos anseiam escutar e ensinar aos filhos, 
para que repitam aos filhos de seus filhos. 

Como as pombaS do poeta, foi-se um almoço, foi-se 
outrO almoçO, E outros almoços também. Mas aquele 
país -distante, onde tais coisas aconteceram, continua 
com fome. Com fome e com sede. Corri fome de entendi
mento entre seus homens públicos. Com sede de com
preensão entre seuS homens ,Públicos. E que eles não 
aguardem o raiar da madrugada para voltar aos bandos, 
aparentemente dispersos, mas na realidade como se fos
sem um bando só_. Porque senão nem multidão de délios 
- teme Agapito Durão - poderá manter indefinida
mente livre a riosca democrática, janela 'aberta para a 
amplidão e para o futuro. A fome e a sede do povo pode
rã.o deixar a todos vagando de telhado em telhado, de 
praça em praça, de desespero em desespero ... (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
- palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 

Líder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz, por delegação 
dã Liderança do PDS. 
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O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Como Llder, 
pronuncia o seguinte diSC!JrSo. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Antes do discurso do nobre Líder do PMDB, nesta 
Casa, o nobre Senador Humberto Lucena, eujâ me ha
via dirigido à Mesa Diretora desta Casa, a V. Ex•, Sr: 
Presidente, solicitando para que, em nome da nossa Ban
cada, em nome da Liderança da nossa Bancada, eu tives
se a oportunidade de dar esclarecimento, o que me foi 
solicitado pelo Governador José Agripino, hoje pela ma
nhã. 

Lamentavelmente, nós todos conhecemos a situação 
erU- que se enContCa o Br~sil, em que se encontra o Nor
deste. Lamentavelmente ainda exploram casos dessa na
tureza. _Isto eu mesmo tenho que deplorar profundamen
te. Sou u~ homem da ordem, da justiça e das coisas cor
retas, jamais elevaria a minha voz, jamais ocuparia esta 
tribuna, se sentisse qualquer responsabilidade, num caso 
tão lamentável, de elementos da política ou do Governo 
do meu Estado. 

Mas, Sr. Presidente, o fato oCorreu dentro de uma ci
dade calma, absolutamente calma. Fazia poucos dias 
que o Prefeito tinha-se dirigido, pelo telefone, ao Gover
nador do Estado denunciando um desordeiro. Ele nãO 
pronunciou nem o nome do desordeiro que, embriagado, 
tinha procurado interromper uma solenidade na sua ci
dade. Ora, Sr. Presidente, querer vincular o fato de um 
desordeiro embriagado praticar uma ameaça qualquer e 
o crime da maior autoridade do município, é muita ima
ginação. 

Naturalmente, eu ouvi, com a devida atenção, o dis
curso do nosso ~obre colega representante e Líder do 
PMDB nesta Casa. É verdade que o Prefeito Expedito 
Alves já h a via, por três vezes, sido eleito para dirigir 
aquele Município. Mas é exato, também, que ele elegeu
se pela nossa legenda. Não é menos verdade, Sr. Presi
dente, que, quando o Sr. Aluísio Alves foi cassado, c-om 
os seus irmãos, ele não era adversário da Revolução, ele 
pertencia à Revolução e estava fazendo parte do nosso 
Partido, que ele tinha ajudado a fundar. 

Então, eu deixo à apreciação da Casa, o·fato de que se 
tratava de um correligionário contra quem não havia 
nada dentro do nosso Partido, e, portan~o. quando aRe
volução o cassou, o motivo não deve ter sido politico. 
Era um correligionário da Revolução, porque auxiliar 
ele tinha sido da criação do Partido do Governo. 

Conseqllenterile!lte; são fatos passados mas que preci
sam ser explicados Para se chegar a uma conclusão e ver 
que há muita coisa, dentro dessa nota, que não represen
ta outra coisa senão uma exploração politica. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite~me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. DINARTE MARIZ - Com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Eu não quero adentrar-me 
no que ocorreu no Rio Gi'nade do Norte porque eu me 
limitei a ler o memorial que a direção do Partido recebeu 
do Presidente do PMDB naquele Estado, subscrito P.or 
parlamentares estaduais e federais. Eles é que sabem 
realmente colocar, nos seus devidos termos, as circuns
tânCias ein que oc_orreu essa tragédia em Angicos. Não 
tenhq elemen_tQs, evidentemente, fora dos que já li, para 
discutir ás detalhes com V. Ex• Agora, uma coisa que me 
pai'ece inadiável, nobre Senador Dinarte Mariz, já que 
V. Ex• rememora aí a cassação dos mandatos e suspen
são dos direitos políticos do ex-governador Aluísio Al
ves, e me parece _que de mais dois irmãos seus, é que em
bora V. Ex• diga que ele era seu correligionário, era do · 
seu Partido, era da ARENA, isto não quer dizer que não 
tenha havido uma violência inominável-e que aqueles 
companheiros não tenham sido, portanto, vítimas de 
uma perseguição política e de uma injustiça clamorosa. 
Sabe V, Ex' que essas cassações foram feitas sob a mãis 
violenta emoção, sob o calor de paixões politicas e pes-
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soais, em cada Estado e, por iss-o mesmo, elas foram es
quecidas pela anistia. Mas elas, na êpoca, fizeram márti
res e, entre eles, estão Aluísio Alves e seus irmãos, no 
Rio Grande do Norte, sobretudo, o ex-governador, que, 
como sabe .V. Ex•, embora V. Ex• seja seu tradicional 
adversário naquele Estado, sempre foi, seni dúvida algu
ma, um dos mais prestigiados líderes -populares no Rio 
Grãilde do Norte. 

O SR. DINARTE MARIZ- Essa última eleição des
faz essa impressão de V, Ex• 

O Sr. Carlos Albert9 - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DINA.RTE MARIZ - Um momento, para eu 
responder o aparte do nobre Líder- da Minoria. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu estou apenas 
apreciando o documento, para mostrar que ele vem en~ 
venenado de outras coi:;as. Ele_.mergulhou no passado, 
para o Sr. Aluísio Alves parecer cassado pela Revolução. 
Revolução que ele declarou que ajudou a fazer. Revo~ 
lução que ele, sem nenhuma dúvida, apoiou, não só du~ 
rante o movimento mas, posteriormente, ao fundar Par~ 
tido. 

E eu tenho um dado mais recente: é que entre q St. 
Aluísio Alves, entre a famma Alves e o atual Governa
dor do Estado, não pode haver esse distanciamento tão 
grande, pois nãO faz mu_ito tempo (]Ue o Sr. Aluísio di vi~ 
diu o seu Partido para, pessoalmente, ir chefiar a campa-
nha de um companheiro noSso dentro- da nossa legenda.~ 
Ora, Sr. Presidente, querer relembrar coisas passadas, 
para formar efeito, rião tem" sentido. 

Para maior esclarecimento, acrescento que na penúlti
ma eleição para 6 s-enado da República, o meu compa
nheiro de Partido, o saudoso Senador Jessé Pinto Freire, 
foi eleito numa campanha em que participou diretamen
te o Sr. Aluisio Alves, ele e sua família. Tanto issci-é Ver:. 
dade que o Prefeito se achou com o direito e COII). a cor
dialidade de telefonar pessoalmente ao Governado~. QuC 
o atendeu, para comunicar que havia um desordeiro, um 
embriagado querendo agredir pessoas numa solenidade. 
Foi um crime pessoal. Hã poucos dias mesmo, no Mu~ 
nicípio de Angicos, o vice-prefeito, nosso adve~:s_ârio 1 as
sassinou uma pessoa. Ninguém foi dizer que era uma bri
ga política e nem trouxe ao conhecimento da Nação 
qualquer denúncia ou qualquer interpretação que pudes
se fazer daquilo uma exploração política. 

Quero convocar o meu colega Líder da Minoria, para 
dizer que V. Ex•, que o Presidente do Partido, que todo o 
PMDB pode ir ao Rio Grande d() Norte verificar se há 
um gesto de violência em qualquer município do Estado._ 
Os casos policiais existem e existirão enquanto houver 
uma sociedade organizada, cada um tem o seu seta r. 
Mas que o governado do Estado vai tomar parte, tomar 
conhecimento de querelas municipais?; isso estâ muito 
longe dos acontecimentos que nós estamos vivendo no 
Rio Gra_nde do Norte. 

Tiveinos uma eleição e derrotamos, t~IVCz, numa das 
maiores vitórias polítiCas de todo o Brasil, nós derrota
mos esse grande Hder que o nosso colega acha ter uma li
derança política no nosso: Est_adp, Ninguém discute isso. 
Daí para se chegar e dizer que ele foi um grande lfder na
cional, hã uma distância muito grande. Ele perdeu a 
eleição agora, limpa, franca. T ado mundo pôde testemu~ 
nhar a lisura do pleito. A agressividade eleitoral estava 
do lado dele. O _Governo teVe dificuldade em conter a 
agressividade da Oposição. No dia da eleição, em Natal, 
quase que foi necessário chamar a Justiça Eleitoral para 
dar garantias dentro dã. secção eleitoral. 

O que o GoVernõ Agripi"nCf êstâ fazendo é uma admi
nistração limpa, ê uma liderança que conquistou agora a 
simpatia do povo.- Ele é urna grande figura da política
permitam-me dizer; não há nunhum exagero --uma das_ 
grandes expressões, talvez uma das maiores esperanças 
que vejo dentro do quadro político nacional. Aos 36 

DIÁRIO ÚO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

anos de idade, ele conquistou o Governo. Fez uma gran
de administração na Prefeitura. Não encontramos ne
nhuma violência. Como é Que hoje - ele, Aluísio que, 
ontem, esteve fazendo política ao lado de seu pai Tarcí
sio Maia- como se explica haver tanto ódio se o Gover
fiãdor do Estado foi seu companheiro ontem, defenden
d_o a nossa legenda? Ele saiu do PMDB e foi votar com 
no_sso candidato. Ele quebrou a u_nidade partidâriã do 
seU tiàrtido para ficar conosco, p-a:ra fazer uma campa~ 
nha conosco. Então, como ê que o ódio é tão grande de 
ontem para hoje, que o Gclvermldor José Agdpinopassa 
a proteger, direta ou indiretamente, um crime que todos 
nós condenamos? 

Ninguém condena mais do que eu. Ninguém, Tenho 
na minha vida pública os maiores atestados de homem 
que nunca protegeu um crimin~o. lenho fatos doloro
sos que posso citar- perdôem-me- mas como Gover
nador do Estado_ um sobrinho meu praticou um crime; e 
o meu irmão, que era ligado a mim, aquele que sempre 
da v~ a maior co_b_ertura na minha luta, porque ele era um 
homem realmente bravo, veio a mim e o_ conselho qt.ie eu 
lhe dei: Hoje, poderia mandar se_u filho para qualquer 
Estado do Brasil, d~ido ao relacionamento que tenho. 
Mas.v9u lhe dar um c()nselho: Não queira que eu faça e 
nem estude essa situação, Antes .dele me pedir: Deixe seu 
filho preso para que ele possa responder perante a Jus
tiça como qualquer outro cidadão. Ele tinha sido prefei
to_ duas vezes_ na minha cidade. Era_um homem benquis
to, um líder. Você tem prestígio; ninguém vai jogar· pedra 
em você por defender o seu filho. Mas, deixe ele preso 
para responder ao júri coino Simples cidadão. E foi o que 
ocorreu. 

Então, esse é o meu procedimento, e não estaria nest~
tribuna se nãi::i Verificasse q-ue realmente havia necessida
de de um esclarecimento. O esclarecimento .é esse. 

t lamentável que isso tenha ocorrido. Não tenho naQ.a 
pessoal contra o_ prefeito. _Tornaram-se meus adver
sários, más foram meus companheiros. Tanto o Prefeito 
de Angicos, com essa citação dele ter sido glorificado por 
três eleições, parte dela foi com a nossa_ legenda, com a 
nossa participação. ConseqUentemente, venho_ aqui, es
tou dando_es.se esclarecimento à_Casa e __ à Nação, para 
que amanhã não se diga que no Rio Gra~_de do Norte 
existe perseguição a adversários, víolênéia policial, ne
nhum de nós veio à _trib_una para esclarecer. Convoco 
todo o PMDB para ir ao Rio Urande do Norte. Podem 
ír ao Rio Grande do N arte, com o Governador lã, sem o 
Governador lã, vão à vontade, e verifiquem se há Um só 
caso em que o Governador José Agripino deixou de to
mar as medidas mais rigorosas, em defesa da ordem e da 
administração pública. 

Ora, Sr. Presidente, essa denúncia de dizer que está ha
vendo corrupção nas frentes de serviço, as frentes de ser
viço não s_ão_ _-:- como afirmado ali, naquele. documento 
- as frentes de serviço não estão sendo administrai:fas 
pelo Governo do Estado, apenas uma parte. Elas estão 
sendo orientadas pelo Exércrto, uma parte pelo Exército, 
outra pelo DNOCS e uma mfnima parte pelo Gov~rno 
do Estado. Não tem nenhuma procedência a denúncia. 

O Si-. Carlos Alberto - Permite V. Ex• um aparte? 
(Assentimento do orador.) No.bre Senador Dinary:e Ma-:. 
riz, acompanhei atentamente o relatório lido pelo Líder 
da Mino_ria, o nobre Senador Humberto Lucena, açerca 
da morte do Prefeito de Angicos, no Rio Grande do 
Norte. E y. Ex•, indicado pela Liderança, faz exatamen~ 
te o oposto; mostra Õ que aConteCeu no-'Rio~ Grari_de do 
Norte e mostra CQm 'preciSão, com honestidade de pala
vras, porque a verdade!.nobre Senador Dinat:te Mariz, é 
que está se querendo, com a morte de um cidaçlão no Rio 
Grande do N arte, ele prefeito, estã se querendo fazer um 
levante político, exatarnente no momento em que hâ 
tranqiiilidade no nosso Estado,· no momento em que o 
Governador José Agripino vem dando uma contribuição 
decisiVa para que possamos enfrentar esta grave e angus-

Setembro de 1983 

tiante crise, crise das estiagens; crise das secas, e V. Ex.•, 
com propriedade, falou muito bem- o Governªdor Jo
sé Agripino qUe, hoje, estã sendo incriminado, estão que
rendo fazer o Governador cQmo o homem responsãvel 
por um crime que aconteceu lã em Angicos. Então, se 
poderia também fazer uma indagação, uma indagação à 
Oposição. Hã quase 4, 5 meses atrâs, o Vice-Prefeito da 
cidade de Angicos ... 

O SR. DlNARTE MARIZ- Nosso adversário! 

O Sr. C{lrlºs.Alberto- ... nosso adversârio que per
tence à legenda do PMDB, assassinou um cidadão lã ~m 
Angicos e, em momento ::dgum, nós do Governo, em 
momento algum, utilizamos aquele fato para tentar de
negrir a imagem de quem quer que seja da Oposição! Em 
momento algum! Ao contrário, procuramos acima de 
tudo dar tranquilidade ao Prefeito da cidade de Angicos, 
fazer_com que tivesse a Prefeitura de A.ngicos a condição 
maior para que pudêssemos dar condições tiiinbém à
queles que estão sofrendo lá, pelas estiagens, pelo sofri
mento da fome, da miséria, da sede. Agora, se quer pegar 
um c:rime qUe aconteceu, que não tem nada de política, 
coisa nenhuma! E querer se culpar o Governador ê uma 
injustiça. E qu~ eu venho também aqui neste aparte, me 
permita Senador Dinarte de Medeiros Mariz, repudiar a 
posição do PMDB Nacional! Repudiar a Liderança do 
PMDB que faz com que nesta Casa se leia um documen
to, culpando um homem que lá está no Rio Grande do 
Norte, que nào tem nada a ver, não tem nem um milíme
tro~ centímetro, -decímetro de culpabilidade, mas a Opo
sição quer culpar o Governador José A_gripino. b a mi~ 
nha palavra, meu querido companheiro Dinarte de Me-
Qeiros Mariz, e a minha atitude de apartear a V, Ex• e re
pudiar é porque eu acho, sinceramente, Senador Dinarte 
Mariz, que a Oposicão no Rio Grande do Norte, por 
isso vem perdendo eleições, e serã difícil se endireitar, 
porqUe não está sabendo fazer política. 

O SR. DINARTE MARIZ - Meu caro colega de 
Bancada do meu Estado, Senador Carlos Alberto, o 
aparte de V. Ex• foi esclar~cedor. Eu discordo de V. Ext 
quando V. Ex• recrimin~ o PMDB. Acho que o Líder 
cumpriu o seu dever. Ele recebeu do seu partido uma 
nota para ler da tribuna do Senado. Acho que ele estâ 
cumprindo o seu dever. E para nós, nada mais útil, por~ 
que dâ oportunidade a que se esclareça realmente o fato, 
como ocorreu. Eu acho que esse é o nosso dever. 

Agõra, quero tarilbêm dizer a, esta Casa que eu não te
nho direito de atacar o Sr. Aloysio Alves que é o meu ini
migo. É o único inimigo que tenho em toda a minha vi
da. Com os irmãos, os filhos eu não tenho nada, mas ele 
se tornou meu inimigo, depois de ser quase meu filho 
político. Mas quero dizer ·o seguinte: _o comportamento 
dessa. gente na vida política do meu Estado, agora, nessa 
campanha recente houve os maiores absurdos e vou citâ
los, pelo menos um deles: o GOvernador Lavoisier Maia, 
em sua residência, com uma caravana em frente à sua ca
sa, chefiada pelo Sr. Aloysio Alves, com os oradores. di
zendo: "Ladrão dos 94 milhões, preste conta ao povo!". 
Tinham sido roubados 94 milhões da frente de serviços, 
num assalto a um automóvel. Em frente à casa do Go
-vernador, a caravana parou para dizer que o Governa
dor era ladrão e que tinha que prestar contas. O Gove~
nador ê um homem sereno, correto, valente! E essas coi-

- Sas só qt.!em recebe e -tem coragem de enfrentar são os 
homens corajosos. O Governador -ouviu tudo aquilo. 
Pois bem. Não terminou bem a campanha e foram pre
sos todos os cnminosos que tinham roubado os 94 mi~ 

- lhões de cruzeiros que eram correligionârios do Sr. Aloy
sio Atves. 

O Sr. Carlos Alberto - Inclusive um Prefeito eleito. 

O SR. DINARTE MARIZ - Inclusive um Prefeito 
eleito. 



Setembro de 1983 

Esse era o depoimento que eu queria dar esta tarde. I! 
difícil eu vir aqui à tribuna para atacar, mas esses são os 
fatos, e é um fato que demonstra muito bem a autorida
de do autor da nota que V. Ex• acabou de ler. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda, para uma 
urgente comunicação. 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Para 
uma breve_comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senad_ores: 

Para fazer jUstiça, não posso deixar de registrar e 
aplaudir,juntamente com meus companheiros de Banca
da do Mato Grosso do Sul, Saldanha Derzi e José Fra
gelli, a ação do Governo FCderal, atravês do Ministério 
da Justiça, em represália aos coureiros e contrabandis
tas. E esta nota vem bem explicada, dada hoje no .. Infor
me JB" que eu passo a ler. 

"A BOA BATALHA 

O ronco dos motores cresceu, assustadoramente, 
nos alagados e savanas da mais extensa região pan
taneira do mundo. Na última quinZena; a rica fauna 
do pantanal mato-grossense alvoroçou-se ainda 
mais com o trãfego intenso de carros e lanchas e o 
estrondo das balas. A difereriça, agora, é que essa 
balbúrdia não é mais monopólio da frota e do arse
nal criminoso operado pela rede de contrabandistas 
de peles e de drogas que se aproveitavam da região 
indefesa. 

Começou, finalmente, a Operação Pantanal, uma 
vasta manobra militar, coordenada pelo Ministério 
da Justiça, que emprega um exército de 40D homens 
das PMs dos Estados de Mato Grosso e de unidades 
da Marinha e da Aeronâutica. Esta estratégia co
meçou a ser traçada ainda em junho passado, quan
do desembarcou ali, escoltado por três Ministros e
dois Governadores, o próprio Presidente João Fi
gueiredo, decidido a rechaçar com força e fogo os 
marginais que infestam o pantanal e dizimam suas 
riquezas. 

Esta decisão de Estado-Maior, adotado com um 
empenho nunca visto nas tentativas anteriores (e 
fracassadas) de repressão à caça e ao contrabando, 
fez-se necessâria diante da envergadura dos inimi
gos ocultos neste líquido fronte de batalha. Aviões 
modernos, lanchas velozes, aeroportos secretos e 
uma eficiente rede clandestina de râdio deram sem
pre, à custa dos dólares gerados pelo filão do tóxico 
e do couro de animais Silvestres, a impunidade ne
cessária para o florescimento do crime desenfreado. 

Todo ano, 1.500 niilhões de peles de jacaré, numa 
estimativa pessimista do IBDF, atravessavam a 
fronteira e as leis brasileiras, dizimando antes de 
tudo a preciosa fauna pantaneira e, por conseqUên
cia, abalando o equilíbrio ecológico pela matança 
do único combate natural à piranha predatória. 

As 28 prisões de caçadores e contrabandistas de 
peles e tóxicOs mostram -que jã existe lei no panúi
nal. Esta ação civilizadora dâ, a todos nós, a sen
sação gratific"arite de um país que pune o crime, pro
tege a natureza e se impõe ao respeito internacio
nal." 

Faço, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, apenas um apelo 
contra os exi::essos que também estão sendo cometidos, 
pois essas regiõeS inacessíveis das fazenâãs- do pantanal, 
hoje, estão tend_o todas elas seus campos de aviação con
siderados como locais clandestinos, e às vezes servem 
apenas ao apoiamento dos fazendeiros daquela região, 
para chegarem às suas propriedades, para abastecerem 
essas propriedades e levarem alimentação. O bom ..senso 
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deve imperar juntamente com essas medidas que eu aca
bo de ãplaudir~ em nome da Banca~a de Mato Qrosso 
do Su( (Muito bem! Palmas.) . 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 11'-Secretário. 

É lida a seguinte 

Em 13 d~ setembro de 1983 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do Regimen
to Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a 
partir do dia 27-9 a 7-10, para breve viagem ao estrangei
ro, em carâter particular. 
~~Atenciosas saudações, - Roberto_ Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dafia)- A Presidên
cia fica ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
cfezoito hOras e trinta minutoS, destinada à apreci:ição 
das seguintes ·matérias: 

-Requerimento n~" 774, de 1983; 
- R.edaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 

Ccié .i982; -
- Redação final do Projeto de Resolução n9 97, de 

1983; e 
-Projeto de Resolução n<> 101, -de -198-3.-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Gaivão Modesto- João Castelo- Marcondes Ga
delha - Milton Cabral - Marco Maciel - Guilherme 
Palmeira - Luiz Cavalcante- Albano Franco- Ju
tahy Magalhães - Lomanto Júnior- Alfredo Campos 
- Amaral Furlan - Severo Gomes - Henrique San
tillo - Lázaro Barboza - Roberto Campos - Lenoir 
Vargas - Carlos Chiarelli. 

- O SR. PRESIDENTE (M Oacyr Dali a) - Esiâ fi rida a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !<>
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 780, DE 1983 

-N6s- termos do art. 198, alínea "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
a matéria constante do,s itens n~ 8 e 7 s~jain submetidas 
ao Plenário em primeiro e segundo lugar, respectivamen
te. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1983.- J"utahy 
Magalbies - Humberto Lucena. 

-0 SR. PRFSIDENTE·(Moacyr Dalla)- De acordo 
com a deliberação do Plenário os itens n9s 8 e 7-terão 
preferência sobre os dema"is. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 8: 

Discussão, em turnci único, do Pi-ojeto de Reso-
- lução n9 100, de 1983 (apresentado pela Comissão 

de Finanças como conclusão de seu Parecer nQ 765, 
de 1983), que_ autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a contratar empréstimo externo, no valor de 
até DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos ale-

- mães), destinado a programas de saneamento e irri
gação naquele Estado, tendo 

PARECER, sob n<> 766, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e J"ustlça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 
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Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não haven_d_o orad_ores, declaro encerrada a_discussão. 
Em votação. -
Os Srs~ Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. {Pausa.) 
Ap-rovado. 
A matéria Vãi à Comissão de Redação. 

~ o seguirit~ o projeto aproVãdo: ~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 100, DE 1983 

AUtoriza o Governo do Estado da Bahla, a contra
tar empréstimo externo, no valor até DM 
10.000.000,00 (dez mUhões de marcos alemães), des-
tinado a programas de saneamento e irrigação naque
le Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 to Governo do Estado da Bahia autorizado 
a realizar com a gà.rantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães) ou equivalente a outras 
mOedas, de principal, junt_o ao Kreditanstal für Wiede
raufbau - KFW- fnstitutó de Crédito para a Recons
trução da República Federal da Alemanha, sob a orien
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
~rasil, a ser uiÚiz-ado nos programas de Saneamento Bá
sico e Irrigação d-ã sob-região da Santa Maria da Vitória, 
naquele Estado. 

Art. 2<> A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, procedido -o exame 
das condições creditícias da operação a ser efetuada pelo 
Ministro da Fãzenda em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1~', item II, do Decreto 
n<> 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigência·s dos órgãos encarregados da execução da polí
tica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 

-o -ais POSto na Lei Estadual n'~ 4.013, de 19 de março de 
1982, autOrizadora da- operação. -

Art. 3<> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 7: 

Discussão em turno único, d(! Projeto de Decreto 
Legislativo n9 36, de 1981 (n~' 99/81, na Câmara dos 
Deputados}, que homologa o Ato do Conselho Mo
netário Nacio_nal que autorizou emissões adiciona"is 
de papel-moeda em 1980, atê o limite de Cr$ 
70~000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na 
forma da legislação em vigor, tendo 

PARECERES, sob n<>s 322 a 326, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constltuiçio e Justiça - 1'1 pronunciamento: fa
vorável com voto vencict:o do Senador Orestes Quêrcia; 
21' pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; 

-de Economia, favorável; e 
- d~ Finanças- 11' pronunciamento: solicitando o ree-

xame da Comissão de Constituição e Justiça; 2<> pronun
ciamento: faY"orãvel. 

Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

. O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente: 

Apenas indagaria da Mesa se é o Projeto n<> 36, ele 
1981. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Projeto no 
36, de 1981. 

O SR.ITAMAI! FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores'? Só cabefía aO Senado, neste instante, rejeitar 
esse pedido do Executivo. 
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Vamos verificar, Sr. Presidente, que na Mensagem n'i' 
671, de 1980, só agorã o Senado da República vai apre
ciar essa emissão_ de papel-moeda. 

O Senhor Presidente da República diz o seguinte: 

Nos termos do art. 49', item I, bt fine, da Lei n9 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e da anexa Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, tenho a honra de solicitar a Vossas Ex_ce-
lências a homologação do Congresso Nacional para 
a emissão de papel-moeda autorizada pelo Conse
lho Monetário Nacional, no corrente exercício, ito 
valor global de Cr$ 70.ooo;ouo.OOO,OO (setenta bi
lhões de cruzeiros). 

O que eu gostaria de chamar a atenção dos Srs. Sena
dores, Sr. Presidente, sempre com um devido respeito, é 
exatamente a exposição de motivos do Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda, quando ele diz o seguinte, na expo
sição ao Senhor Presidente da República: 

Durante o ano, entretanto, diversos fatores- Oca
sionara~ a necessidade de fluxos -adicionais de re
cursos, os quais, por sua magnitude, não puderam 
ser integralmen.te supridos por fontes não
monetárias, provocandQ, assim, a emissão adicional 
de papel-moed;a, especialmente, com vistas a evitar 
que o rígido cumprimento das metas. 

Aqui até parece brincadeira. ,1;: S. Ex• o Ministro que
diz que o rigido cumprimento das metas, estabelecidas 
acarretasse problemas de liqüidez na economia com re
flexos negativos sobre a produção e o emprego. 

Vejam Srs. Senãdores, quais são os fatores - o Con
gresso os desconhece, o Senado os desconhece- que po
deriam ter ocasionado esse fluxo adicional, dentro dessa 
política rígida que diz S. Ex' o Ministro (ia Fazenda. 

E aqui, Sr. P~esidente, vale a pena destacar que, neste 
momento, sem que o Congresso Nacional participe, sem 
que o Congresso Nacional seja informado, sequer infor
mado, mais uma vez-,- em nome do Brasil, serã assinada 
uma carta com o Fundo Monetário Internacional, cujos 
termos, Sr. Presidente, nenhum Senador da Oposição co
nhece, nenhum cidadão brasileiro conhece, talvez nesse 
País meia 'dúzia de pessoas possam conhecer hoje os ter

' mos desse acordo que vai ser assinado com o .Fundo Mo
netário Internacional. O segundo acordo, Sr. Presidente, 
porque o primeiro acordo, por mais que nós tentRssemos 
junto à Mesa Diretqra~ pOf mais qtie nós tentáSsemos 
junto ao Governo, nOs não obth•em__o_j nenhuma respos
ta. até hoje, desse primeiro acordo firmado com o fundo 
Monetário Internacional. 

Mas veja, Sr. Presidente, que quando se trata, e a lei 
obriga a isso, quando se trata da emissão de papel
moeda, alêm do que a lei permite, vem jã, num processo 
de 1980, o Senhor Presidente da República pedir ao ConM 
gress-o Nacional, e particularmente agora à Câmara Al
ta, para que homologue essa emissão de papel-moeda. O 
Senado da República só tem uma coisa a fazei-iieste ins
tante, Srs. Senadores, só hâ um caminho para que se 
mostre um pouco da autonomia que o Legislativq preci
sa ter neste momento de crise nacional, uma crise políti
ca, uma crise económica e ·uma criSe social: o Congresso 
tem que rejeitar, através do Senad_o, Sr. Presidente, este 
projeto de decreto legislativo. 

Sr. Presidente, se nós continuássemos a anal_isar o que -
diz ainda a exposição de motivos do Sr. _Min_istro de Es~ 
tado da Fazenda, outro caminho não restaria ao Senado 
da RepJiblica. 

Senão, "'ejamos: 

O principal canal de expansão adicional da oferta 
de moeda foi o gastO realizado cOm o sub~ídio ao 
consumo de derivados de petróleo, ... 
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- ele nem especifica, Sr. Presidente, quanto se gastou, 
como se procedeu, que tipo de subsídio foi dadQ, 

.. determinado pela necessidade de repasse ... " 

- só diz iSso. 

Determinado pela necessidade de repassar gradativa
mente ãos preços imernos os efeitos do choque decorren
te das elevadas variações no preço internacional do pro
duto. 

Quando o preço internacional do produto, neste ins
tante, já caiu 5 dólares o barril de I 59 litros, Sr. Presiden
te. 

.. A diferença entre os preços de aquisição no 
mercado externo _e o_s da comercialização interna 
dos derivados_ obrigou a sucessivos e vOlumosos 
adiantamentos ... " 

Só agora o Cóngresso Nacional tambêm toma conhe
cimento. 

" ... ao Conselho Nacional do Petróleo, d.a ordCij;L_ 
de Cr$ 140 bilhões." 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex• permite, nobre Se-. 
nado r? 

O SR. ITAMAR FRANCO ~ Com muito prazer; 
- nobre Senador. 

O Sr. Roberto Saturnino- Muito oportunas as obser
vaçõ_es que V. Ex• faz ao discutir este projeto. Efetiva
mente, o Congresso Nacional e o Senado Fedetal parece 
que são as últimas instituições a tomarem conhecimento 
desses ia tos e dessas alegações, que- jã vêm com grande 
retardo, cujas condições se alteraram com o tempo:- Mais 
uma demonstração de desatenção ao Poder Legislativo, 
razão pela qual acho que V. Ex• tem toda a razão ao chaR 
mar a atenção do Senado Federal e ao pedir um gesto de 
afirmação deste Poder com a rejeição desta solicitação 
do Poder Executivo. Lembro a V. Ex~, e aos demais Se
nádores, -o que ocorreu, segundo informações que obtive 
hoje pelo notiCiãrió da imprensa, ontein na Coinissão de 
Relações Exteriores da Câmara dos Deputado$, quando 
aquela Comissão, por unanimidade, incluindoRse a uma 
grande representação do PDS, aprovou o decreto
legislativo que anula os contratos firmados com o Fundo 
Mqrietário Internacional e todos aquele_s contratps dos 
chamados Projetas l, 2, 3 e 4, que foram objeto de co
mentários, de críticas e de análises nesta Casa feitos, en
tre outros, com muita acuidade por V. Ex• A Câmara 
dos Deputados parece que consciente, enfim, do seu pa
pel, resolveu tomar a si as prerrogativas e tomar uma ati
tudc·de afirmação em relação a esses acordos internac_io
'pais que, -incompreensivelmente, inaceitavelmente, não 
estão passando pela aprovação do Congresso Nacional. 
E cabe ao Senado Federal nesta oportunidade, como 
muito bem V. Ex' estâ levantando, também afirmar-se 
como Poder- e -rejeitar a mensàg"tm que Ora estãlnos diS
cutindo. Cumprimento V. Ex' por mais esta contri
buição que dá à causa pública do País. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Rober
to Saturniilo, muitO "obrigado pela sua iD.terverição, s-emR 
pre lúcida, sempre inteligente, do homem que conhece 
profundamente a economia brasileira. V. Ex' tem razão, 
Senador Roberto Saturnino. Nós temos que nos afirmar 
de uma maneira ou de outra e esta ê uma oportunidade 
que tem o" Senado da República. 
. Veja V. Ex• que, ainda ontem, e o Congresso Nacional 

assiSte, Sr. Presidente, tranqllilarrrenle, í-euniu-se o Con
selho Monetário Nacional, tomou uma série de medidas 
- inclusive te_nho um projeto _neste sentido, nã~ permi
tindo que isso aconteça, mas lamentavelmente, o projeto 
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está perdido em algum lugar- mas, o Conselho Mone.
tário N acionol reuniu-se ontem, tomou uma série de me
didas e o Congiesso ~acional? Nada ... 

O Sr. ROberto Saturnino- Como se fosse o Conselho 
Monetário Nacional o próprio Congresso Nacional. 
Eleito pelo povo, representativo da opinião pública do 
País. 

-O SR. ITAMAR FRANCO - Como se fosse eleito, 
Senador Roberto Saturnino. Esse mísero orçamento fis~ 
cal que o Congresso Nacional aprova porque aprovamos 
apenas o orçamento fiscal, nós não conhecemos o orça
mento das empresas estatais, não conhecemos o orça
mento da Previdência Social, mas esse Conselho Mone
tário Nacional, Senador Roberto Saturnino; ainda reti
ra;-Sem a devida autorização, do orçamento f!Scal da 
Nação, mais de três trilhões, coloca lá e faz o que quer e 
o CongresSo Nacional assiste tranqUilamente. 

O Sr. Lázaro Barboza- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não. 

-o Si~ Lázaro Barboza- Senador Itamar Franco, o in
teressante -é que o Congresso Nacional para emendar 
proposta orçamentária pode, quando muito, corrigir al
guma imperfeição de português. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E olhe lã, Senador Lá
zaro Barboza, porque do jeito que as c_oisas vão, em por
tuguês neste caso do orçamento, mas em outros casos te
mos que corrigir é o inglês. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR.-iTAMAR FRANCO -Ouço V. Ex• com mui
to prazer. 

O Sr. José Fragelli - Senador Itamar Franco, quero 
fazer esta intervenção para ressaltar um ponto que tenho 
procuraQo levantar_ aqui na C8.sa. Acho que hã muito, 
com certeza desde 64 para cá, hã uma subversão verda
deira no cumprimento das disposições constitucionais. O 

-- COngieSSO Nacional já não exerce as s.uas funções por
que, na verdade, tudo o que tenho lido a respeito do ArR 
tigo 43, item II da Constituição Federal, quando expres
samente determina: 

.. Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
-- sanção do Presidente da República, dispor sobre as 

matêrias de competência da União, especialmente: 

II - Orçamento anual e plurianual; abertura e 
operação de crédito; dívida pública; emissões d 
curso forçado."_ 

Então, repito, tudo o que tenho lido a respeito, e aqui 
já citei mais de uma vez a opinião de Pontes de Miranda, 
de Gonçalves Ferrçira Filho que esses atas do Poder 
Executivo têm que ser previamente aprovados pe,lo Con
gresso Nacional. Por isso, com toda razão, o nobre Sena
dor Roberto Saturnino disse aqui que o Conse:lho Mone
tário estâ fazçndo as vezes do Congresso Nacional. Um 
ato que devia ser aprovado pelo Congresso Nacional· 
para depois entrar em execução, e também aprovado 
pelo Presidente da República, através de sanÇão, como 
está expresso neste dispositivo que acabo de ler, não. 
Vêm aqui, passam dois anos, um é de 1978, 1979, o outro 
é de 1980 e vai por aí a fora. Então, o Congresso Nacio
hal hã muito foi marginalizado no exercício das suas 
funções e das funçÕes que historicamente o definem 
como um poder - o Poder Legislativo, cuja maior 
função é justamente essa de autoriz-ar a instituiçãO de irn: .. 
postos, de autorizar empréstimos, de autorizar 
l?reviamente. Eu ainda estou para ver a lição de~ 
constitucionalista que diga o contrârio disto, Qtte .. 
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manifestação do Congresso Nacional tenha de ser a pos-
teriori e não previamente. como todos e, principalmente 
os dois constitucionalistas citados, que são comentaris~ 
tas da Constituição em viSor, porque não foram muitOs 
os juristas que se abalizaram-a comentar essas Constí
tuições, porque todos nós achamos que elas são perma
nentemente provisórias, devenl acabar daqul a uns dias, 
daqui a uns poucos meses, mas elas- vã-O permanecendO, -
talvez mais do que as outras, à força. Então, nós temos 
poucos constitucionalistas que estudam oS nossos textos 
básico-s.- Mas todos eles dizem isto. A manifestação do 
Congresso Naciõrial tein que Sei prêVla;- tem Que haver 
uma autorização e depois a sanção do Presidente da Re- -
pública. V. Ex• estâ com toda raião. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Fragelli, 
as considerações constituciOnais, jUdldai.S ... 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Itamar 
Franco, um aparte logo que terminar com suas conside-
raçõe~ constitucionais. -

O SR. ITAMAR FRANCO -Que aliâs não foram 
minhas, foram do nobre_Senador José Fragelli, com per
feito conhecimento. 

O Sr. Virgílio Távora- Quando terminar as suas con-
siderações constitUcionais: · 

O Sr. José Fragelli- "Decreto Legislativo que aúto
riza", 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas veja, nobre Sena
dor José Fragelli, quando falainos no aspecto constitu
cional, ao Partido do GOVernõ- s6 interessa o Colégio 
Eleitoral constitucionalmente como está na Consti
tuição, o resto é o resto, a Constituição fica marginaliza
da. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Exa. dá ou não o aparte? 
Termina aí a resposta ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, eu tenho certeza 
de que o Senador José Fragelli permitirá ouvir V, Ex• e, 
etn seguida complementarei o meu raciocínio ... 

O Sr. Virgilio Távora- Não. 

O SR. ITAMAR FRANCO- É um prazer ouvir o 
vice-Líder do Governo. NóS gostarfamos de ouvír a ar
gumentação de V. Ex•, certos de que será bastante escla
recedora e vai nos convencer 'nas ponderações que esta-

. mos fazendo perante o Senado Federal. 

O Sr. Virgílio Távora - E se convencer, esperamos 
que vote. Simples. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Votar contra. 

O Sr. Virg.I1io Távora- Eminente Senador,Iamos até 
falar depois de V. Ex• Mas já que tantos apartes de ãpoio 
recebeu V. Ex• de representantes dos mais ilustres da 
nobre Oposição-, Vamos ver. -Núffiero 1 --o MinistrO da 
Fazenda agiu rigorasamente dentro da lei. E vamos diz-er 
porque. Número l, V. Ex• apresenta isso como se o pedi~ 
do houvesse sido feito este ano. Data de 1980. Seguildo, 
enquadra-se, rigorosamente- desculpe repetir silibada
mente - no art. 49, item I, in fine, da Lei n9 4.595, de 
1964, que, até que revogada for, está em vigor. Vamos ver 
o que diz este artigo in fine: 

Quando necessidades urgentes e imprevistas para 
o financiamento dessas atiVidades o determinarem, 
pode o Conselho Monetário N-aciOO.al autorizar as 
emissões que se fizeram indispenS"áVeis-; Solicitando 
imediatamente, através de Mensagem do Presidente 
da República, homologação do Poder Legislativo 
para as emissões asSim realizadas.'; 

DIÁRIO bO CONGRESSO NÃCIONAL (Seção H) 

Não foi outra coisa que fez o Governo Federal. Esse o 
tratamento, absolutamente de acordo com a lei, que 
C'Ollselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda e 
"Presidência da República praticaram. Agora, se real-

-- mente V. Ex• acha que está falha a lei1 se V. Ex• também 
acha que deve ser revogado esse diploma legal, cabe, en
tão, que seja apresentado um projeto que será pela 
Maioria e pela Minoria examinado de sua conveniência 
ou não em ser aprovado. Mas, enquanto vigorar a lei, 
queremos dizer que foi rigorosamente obedecido o dis
positivo legal. Não pode passar em julgado, com o nosso 
-silêncio, a afirmava em contrãrio;-reservando-nos, se ne
cessário, para cjuaildo em nome _da Maioría aqui nos 
pronunciarmos, aduzir outras razões. Desculpe-nos o 
alongado do aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador VirgílíoTávo
ra, evidentemente, eu não esperava outra manifestação 
de V, Ex' que tem que defender:_ o Governo. V.~' apre
senta um argumento interessante, a data de 1980. Então, 
vamos à data de 1980, atiás, muito bonita, porque signi
fica a data_em que o Senhor Presidente da Repúbtica en
viou a mensagem com o Congresso Nacional em recesso. 

Essas coisas realmente acontecem em fins do ano ... V. 
Ex• despertou a minha curiosidade quanto à data. Men
sagem Presidencial nº 671, de 1980, e o Congresso estava 
em recesso; Em trinta de dezembro nós não estávamos 
funcionando, estávamos? 

O Sr. Virgflio Távora- V. Ex• me perguntou a data e 
eu lhe disse. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja a data, Ex•! Ê im~ 
portante que o Senado Federal veja a data. 

O Sr. José Lins (Fora do microfone.)- Qual é a im
portância da data? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador José Lins, 
para V. Ex• nada tem importância. Nem o microfone 
tem importância, quanto mais uma data .. 
Vejam, Srs. Senadores: o Senhor Pres_idente da Repúbli-

- - ca enviou essa solicitação ao Congresso Nacional às vés
peras da passagem do ano, dia trinta de dezembro de 
1980. O Senador Virgílio Tá varo vai dizer que está tudo 
bem, é evidente, que o Congresso faz o seu recesso. 
Alías, é um absurdo que o Congresso tenha um recesso 
de quatro meses, eu tenho dito isso aqui, mas jâ me can
sei. 

O Sr. Virgílio Tâvora - Afinal nesse ponto, estamos 
de acordo. O recesso deveria ser de um mês só. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Co"ngresso só volta a 
funcionar em março. V. Ex• acha que está bem, está nor
nal, está dentro da lei, não fere nada? A lei diz que deve 
ser assim? Esse é o encaminhamento normal do Governo 
de V. Ex~? 

O Sr:"virgílio Tát~ora - Está escritíssimo. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não, a lei não diz isso. 
Mas vamos partir do absurdo, mesmo contrariando o as
pecto constitucioital, que eu sei que o Senador José Fra
gelli vai" trazer aqUi, para fazer a V. Ex• uma série de per
guntas. Quanto à Mensagem que o Ministro da Fazenda 
manda ao Senhor Presidente da República- vamos ad
mitir que não se feriu a Constituição, que a data de 30 de 
dezembro é uma data normal, que não é véspera de pas
sagem de ano, que o Congresso não esteja fechado pelo 
recesso, que tudo isso fosse normal, fosse tranqüilo, que 
tudo isso fosse uni mar de rosas- que o Sr. Ministro da 
Fazenda diga na sua Mensagem ao Presidente da Re
P6.blica o que ele disse, ótimo, porque' o Presidente da 
República deve conhecer os fatores, por exemplo, que 
ocasionaram a necessidade de fluxos adicionais. Mas o 
Congresso não ConheCe bem esses fatores adicioriais. O 
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Congresso não conhece, por exemplo, por que se pagou 
140 bilhões ao Conselho Nacional do Petróleo; o Con
gresso não sabe, porque não está explícito na Mensagem, 
o que se passou em relação ao setor rural. O Miriistro da 
Fazenda pode dizer isso ao Presidente da República, e 
pode dizer apenas num rabisco, se o Presidente da Re
pública aceitar, mas nós Con_gres$istas não podemos 
aceitar essa explicação- eu não diria fajuta, porque não 
seria um termo parlamentar, eu jamais chamaria essa ex
posição de motivos de fajuta, em absoluto, não faria. 

O Sr. José Lins- Não faria mas feZ, não é? V. Ex~ es
tá com eufemismo. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - V. Ex• sabe que eu não 
faria isso, não iria quebrar o aspecto parlamentar para 
dizer isso. Sr.- P"r6siáente, nâõ quero invocar o aspecto 
constitucional lembrado muito bem pelo ilustre Senador 
José Fragelli, mas nós, Senadores, não temos cori.dições, 
neste momento, de analisar se isto é verdade, se é menti
ra, se foi ou não necessário, porque faltam elementos ao 
Senado da República para delíberar nesta matéria. 

É a razão pela qual o Senado da República, numa po
sição de afirmação- é importante que ele faça isto nesta 
altura dos acontecimentos, não como um revide ao Exe
cutivo, mas comO um ato de independência do Põder Le
gislativo que precísa se firmar, quer queira alguns ou não 
- o Senado da República só tem um caminho a seguir 
neste projeto de decreto legislativo, que é o de rejeitá-lo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b'em!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão. 

O Sr. José Lins- Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, para discutir a ma
têria. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ÉNTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro en
cerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Itamar Franco - Peço verificação de votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pas
sa~: _à verificaÇão de votação solicitada pelo nobre Sena
dor Itamar Franco. Peço aos Srs. Senadores que reto
mem ~eus lugares, para procedermos à nova votação. 
(Pausa.) 

Como vota o nobre Líder do PDS? 

O Sr. Virgílio Távora (PDS - CE) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o nobre Líder do PMDB? 

O Sr. Hélio Gueiros (PMDB - PA) -Em aberto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o nobre Líder do PTB? 

O Sr. Nelson Carneiro (PBT- RJ)- Não. 

O_SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o nobre Líder dô PDT? · 
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O Sr Roberto Saturnino (PDT - RJ) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. 

Procede~se à votação. 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Helvídio Nunes 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Lenoir Vargas 
Marco Maciel 
Virgílio Távora 

VOTAM ""NÀO"" OS SRS.SENADORES: 

Alberto Silva 
Hélio Gueiros 
Henrique Santillo 
Itamar Franco 
Lázaro Barboza 
Marcelo Miranda 
Milton Cabral 
Nelson Carneiro 
Pedro Somon 
Roberto Saturnino 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Se ió<;los os 
Srs._ Senadores já votaram vaiwse proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram SIM 6 Srs. Senadores e NÃO lO. 
Não houve abstenção. 
To tal de votos: 16 
Não hã quorum. De acordo com o Regimento Inter

no, vou suspender a sessão por lO minutos, fa.Zenôo soar 
a campainha para a chamada dos Srs. Senadores, a fim 
de procedermos à nova votação. 

(Suspensa às 16 horas e48 minutos_, a sessão é rea
berta às /6 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. 

Sendo evidente a falta de número em plenário, a Presi
dência deixa de repetir a votação da matéria, que- fica 
adiada para a próxirila sess_ão ordinária. 

Em razão disso, os- demais iteilS da pauta, dependentes 
de votação, deixam de ser submetidos ao Plenário, fican
do sua apreciação para a sessão ordinária de amanhã. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada. 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câina
ra n"' 79, de 1981 (n"' 3.247/80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específicos-dos créditos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivo~ 
fiscais, tendo 

PARCERES, sob n'>'_s S85.a 587, de 1983,-das Comis-
sões: 

- de Constituição e Justiça, favorável; 
-de Economia, favorável, com emenda que apresenta 

de n~' I-CE; e 
- de Finanças, contrário, com Voto vencido do Sena

dor José Fragelli e voto vencido, em separado, do Sena
dor Pedro Simon. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i' 51, de 1983 (n"' 88/79, na Casa de origem): que revi
gora, com nova redação, o art. 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID 

1'>' de maio de 1943, dispond_o sobre a jornada de traba
lho dos estivadores, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 552, de 1983, da 
Comissão 

- de Legislação Social. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Lel da Câmii
ta n'i' 150, de 1982 (n9 3.826/80, na Casa de_origem), que 
dá nova redã"ção ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de I 'i' de 
maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n~> 627, de 1983, da Comissão 
- de Legislação Social, favorável, com voto vencido, 

em separado, do Senador Gabriel Hermes. 

-4-

-Votação, em turno único (apreciação preliminar da 
c01tStitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regh:nen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 158, de 1982 
-Complementar, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que veda a instituição ou majoração de tributo por 
Decreto-lei e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n'1 688, de 1983, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

-5-

Votação, em primeiro turno, do_Projeto de Lei 9o Se
nado n'i' 203, de 1982, de autoria do SenadOJ:: N~lson Car
neiro, revogando dispositivos da Lei n9 7.016, de 23 de 
agosto de 1982-, que dispõe sobre a reversão para cargos 
integrantes do Plano de Classificação instituído pela Lei 
fl'i' 5.645, de 1970, tendo 

PARECERES, sob n~'s 689 a 691, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, peta constitucioriálidade, 
juridicidade, e, no mérito, favorável. 

-de ServiçO Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorâvel. 

-6-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei.do Senado n~' 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magistrados que devam integrar tribunais com juris
dição---em todo o território naciO.nal, tendo 

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

de, com voto_ vencido do Senador José Ignácio. 

-7-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), -do Projeto de Lei do Senado n9 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis
pQe sobre a redução do preço do_ álcool para venda a 
proprietárioS- de vefcu1os de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 

_ nas condições que especifica, tendo 
PARECER, sob n'1 710, de 1983, da Comissão 
---' de Coitstituição e Justiça, pela inconsHtucionalida-

de. 
(Dependendo da Votação do Requerimento n'i' 775, de 

1983, de autoria do Senador Humberto Lucena,.cte adia
mento da discussão para a Sessão de 7 de_ outubro do 
corrente ano). 

O SR. PREsiDENTE (Moac-yr Dalla)- Co-ncedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel_,__ _ -

Setembro de 1983 

O SR. MARCO MACIEL PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique S~ntillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem rt;visão do orador.)-
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tinha a intenÇão de, nesta tarde, proferir um discurso 
analisando algumas facetas da política minerária do 
País. Entretanto, dada a exigüidade de tempo, adiarei 
para a próxima oportunidade, na próxima semana, 
quem sabe, a abordagem desse problema. 

Mas, Sr. Presidente, aproveito a concessão da palavra 
que V. Ex' acaba de me outorgar, para lamentar que, 
mais uma vez, esteja patenteada a incompetência dos téc
nicos do Governo no setor agrícola, gerando, como sem~ 
pre, prejuízos imensos à sociedade brasileira. 

Os jornais de ontem, Sr. Presidente, e alguns de hoje, 
transmitem a notícia de que o Brasil vai importar 700 mil 
toneladas de milho, pagando 170 dólares por unidade, 
representando, em valor global, 119 milhões de dólares. 
Isso representa um prejuízo de 56 milhões de dólares 
para o País, porque no iníciQ do ano foi exporta(la _a 
mesma quantia;jo produto para a União Soviêtica, pelo 
valor unitário de 90 dólares a tonelada, num total de 63 
milhões de dólares. 

Contiriua a notícia, Sr. Presidente, de que 

o Ministro d~_Agricultura, Amaury Stãbile, ao 
transmitir a informação, disse que em compensação 
para o prejuízo da transação comercial, o Brasil ga
nhou um novo mercado para o produto. As vendas 
para a URSS foram uma questão de preservar o 
mercado, explicou, justificando que no período que 
o contrato foi assinado havia um grande excedente 
do produto: -

O pior de tudo, é que as exportações das 700 mil 
toneladas ainda não foram concluídas, o que signifi~- _ 
ca que o País vai importar para exportar) de acordo 
com o Ministro: Stábile ressaltou que no iníciO do 
ano, os técnicos do governo não previram a falta do 
produto, porque tinha um estoque de passagem em 
torno de 1,5 milhão de toneladas, e a produção da 
safra foi de 22 milhões de toneladas. 

Justificou o Ministro que o Brasil não poderá 
sustã.r o contrato comercial com a União- Soviética: 
pOr-uma questão de ética. 

Sem dúvida alguma, é claro que dePois de firmar o 
confrâtõ, o· País rião teria cOino suspendê-lo sem afetar 
profundamente a sua credibilidade. Mas, o que é grave, 
Sr. Presidente, é que não ê a primeira, nem a segunda, 
sem ã. ti!1'Ce1i-a e nem· :a quarta·vez que o fato acontece. Hâ 
três anos, tive a ocasião de denunciar aqui uma operação 
semelh~úite, quando--os produtores de milho do País ven
deram o seu produto ao Governo por um preço extrema
mente barato. Na semana ~eguinte, quando esgotado o 
prazo da entrega da produção do milho à CFP, o preço 
duplicou. O Governo exportou o milho e, depois, impor
tou o_ rnesmo milho ex"portacfo porque as indústrias- do 
setor, as indústrtas de fubâ, farinha, ficaram ociosas. En
tão, o Gove_rno aca\;lou pagando quase o dobro do preço 
-pelo qual tinha verldido. O milho viajou pela Europa e 
fez outra viajem voltando para o Brasil, e foi adquirido a 
preço subsidiado, porque o Governo subsidiou o prCço 
para as indústrias do setor e que, vale dizer, Sr. Presiden
te, se constituem, em _grande maioria, em empresas mul
tinaciónak 

- Na época, denunciei o fato, aqui, nesta Casa, a polê
mica foi enorme, o e~inente Líder do Governo garantiu 
_que aquele fato não mais ocorreria mas acabou suceden
do no ano seguinte. E agora, Sr. Presidente, mais uma 
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vez acontece: os técnicOS do Governo não previram cOr-, 
retamente as necessidades do abastecimento interno, 
exportou-se o milho a um preço muito aquém do que o 
Brasil agora vai pagar, para honrar o compromisso assu
mido de exportação para a União Soviética; isto ê, ex
portou o que não tinha, por um preço que não era o de 
mercado; em detrimento -âe quem, Sr. Presidente? Em 
detrimento do povo brasileiro que, segundo o ·próprio 
Ministro, é quem vai pagar a fatura. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, a agricultura continua 
caminhando por ínvias estradas. Eu tenho receios, gra
ves receios, para não dizer quase a convicção de que a 
próxima safra agrícola irá ficar muftO acjuém da pro
dução da última safra, em virtude da encarecimentO 
constante dos insumos, da alta do combustível, de outros 
fatores que oneram demasiadamente a produção, tudo 
isso gerando um desestimulo imenso, sobretudo, Sr. Pre
sidente, em função de um outro fator, ainda, que convéi:n
assinalar: a alta desenfreada dos juros incidentes sobre"~ 
os empréstimos rurais. 

Mais uma vez quero manifestar, aqui, a minha COm
pleta discordância, e chamar a atenção do País e, se me 
permite o nobre Líder do Governo, de S. Ex• também, 
para que cobrem do Ministério da Agricultura um posi
cionamento mais consentâneo com -a gravidade da crise 
brasileira. (Muito bem!) - --

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. (Pausa.) 

S. Ex• não está preSente. 
CO-Ilcedo a palavra ao riObre Senador Galvào Modes

to. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ preseiiTe. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao- n-o6re Senador José Lins. 

O SR. JOSE L!NS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUe À REVIS_ÃO 7Jd ORADOR. 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. -

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. (Pausa) 

S. Ex• não estâ presente: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está Presente. 
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce

do a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) --=:sr. Pfi!s1dente, SrS. Senado
res, no elenco das iniciativas promovidas pela Semana de 
Prevenção da Saúde da Mulher, destacou-se a realização 
de uma sessão na última terça-feira, 13 de agosto, duran
te a qual, perante uma seleta audiência de senhoras desta 
capital, reunidas no auditório da Confederação Nacio
nal do Comércio, prOnunciei, na qualidade de convidado 
especial, uma palestra a respeito do "Tabagismo -seus 
efeitos sobre as mulhereS e as crianÇãS". ---

Por uma singular coincidência O Estado de S. Paulo 
divulgou il.essc mesmo dia entreyiSta do médico José 
Feldman, professor emér1t0 da Universidade Federal de 
Minas Gerais, especialista em- doençaS· pulmonares, 
anunciando o lançamento, também no dia 13, de uma 
campanha contra o fumo, sob os auspfcios da Asso
ciação Médica de Minas Gerais. -

Essa patriótica campanha foi, simultaneamente defla
grada em 56 cidades mineiras, com a distribuição de 150 
mil folhetos esclarecedores sobre o fuma, incluindo in
formações a respeito dos chamados cigarros de ''baixOs 
teores", cujos fabricantes, com __ essa aiegação, segundo o 
professor José Feldman, pro:cutam esconder a existência 
das substâncias tóxicas ma1~ q.pcivaS do cigarro, ,~pio,; 
por exemplo, o monóxido de carbOno.' 

DIÁRIO DO êü'NGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Levando em consideração o fato de que o país gasta o 
dobro do que arrecada com a venda_de cigarros, através 
da Previdência Social, em tratamento de doenças diver
sas, ou aposentadorias a portadores de enfisema, causa
_das pelo tabaco, o professor José Feldman enfatizou que 
a arrecadação prevista -para o corrente ano com a venda 
de cigarros, destinada ao governo, será de mais de CrS 
1.150 trilhões, deduzidos de impostos pagos pelas fábri-

·cas.-
Convém esclarecer que o professor José Feldman vem 

estudando os efeitos nocivos do tabaco hâ mais de -20 
anos. 

Sabe-se, hoje, graças às suas pesquisas, que no Brasil 
- morre uma pessoa de cinco em cinco.minutos vítima do 

fumo, o que representa cem mil mortes por 3!10. _ 

Em minha palestra procurei esclarecer, com a maior 
simplicidade, sem alongar-me.em digressões técnicas,-os 
impactos das doenças geradas pelo fumO, sobre as ges
tantes e as deficiências que podem ocasionar fetos nati
mortos e abortos de rutura prévia da placenta. As 
crianças podem ser vitimadas por bronquites ou pneu
monia decorrentes da fumaça dos cigarros fumados pela 
mãe. Mas, conseqUência igualmente nefasta é o retarda
mento físico ou psicomental se a mãe fum:iva durante·a
gravidez. 

Não pretendo estender-me, nesta oportunidade, por
que teci as considerações adequadas ao assunto, naquela 
minha palestra, cuja íncorporação ao texto deste pro
nunciamento ora solicito. 

Finalizando desejo felicitar a dinâmica CoinisSão Or
gan1zadora da Semana da Prevenção da Saúde da Mu
lher, formulando votos, através da Senhora Maria Inês 
de Wit, no sentido de que outras iniciativas serrielhantes 
sejam realizadas em beneficias da saúde e do bem-estar 
da comunidade, (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMETOA QUESEREFEREOSR. LOU
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: PA
LESTRA PROFERIDA PELO SENADOR LOU
R!VAL BAPTISTA, NA, CONFEDERAÇÃO 

____ NACIONAL DO TRABALHADOR NO CO
MbRCÍO, POR OCASIÃO DA, "SEMANA DE 
PREVENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER" NO 
DIA 13 DE SETEMBRO. 

Devo preliminarmente agradecer a Dona Maria Inês 
de Wit eficieri1e e dinâmiCa organizadora da Semana de 
Prevenção da Saúde da Mulher o atencioso convite pãra, 
nos limites de uma despretensiosa palestra tercer consi
derações sobre o tabagismo, tendo em vista, sobretudo, 
os impactos desse traiçoeiro flagelo sobre a mulher e a 
criança, que_ são, comprovadamente, os seres humanos 
mais vulneráveis aos seus terríveis efeitos, em virtude das 
respectivas peculiaridades orgânicas e biológicas. 

O assunto vem merecendo, nas principais universida
des, laboratóriás, hospitais e instituições científic"as dos 
países mais adiantados, a máxima atenção possível, no 
que tange às pesquisas e investimentos realizados visan
do proporcionar aos infelizes nicotinodependentes,- os 

_-_fu_m_<Lil~S inverados e viciados crônicos -,a proteção de 
que estão desesperadamente necessitados em termos- de 
assistência médica capaz de assegurar-lhes a sobrevivên
cia, ou a saúde perigosamente ameaçada. 

BJ!s_t_ariª atentar para as recentes advetências do pro
fessortitular em peneumologia da Universidade Federal 
de Minas Gerais, José Feldman, quando, referindo-se es
peci.(icamente ao Hrasil, asseverou que, ãté o ano 2000, 
ou seja; no espaço de apenas uma geração, cerca de dois 
milhões de pessoas morrerão vitiriúiS do excessivo consu-
mo de cigarros. . . 

Atualmente, mais de 100 míl brasileiros morrem viti
-mados pelo flagelo do tabagismo. A-s sériaS advirtências 
do professor José Feldman resultaram de uma criteriosa 
análise das pwjeções estatísticas dos últimos anos, e ela 
avaliação científica ao iilarmante crescimento dos óbitos 
Verificados. -
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Apesar disso, o Brasil continua sendo, depois dos Es
tados Unidos, o vice-campeào mundial do tabagismo, 
com uma população de fumantes que vem crescendo ao 
longo destes últimos anos, de vez quejâ existem cerca de 
30 milhões de viciados. 

Por outro lado, é simplesmente estarrecedor o fato de 
que o Brasil acolhe, no seu território, as fábricas de ci
g~rros expulsas dos países civilizadas, e transferidas para 
os países do terceiro mundo, os quais se deixam iludir 
com as promessas das multinacionais do vício de fumar, 
na ilusória suposição de que seriam beneficiados com a 
criação de empregos. · - -

Convêm, a esta altura, esclarecer que é nos Estados 
Unidos, --O indiscutível campeão mundial do tabagis
mo, onde se continua fumando mais do que no Brasil-, 
que se trava, no momento, a maior batalha contra o 
vício de fumar sob o comando dos órgãos governamen
tais vinculadOs à saúde e à educação, com a entusiástica 
participação das instituições de ensino, pesquisa cientifi
ca, e das principais entidades cívico-religiosas. 

Infelizmente, a periculosidade maior do tabagismo de
corre da comprovação estatística de que, cerca de meta
de dos fumantes crónicos ou viciados, compreende ovas
to segmento feminino das mulheres que por motivos di
versos, prepoderantemente de natureza psicossocíal não 
foram capazes, ou não puderam resistir à sedução da 
propaganda subliminar dos cigarros, veiculada pelos 
meios de comunicação social, principalmente através da 
televisão. 

Crescem, dia a düÇOs contigenies das- mulheres fu
mantes, na ilusão de que um cigarro dotado de filtro e 
supostamente despojado de sua perigosa carga de nicoti
na, alcatrão e monóxido de carbono, seria inofensivo. 

Muitas senhoras e moças da mais alta categoria huma
na e social, - pessoas admiráveis sob múltiplos aspec
tos, maS inteiramente alienadas, - acreditam sincera
mente que o cigarro proporciona .. status", além de ser 
~}!]-_hábito_ ele:gante, refinadamente: .!ilriSt9crâtico e agra
dável. 

Essa distorção cresce-u de tal fornia que, afê mesmo na 
civilizada e SUperdesenvolvida Alemanha, - conforme 
notícia divulgada pelos jornais (O Estado de S. Paulo, de 
28 de marco de 1954), ~ durante muíto tempo, fumar 
charuto era considerado um sintoma de distinção. 

Vou transcrever, um pequeno trecho do noticiário re
lativo a um concurso então realizado na Alta Baviera: 

•• .. : Em Burghausen, foi realizado um concurso para a 
escolha do mais vigoroso fumante de charutos. A vence
dora foi uma senhora de 50 anos, Anna Niederbuchner, 
que derrotou, facilmente, três outras concorrentes e mais 
vinte e nove fumantes que participavam da prova. A se-

. nhora Niederbuchner gastou duas horas e vinte e seis mi
nutos para fumar todos os charutos. O recorde anterior
mente estabelecido, em Nueremberg, era de duas horas e 
sete minutos. Este tempo poderá vir a ser homologado, 
oficialmente, pois os charutos usados na prova foram 
feitos de acordo com as normas estabelecidas pela Fede
ração dos Fumantes (conforme o Fumo e a Saúde, Al
fons Balbach, 22• edição, Edição .. A Edificação do Lar", 
página 14 - São Paulo). 

Graças ao bom Deus, não me consta que, em nosso 
País, as _mulheres tenham chegado a tais extremos. Co
nheço inúmeros casos de brasileiros ilustres, conhecidos 
polítTcos, como o ex-Deputado Arnaldo Cerdeira, o ex
Governador e ex-Senador__Eurico Rezende, o ex-Senador 
Vasconcelos Torres, o Senador Pedro Simon, o Presiden
te Gil Macieira, _da Caixa Econômca Federal, entre mui~ 
tos, que são entusiastas dos charutos ou dos cachimbos. 

Não importa; os cigarros são, insofismavelmente, pe
rigosOs _.:.._ e tanto mais ameaçadores se apresentam as 
conseQOêhcias do tabagismo quando as vítimas são as 
mulheres em estado de gravidez. 

Todavia, o aspecto mais grave para o qual me permito 
chamar a atenção deste esclarecido auditório é o seguin
te: o fumo pode matar o bebê durante a gestação. 
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Seja-me permitido transcrever, em face de sua indís
cu_Hvel importância, iim sumãrio das investigações do 
médico canadense R,obe_rt_o Ushe_r, Professor da_Univer
sidade de Montreal, no Canadá, e que veio ao _BraSil a 
convite da Sociedade Brasileira de Pediatria. 

O alerta desse emineot(: çientista foi feito no Rio de J a
neiro, em junho de 1983, e divulgadQ ~m todos os jornais 
do dia 7 de junho, conforme passo a resumir. 

'' ... Quarenta por cento dos càso_s de nascimento 
prematuro ocorrem com mães fumantes, Que não aban
donaram o vicio no período de gestação. O cigarro, além 
de causar sérios transtornos à saúde do bebê, pode fnclu
sive levá-lo à morte. 

A principal causa- expticou Robert Ushe_r -~do nas
cimento de uma criança com ret;udamento de crescimen
to intra-uterino é o fumo. As gestantes não fumantes jã 
levam uma vantagem inicial de_58 por cento para terem 
bebés sadios. O vfcio do cigarro não abandonado no 
período da gravidez, como também as c_on_dições sócio..: 
económicas das gestantes, são os principaiS fatOres -que 
levam ao nascimento de bebês prematuros. 

O Professor Roberto Usher, no Brasil, participou de 
inúmeras atividades científicas, possibilitando aos médi
cos pediatras brasileiros uma grande atualizaçãO pessoal 
de conhecimentos na área, importante para o exercício 
da profissão, por ser o Professor Usher um dos mais re
nomados especialistas de todo o mundo em sua área de 
atuação. No Rio de Janeiro ministrOu um curso_ eSpecial 
no Hospital das Cli'nicas da UERJ. Em Santa Catarina, 
participou do Congresso Brasileiro de Perinatologia, 
realizado naquele Estado pela Sociedade Brasileira de 
Pedi"atria. 

A morte prematura de bebés- prosseguiu Usher- é 
uma conseqfiência_dos problemas respiratórios. Isso por
que os bebês não cons_eguem expandir seus pequenoS 
pulmões, no caso afetados principalmente pelos cigarros 
fumados por sua mãe durante a gestação. J;: importante 
lembrar que os bebés que nascem prematuros - com 
peso inferior a 1.500 gramas·- fêm-ós seus--órgãos todos 
imaturos, tornando-se assim imprescindíveis cuidados. 
especiais para a preservação da vida dessas crianças. Em 
outros países, mesmo em melhores condições econóni.i-\ 
casque o Brasil, a abolição do fumo pelas gestantes con__
seguiu diminuir a incidência do nascimento de bebês pre
maturos, e mesmo atê sua morte, de40 para apeflaS-4 por 
cento. 

Médicos pediatras brasileiros da Sociedade de Pedia
tria, aproveitando a vindo ao Brasil do Professor ~ana
dense Robert Usher, confirrilaram a sua tese sohi'eos pe
rigos do fumo, principalmente no período da gestação, 
seja para a mãe, seja para·o seu bebê. Ainda recentemen
te, em um encontro cJentí_fico realizado em São Paulo, 
foi apresentado um trabalho com resultado dos mais as
sustadores do que os dados trazidos pelo especialista ca
nadense. Isto é, só no Estado de São Paulo, a incidência 
do nascimento de bebés prematuros com sérios Proble
mas de saúde, com possibilidade inclusive de levá-los _à 
morte, tendo entre as principais cauSas, OS: -cigarros fu
mados por sua mãe durante a gestação, ultrapassa em 4 
por cento os dados mundiais. _ 

Não se pode negar, efetivamente; a veracidade das r~
centes observações d_e um grupo de pesquisadores norte
americanos mostrando que o fumo, durante o perfodo d_e 
gestação tem efeitos tóxicos sobre o feto, levando, inclu
sive, a problemas do desenvolvimento cerebral, por in
terferência na sua oxfgeriação, e até mesmo de mal for
mação. Tais efeítos São agravados quando além do fu
mo, a gestante consome álcool, provocando a, cham§lda _ 
.. síndrome alcoólica fetal", que inclui alterações ce
rebrais, atraso do crescimento e outros problemas orgâ
nicos. Devido a tais problemas está se inicíando uma 
grande campanha nos Estados Unidos, alertando as ges
tantes para os perigos tanto do fumo, quanto do álcooL 

Essa atitude também deveria ser seguida pelas nossas 
autoridades_ sanitárias e fiscalizadoras, para proteger a 
saúde de nossas crianças. 

Não julgõ necessário alongar-me com pormenores 
sobre a evidente realidade consubstancial no fato de que 
o fumo, quando associado ao álcool, ou ao consumo de 
pílulas anteconcepcionais, é sumamente ameaçador. 

Segundo afirmou o Doutor Michael Mcgniss, do De
partamento de "Saúde dos Estados l]nidos, durante a 
mesa-redonda sobre "Tab_agismo e Legislação",levada a 
efeito o ano Passado, na Comissão de SaUde da Câmara 
dos Deputados, as mulheres que combinam o hábito de 
fumar com o uso de anticoncepcionais orais~ estãO 21 ve
zes mais ameaçadas de ataques cardíacos súbitos e he
morragias cerebrais do que as mulheres que: não fumam; 
nem usam anticoncepcionais. 

O Professor Michael Mcgniss acentuou, ao ensejo·1:{_e 
sua._ participação naquela mesa-redonda: " ... mesmo nas 
mulheres que não usam anticoncepcionais mas fumam, 
aumentam os riscos de hemorragia e más conseqüênciªs 
da gravidez, com possibilidade de aborto e baixo desen
volvimento dQ f~to". 

Esse dado é preocupante, seiUndo o Professor. Márío 
-Rigatto, da Associação Médica Brasileira, na medida em 
que aumenta o hábito de fumar entre as mulheres brasi
leiras, as quais aumentam a stia participação no- conjun
to dos 30 milhões de fumantes existentes em nosso País. 

Como se pode verificar pela atenta leitura da vasta 
bibliografia disponível, os problemas do tabagismo já fo
ram investigados sob todos os aspectos. 

A_Qrgani_zação Mundial da Saúde (O~S) se incu~biu 
de promover a conscientizaçã_o, a nível planetârio, de tO
das as pessoas, para as terríveis conseqUências do taba
gismo. 

No Senado F~de_ral promovi uma campanha, que vai 
prosseguindo, com a mesma energia inicial, no sentido 
de divulgar as-adVertências da OMS e de alertar o nosso 
povo, tentãndo colaborar com os órgãos governamentaiS 
no sentido de ser instit_uída e dinamizada uma M obili
zação·Naciónal contra o Tabagismo, em benefício da 
saúde e do bem-estar dos br_asileiros. 

Com justificada satisfação possO asseverar que os re
sultados são auspiciosos, graças à lucidez, compreensão 
e patriótico ai)"oío dos nossos principais jornalistas e cro
nistas sociais, dentre os quais peço permissão para fazer 
uma especial referência aos que vêm se destacando na
quela mobilização. 

São os Seguintes entre outrOs, os que- se engajaram 
com maiS etl.tusiasmo no-comba_te ao vício -de fumar: 
Ibrahim Sued. 

-O Globo- Rio de Janeiro 
Carlos Swann 

-O Globo- Rio de Janeiro 
Zózímo Barroso do Amaral 

_;._Jornal do Brasil - Rio de Janeiro 
Gilberto Amaral 

-Correio Braziliense - Brasili"a 
Alexandre Garcia 

-Manchete - Brasília 
Consuelo Badra 

-Jornal de Brasília - Brasília 
~aUto Fernarido craVeirO 

......:.. Diârio de Pernambuco- Recife 
Julieta Iseenn (July) 

-A Tarde - Salvador 
Terezinha Muricy 

-A Taide - Salvador 
Silvia Quadros 

-Tribuna da Bahia -- Salvador 
'thals Bez-erra 

-Jornal da Cidade - Aracaju 
Luiz Eduardo Costa 

-Jornal da Cidade- Aracaju 
}Iugo c;osta 

_ - Jornal__da Cidade- .;\racaju _ _ _ _ 
Não _posso esquecer, neste instante, o eStado maior da 

Mobilização NaciOnal Contra-º Tabagismo que ê cousti-
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tuído por uma respeitável equipe de médicos, pesquisa· 
dores e_ especialistas que, principalmente nas universida
des e nos hospitais, diariamente combatem o flagelo do 
vício de fumar. Entre outros, menciono: 

Edmundo Blundi, 
Mário Correia Lima, 
Mário Ri~éltO~ 
Jaime Santos Neves, 
José Rosem_!:Jerg1 

José Silveira, 
Antônio Pedro Mirra, 
V ir mar Soares, 
Alberto Coutinho, 

~ lsmar Chaves da Silveira, 
Germano Gerhardt 
Jo_sé Feldman, 
Jorge Pachá, 
Brum Negreiros, 
Jesse Teíxeira e 
Rinaldo De Lamare. 

Seja-me permitido rememorar neste momento, embo
ra concisamente, aquilo que cientistas norte-americanos 
denominaram como o "mal do berço", responsável pela 
morte de_milhares de crianças de atê 1 aoo de .. vida. 

Em resumo poder-se-ia dizer que as mulheres grávi
das, quando fumam se esquecem de que as baforadas 
ínalãdas doS cigarros fumados provocam espasmos cir
culatórios. 

O fluxo de sangue diminui na vascularização cerebral 
do feto, reduzindo, destarte o oxigénio. Decorrem, dai, 
os problemas respiratórios, que são fatais para a sobrevi
vência e- ó~ desenvolvimento vítal do feto. 

Q conhecido jornalista Hélio Costa, correspondente 
da TV-Globo nos Estados Uiiidos entrevistou o cientista 
Dr. Richard Naye, Diretor do Departamento de Patolo
gia do Centro Médico de Hershy, na Pensilvânia que há 
muitos anõs vem estudando a "morte no berço", respon
sável pelC?_ fale_c_iil_lento todos os anos nos Estadgs l,Jnidos 
de cerca de- 10 mil crianÇas. A «morte no berço" -
síndrome da morte infantil repentina; se relacionaria, se
gundo esse ilustre pesquisador, cõm duas causas simultâ
neas: o fumo, e a anemia da mãe durante a gravidez, oca
sionando a diminuição do fluJtO _de oxigénio capaz de da
~Iflcar o cérebro da criança. 

Em virtude da enorme ressonância da reportagem do 
F aritásfi:co, da TV -_Globo, no dia 1 O de maio de 1981, 
proferi um discurso sobre o assunto -no SenadO Federal, 
a 25 de maio desse mesmo ano, do qual transcrevo o se
guin~e diálogo travado entre o jornalista Hélio Costa, a 
DoUtora DorothY e o Doutor Naeye: 

Dr• Dorothy - O principal sintoma da morte do 
berço ê a paralisação da respiraçãO por um período mui
to longo, com o bebê dormindo ou acordado. Bebês que 
Cbegam a ficar com a pele azul, por falta de ar. Nenhum 
bebê normal para de respirar por mais de 20 segundos. 
Se isto acontece, e o médico não consegUe descobrir a 
causa desta respiração irregular. então ·a criança corre o 
risco de ser vítima da morte do berço. Ninguém sabe ao 
certO -o cfue causa a-morte do ber~. mas o Dr. Richard 
Naeye do centro médico Hershy1 afirma num relatório 
apr~ntado esta semana na Associação Americana de 
M.edicina, que a ~arte do berço pode estar relacionada 
com duas coisas: o fumo e a anemia da mãe durante a 
gravidez. 

Hélio Costa - como é que O Senhor chegou a esta 
coriclusão? 

Dr. Naeye- Através de uma série de pesquisas. Pri
meírQ, descobrimos_ que ã. grande maiOria das mães de 
cct_anças_, __ que foram vítimas da morte do berço, furiia
v:am durante a gravidez. E quanto mais a mãe fumava, 
maior era o risco da criança ser vftima da morte do 
bei-çO~ Descobrimos que isto acontece porque, quando 
i.lma Õm_lh_er grávida fuma, o seu fluxo sanguíneo dimi
nui e com iSto ê me~or.a quantidade de oxigênio queche-
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ga à placenta e ao bebê que está por nascer. Em resumo, 
quando a mulher grávida fuma, seus vasos sangUíneos se 
contraem e o bebê fica-sem suprimento de sangue duran
te quase 20 minutos. Outra coisa- Cjlle descobrimos, foi 
que as regiões do cérebro que controlam a respiração 
precisam de muito inais oxigênio enquanto o bebê ainda 
está na barriga da mãe. A diminuição do fluxo de oxigé--
nio pode danificar o cérebro da criança ou causarã morte 
do berço. Outra coisa importante que descobrimos, foi 
que a anemia da mulher grávida também causa doença, 
quase nas mesmas proporções do fumo. A anemia pro
voca a queda do índice de glóbulos vermelhos e isto di-_ 
minui a quantidade de oxigênio. que vai para o bebê que 
está por nascer. 

Ninguém mais ignora que todos Os seres llumanOs-, nás 
condições de vida características das grandes aglome
rações urbanas são- extremamente vulneráveis, tanto às 
agressões geradas pelas doenças, como pelos impactos 
das graves tensões psicossociais predominantes rias épo
cas de crise~ 

As ameaçadoras estatísticas relativas à crescente proli
feração dos acidentes cardiovasculares, enfartes do mio
cãrdio, esquemias cerebrais, moléstias degenerativas, 
modalidades diversas de câncer e assim por diante, ai es
tão para demonstrar a periculosidade do quadro nosoló~ 
gico brasileiro. 

Nesse contexto, os problemas cardíacos foram exarce
bados, mas, súbita e dramaticamente evidenciadás quan
do milhões de brasileiros acompanharam, pela televisão, 
a complexa cineangiocoron3riografia a que o Présidente 
João Baptista Figueiredo foi submetido, em Cleveland, 
Estados Unidos, no dia 14 de julho passado. 

Ficou, então, constatado, que o nosso Presidente cor
ria sério risco de vida em face da obstiução de 95% da 
coronária esquerda, além da direita ]ã obstruída. 

Essa dolorosa ocorrência provocou, como era natural, 
uma onda de perplexidade e inquietação a respeito da in
sofismável vulnerabilidade a que estamos todos expos
tos, diante de uma incontestável realidade que é o perigo 
da progressiva deterioração das coronãrías ameaçando à 
saúde do coração. 

Como foi possível que serrielhante acidente pudesse ter -
acontecido com o Presidente João Baptista Figueiredo? 

Hereditariedade, dietas inadequadas, refeições excessi
vas e suculentas, bebidas alcoólicas, consumo excessivo 
de cigarros e, infelizmente, sabe-se que o nosso Presiden
te fumava muitos cigarros por dia, motivo pelo qual uma 
das recomendações mais enérgicas da eqUipe dos-cardio
logistas que o examinava foi exatamente no sentido de 
erradicação definitiva do vício de fumar, aborrecimen
tos, preocupações, stress? 

O que se pode afirmar, com absoluta segurança, é que 
a cineangiocoronariografia é o melhor e, possivelmente, 
o único exame capaz de detectar em tempo o perigo de 
um acidente cardiovascular fatal. 

Evidentemente, pessoas que nunca setiram nada no 
coração e cujo eletrocardiograma -não apresentou 
problemas não precisam ficar alrmadas. 

No entanto, afirmam os cardioiÕgistas mais concei
tuados que cerca de 55% das mortes anuais, em todo o 
mundo, têm como causa as doenças coronãiias, ficando 
o câncer em segundo lugar com 30%. Estas são estatísti
cas divulgadas pelo Professor Docente de Cardiologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Doutor Stans 
Murad. 

Sabe-se que, diabetes e hipertensão são fatores de ris
co, bem como as preocupações' excessivas, as angústias e 
o enorme desgate que sofrem as personalidades enérgi
cas e voluntariosas, engajadaS nas duras pelejas das acir
radas competições e da implacável concorrência, típicas 
da vivência quotidiana dos empresários e dos políticos, 
em geral. 

Na opinião do Doutor Stans Murad, "entre 60% e 
, 70% da população sofrem do que os médicos chamam, 
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de_artereoesclerose coronãi"ia (anginas de peito, enfartes 
dõ- -m.TOCàrdio, choques cardiogênicos, insuficiência 
cardíaca, por exemplo), 50% dos maiores de 50 anos de 
idade, segurainente têm lesão "grave", de uma ou duas 
coronárias, 

Afinal, o processo da artereoesclerose coronária- de
posição de gorduras e coágulos ria parede do vaso, com 
obstrução parcial ou total- ainda é desconhecido quan
to ao seu mecanismo e não se manifesta apenas no co
ração. No cérebro ê o derrame; na perna, dá gangrena; 
nos rins., hipertensão arterial; -no coração, angina e eilfar
te; no intestino, angina abdominaL 

Todo esse quadro não se restringe exclusivamente às 
pessoas mais velhas. 

Na entrevista do Professor Stans Murad, da UFRJ 
concedida à jornalista Mara Caballero e publicada pelo 
Jornal do Brasil de 24 de julho de 1983, sob o título ''Tra
te de seu coração: não corra tantos riscos quanto Figuei
redo" contém inúmeras outras valio_~as informações im
possíveis de serem resumidas nos limites desta breve pa- -
lestra. 

Uma das conclusões que poderíamos enfatizar, toda
via, sabendo-se que qualquer pessoa, mesmo aquelas que 
nunca sentiram nada, poderão ser vítimas de uma lesão 
corOriária, ümdó de "enfrentar um enfarte, de uma hora 
para outra, sem qualquer aviso prêvio- enfarte que po
derá ser, talvez, fulminante- consiste, preciSamente, na 
extrema vulnerabilidade do coração, dos pulmões e do 
cérebro às agressões ambientais. 

Diante dessa inexorável possibilidade as pessoas têm 
de se proteger e, principalmente, evitar os riscos e peri
gos que nos cercam. 

Foi por estã raZão (jue a Orgailização Mundial da 
Saúde (OMS) dedicou um ano inteiro à análise da periR 
culosidade consubstanciada em uma das mais terríveis 
ameãi;ãs diagnGsticadas: isto é, tabagismo, o vício de fu
mar, o consumo exc:essivo de cigarros. 

Em todos os países do mundo, a OMS tentou· duranfe 
um -ano- inteiro, conscientizar -as põpulações, - homens, 
mulheres, crianças, cada ser humano, - atravês de uma 
campanha a nível planetário, que resumiu no seu magní
fico slogan: "Fumo ou Saúde: - a escolha é sua." 

Diante do exposto, seria urlla estupidez inaceitável, ig
norar; Ou minimiz~ar, a nocividade do vício de fumar, 
como o agente insidioso das doenças que estão diziman
do segmentos cada vez maiores da população atingida 
pelo flagelo do tabagismo. - - -

Os estudos levados a efeito ·pelos cientistas- notada.: 
-mente os cardiologistas e professores universitários-
nos hospitais, alêm das pesquisas realizadas em alguns 
dos mais importantes laboratórios do mundo demons
traram, definitiva e inapelavehriente, que um cigarro 
apar-entemente inofensivo, é na- verdade, um traiçoeiro 
assasSino que pfOvOca, Somente nõ Brasif, cada ano, cer
Ca de 100 mil óbitos- v-ítimas de acidentes cardiovascu
lares, câncer, enfist!ma e esquemias cerebrais. 

Ainda recentemente, em um dos meus últimos pro
nunciairientos nO-·Senã.àO-Federal tive oportunidade de 
Comentar trabalho pUblicado nuina revista da Asso
ciação Médica Brã.sileira, no qual o Professor Doutor 
Bruno Carlos Palombini, especialista em doenças pul
monares, definiu o cigarro como "uma maquiavéHca mi
crodestitaria de alcatrão" geradora do benzopireno, 

~ Substãiicfa química que é, comprov3damente, o mais efi
ciente agente cangerígeno de que se tem notícia". 

Devo essa informação ao brilhante e Conhecido jorna
lista Alexandre Garcia de a Manchete que me enviou 
como -subSiCfio; O -traOálhó- do Professor Palombini, no 
qual parece-me vãlída a sua opinião, quando asseverou: 

... que a expectativa de vida, prevista ilã genética da 
pessoa, fica reduzida para quase riietade, no Caso de fu
mar um mínimo de 15 a 25 cigarros por dia. Entre 35 e 60 
anos, um terço das morfes não teria ocorrido entre os fu
mantes, se eles ilãO fumassem. As pessoas que têm 25 
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anos e fumam dois maços por dia vão viver oito anos 
nlenos. Até Ctuem fuma f6 cigã.rros por dia, fica com me
nos três a cinco anos de vid~. O prêmio para quem deixar 
de fumar é compensador. Se não morrer de câncer nos 10 
anos subseqUentes, as chances de sobrevida passam a ser 
quase iguais às dos que nunca fumaram. 

Embora as provas clínicas de que o fumo causa câncer 
sejam incontestáveis, a epidemia de morte por causa do 
Cigarro não recebe: das autoridades, o mesmo combate 
que se devota às epidemias do pólio ou meningite. Talvez 
porque as mortes pelo fumo sejam consideradas como 
deliberadamente autoinfligidas, embora a fumaça pro
duzida por eles também exponha a riscos pessoas inocen
tes. O Professor-Uster, dos Estados Unidos, diz que "fu
mar cigarros tornou-se, atualmente, uma causa de morte 
tão importante quanto as grandes epidemias de febre ti
fóide, cólera e tuberculose, que afetaram as gerações pas
sadas". O Professor Palom_bini afirma que "o fumo veio 
a tomar-se uma das formas de suicídio mais eficiente e 
dolorosa que hâ". 

Infelizmente, as famílias brasileiras ainda são submeti
das ao bombardeio sub-limínar diãrio da criminosa e 
mentirosa propaganda dos cigarros, veiculada através 
dos horários nobres da televisão - inclusive, das pró
prias novelas - insin_uando que "os cigarros de baixo 
teor nicotínico, ou de alcatrão" são inofensivos. 

Na verdade, cigarros com filtros, baixos níveis de alca
trão, nicotina e monóx.ido de carbono não diminuem o 
risco de ataques cardíacos. 

Neste sentido, uma recente pesquisa em 1.357 fuman
tes, publicada pelo New England Journal of Medicine e 
realizada pela Escola de Medicina da Universidade de 
Boston e pela Escola de Saúde Pública de Harvard, sob a 
coordenação_ do Dr. David Kaufman, vem obtendo 
imensa repercussão nos Estados V nidos, onde a maior 
parte dos consumidores de cigarros, ou fumantes invete
rados, receiosos dos problemas diagnosticados. passa
ram a fumar os tais "baixos teores". 

A audácia ea voracidade das companhias que fabri
cam cigarros; e gastam fortunas colossais com progra
mas de publicidade, através dos jornais e das emissoras 
de TV devem ser contidas enquanto ê tempo. 

Urge deter essa avaiarlclie publicitária comO prelimi
nar indispensável à defesa da saúde e do bem-estar do 
nosso povo- principalmente dos segmentos mais vulne
râveis: aos efeitos nocivos do vício de fumar, as mulheres 
e aS- criãhças criminosamente enganadas pela publicida
de das companhias de cigarros. 

Desejo, mais uma vez, reiterar os meus mais sinceros 
agradecimentos pela fidalguia da atenção que me foi dis
pensada. Parece-m~ chegada a hora de, simultaneamente 
com-~·as impr6s_ci~dfv_eis renexões que o problema estã 
exigindo, em todas as Unidades da Federação, reivindi
car a 'Urgente int~t_:venção das autoridades responsáveis, 
- ao nível dos órgãos de saúde e de educação, no senti
do de uma definitiva erradicação do nagelo do tabagis
mo. Mas, esse objetivo somente poderã ser atingido 
quando as autoridades puderem contar com o apoio da 
indispensável participação comunitária. 

Estou convencido de que, ainda mais importantes do 
que a participação dos médicos, cientistas, pesquisado
res, jornalistas e políticos, é a integração das mulheres, 
no comando e na execução dos programas e ações de 
combate ao vício de fumar, que a mobilização nacional 
deverã realizar em todo o Brasil. 

A adesão e o maciço engajamento das mulheres nessa 
batalha patriótica significa a vitória e constitui uma con
tribuição fundamental à melhoria da saúde, do bem
estar e da qualidade de vida das famílias brasileiras. 

O ~~· PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a pã.Jit.vra ao nobrê Senador Gastão MíJller. 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- PT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr._Pr~idente, Srs. Senado~ 
res: 

Hoje, por volta das 18:00 hora.s_o Tribunal Superior 
Eleitoral deverá julgar o Recurso Especial (n9 6.030) -
do PMDB de Mato Grosso. 

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso negpu 
provimento, ao mesmo, estribado na preclusão. O Presi
dente do TRE, Desembargador José_ Vida!, em memorã
vel despacho, acolhendo_ o recurso do P.artid.P, afirma, 
com a sua autoridade de jurista, de professor de Direito e 
cidadão acima -de qualquer suspeita que, no caso em 
pauta, não houve a famigerada preclusão. 

Vários motivos levaram o Desembargador José Vidal 
a dizer com critêrio ·a que acima afirmo. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, o PMDB de 
Mato Grosso, divulgou, ontem, um Memorial que bem 
explica e justifica a esperança e a confiança mesmo no 
julgamento sereno do_Tribunal Superior Eleitoral, hoje, 
como disse no início deste pronunciamento. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste 
dos Anais, o documento intitulado "Memorial" divulga
do pelo PMDB, de Mato Grosso. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Recurso Especial (N9 6.030) do PMDB de Mato 
Grosso. 

MEMORIAL 

Rigorosamente, não hã preclusão. 
Para demonstrá-lo, basta que se leia o claro des

pacho do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato GrossO-; ao aaril.itir ·o Recurso Especial: 

.. 0 Recurso Especial deve ser admitido, uma vez 
que a decisão foi proferida contra expressa dispo
sição de lei. Em primeíro lugar, a reclamação deu 
entrada no Cartório Eleitoral do dia 27 de no
vembro de 1982 e o encerramento dos trabalh_os_das 
três juntas apuradoras foi prorrogado por cinco 
dias, conforme decisão do TRE, de 26-11-82, a pedi
do do Juiz Eleitoral da I• Zona (documentos de fls. 
4670 a 4673 do TRE). 

Em segundo lugar, a preclusão não ocorreu 
quanto à impugnação da qualificação d_os eleitor.es 
tidos como menores, de vez que a certidão fornecida 
pelo Chefe da !!._Zona Eleitoral afit:_ma que .. inexis
tem nos arquivos deste Cartório Eleitoral os editais 
solicitados.,. mesmo porque jamais foram feitosTâis 
editais". 

Assim, a decisão foi- proferida contra eXpressa 
disposição dos_ artigos 233, 171 e 149 do Código 
EleitoraL Além do mais, é bom para a Justiça Elei
toral que o Tribunal Superior examine estes autos 
que denunciam fatos gravíssimos a desprestigiar e 
macular a Justiça especializada deste Estado e que a 
preclusão em nada_melhora a sua imagem, pelo con
trário, deixa sempre a dúvida que o mais alto Tri
bunal Eleitoral ir_â dissipar. 

Pelo exposto, admito o recurso e conseqUente
mente determino a abertura de vista aos recorridos, 
Partido DerriocrãtiCo Social e Justiça Eleitoral." 

A firmeza deste despacho dispensa exame de pro
vas ou pesquisa de outros elementos que estão, en~ 
tretanto, no processo. 

Quanto ao mérito, ê irrecusável a ocorrência das 
graves irregularidades que fulminam as eleições em 
toda a 1• Zona Eleitoral. 

Veja-se que no TRE, embora alegada a preclu
são, para não se examinar a substância do Recurso, 
foi assinalado pelo próprio Relator: 

"Pelos motivos expostos, nego provimento ao re
curso, confirmando a decisão recorrida, determinan
do, entretanto, que além das providências normais 
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para a apuracão das irregularidades e responsabilida
des, seja feita, com a máxiinO. urgência, Uma revisão 
geral e~ todos os títulos expedidos em Mato Grosso.·· 
-ririfo nosso) 

Tais irregularidades, pela sua relevânca, conduzi
ram à conclusão do V. Acprdão recorridq, nos se-
guintes termos: -

"Entretanto, por maioria, determinam a apuração 
-daS poistvei.s fraudes apontadas ttas razões do recur

so 

Como se vê, ficou acentuada a ocorrência de irre
gularidades que írriportim nuHdade de-votãção cujo 
montante sobe a 20.938. 

Tanto mais relevante ê este montante quanto a 
diferença de votos entre os dois partidos foi de ape
nas 14.627 para Governador em todo o Estado de 
Mato Grosso, e 5 mil na I• Zona. 

Como se vê, esta díferença é inferior ao n"úmero 
de títulos feitos em repartições fora 'de cart6rio, com 
infringência do artigo 45, § 11 do CE, o que implica 
nã su-a--iOta_l nulidade, pois que feitos/ora de cart6rio 
títulos e folhas individuais de votação, sem à.iiiJJea~ 
m_ento do recorrente, já que não houvera publicação 
de editais de pedidos de inscrição conforme manda 
o mesmo artigo 45 em seu § 69. Estes dois fatos -
foi ta de editais e feitura de tltulos fora de cart6rio
estão comprovados documentalmente por certidõ~ 
passadas pelo mesmo Juízo da I • ZE, e que se en
contram nos autos, sendo matéria incontroversa. 

Desse modo, verifica-se que a falta de suporte le
gal para as eleições realizadas na I• Zona retira legi
timidade às votações que compuseram aquele total 
de 20.938 votos. 

Das 22 irregularidades denunciadas destacamos 
principalmente: 

a) feitura de todos _os títulos da l • ZE no ano de 
- 1982, sem publicação de editais que, como jã se de

monstrou, infringe o CE e retira a possibilidadse de 
qualquer alegação de preclusão; 

b) feitura de 20.938 títulos e folhas de vot;:Lção 
fora de cartório, em repartições e até enúdãdes par

.. ticulares controladas pelo PDS, com total desconhe
cimento do recorrente; 

c) feitura de títulos de menores, de título_s falsos, 
Pe títulos múltiplos, de títulos de praça de pré, con
forme reconhece o voto do próprio Des. Avalone, 
em númerO que só pOderã ãpurar-Se após ã reVisão 
eleitoral; 

d) transPOrte ilegal de eleitores entre a Capital e 
cidades _circunvizinhas, contrariando a lei e facili
tando o uso de títulos falsos e múltiplos, o que está 
devidamente documentado nos autos pela fotocópia 
da representação firmada pelo próprio Juiz da 1 • 
Zona Eh:itoral, denunciando o fato ao TRE. 

Em resum_p, hã ilegaliçiades que anulam a vo
tação da 1• ZE, pois que está cabalmente comprova
da a existência de um amplo "processo de fraude", 
que abarcou desde a qualificação até a diplomação, 
atingindo indistintamente todas as fases do processo 
eleitoral. 

Sendo a declaração de ineficácia a sánção da 
fraude comprovada, a declaração desta ineficácia 
do processo eleitoral implica, necessariamente, na 
nulidade da,s eleições realizadas na l • Zona Eleitoral 
e, uma vez demonstrada, com está, a ine~istência de 
preclusão, é irrecusável que o presente Recurso deve 
ser conhecido e provido, para que se restaure, ao 
mesmo-tempo, a eficáCÍa da lei e a Verdadeira mani
festação do eleitorad_o. 

Brasflia, 14 de setembto de; 1983.--

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

Setembro de 1983 

0 SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce-
do a palav:a -:o. nobre Senador Joiio Calrrion, 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o se
güinte discurso.)- Sr. Presidente, e Srs. Senadores: 

Matef!lâtico, jurista, pensador, político de- decisiva 
Parffcip!Íção rlo movimento que levou à independência 
brasileira, Hipólito. José da Costa foi antes de mais nada 
jornalista. Sua vida foi curta, mas dela nos ficaram não 
apenas emocionados e brilhantes pronunciamentos em 
favár de-nossa liberdade como a criação do Correio Bra
ziliense, o Primeiro, em Londres. 

.Os 160 anos de sua morte foram lembrados, em tocan
te cerimônia, pelo ilustre embaixador do Brasil em Lon
dres, o ex-Ministro e extraordinário diplomata Márjo 
Gibson Barboza. Em discurso- que leu junto ao túmulo 
de Hipólito da Costa, na pequena igreja de St. Mary the 
Virgiil; riosso embaixador destacou uma verdadeira ex
plosão do paladino de nossa independência: "eia pois, 
senhores das Cortes de Portugal, o Brasil quer ser livre 
pode ser livre- jã é livre". Essa frase, contida em um de 
seus últimos artigos, -no próprio Correio Braziliense, ser
ve comõ-exeinplo da intensidade de seu sentimento e da 
força de seu verbo. 

Hipólito José da Costa, levado a exilar-se para a Ingla
terra diante da perseguição que, por ser maçom, lhe mo
via da Inquisição, lá fundou em 1819 o Correio Brazilien· 
se. Tablóide editado mensalmente, o jornal dirigia-se ba
sicamente às elites brasileira e portuguesa. Chegava ao 
Brasil com o atrativo especial de escapar às limitações 
impostas aos jornais impressos em nossa terra. Ao evo
lUir Hipólito de sua original posíção moderada, de de
fensor da autonomia brasileira dentro de uma comuni
dade lusitana, para a batalha pela independência nacio
nal, marcou profundamente a consciência do jovam País 
e doS qUe se tornariam a nova classe dirigente do Im
pério que surgia, 

O Correio Braziliense, sua principal criação, teve 
Como maior flama precisamente essa luta, Tanto assim 
que, ao ver tornada real sua meta, a independência, Hi
pólito José da Costa considerou cumprida a missão e 
permitiu o fechamento do jornal. Era o mês de dezembro 
de 1822. Pouco depois, em seteinbro de 1823, morria na 
mesma Inglaterra que a obrigara - e à sua batalha -
sendo supultado na milenar igreja de St. Mary the Vir
gin. 

Nós dos Diârios Associados tivemos e mente essa luta 
pela independência e pela dignidade nacional ao fazer
mOs ressurgir o nome do jornal de Hipólito na nova ca
pital brasileira, nesse novo símbolo da pujança nacional 
que surgia no Planalto Central. Hoje, como então, per
manece o CorreiQ_Br_!lziliense na posição de órgão líder 
do Distrito Federal, como o Jornal de maior circulação 
em Brasília. O diretor superintendente do Correio,jorna
lista Edilson Cid V areia, pode participar, nesta semana 
em Londres, da homenagem prestada à memória do furt
dador do primeiro Correio. 

Com grande satisfação podemos atualmente testemu
nhar o excelente trabalho jornalístico que vem realizan
do o Correio Brazilicnse. Com uma qualific"ilôa equipe, 
chefiada pelos admiráveis jornalistas que são Ary Cunha 
e Ronaldo Junqueira, o Correio tem proporcioriado uma 
ex.celent~ cobertura em todas as áreas, na polftica, na 
economia, na reportagem local inclusivC. E, mais do que 
isso, notabilizado por "furos" jornalísticos quase 
diãrios,-que o transforanl enfUma leitura obrigatória atê 
mesmo para os _que vivem fora de Brasília. 

Este é o 'registro que desejo fazer nesta Casa. Ao mes
mo tempo em que louvo a iniciativa de nosso notâvel 
embaixador no Reino Unido, ao recordar a_ fascinante 
personalidade de -Hipólito- José da Costa, permito~me 
homenagear particularmente o esforço por ele travado 

_em razão daquilo que, em carãter permanente, deve 
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constituir a preocupação mâxima de todos nós: a garan
tia da independência nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre S.enador Fernando Henrique Car-. 
doso. 

O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: -

Solidariedade ao Paraguai 
Quem sofreu na carne as perseguições do obscurantis

mo poHtico sabe o valor da solidariedade internacional 
nas horas difíceis. 

Desde o dia 6 de agosto último, mais de 30 presos polí
ticos fazem greve de fome nos cârceres da ditadura pãra
guaia. Que demandam? Reivindicações por certo fami
liares aos que lutaram e lutam pela plena democrati
zação do Brasil: 

- Liberdade para todos os presos políticos do Para
guai - e passavam de 40 em agosto passado, alguns de
les encarcerados desde 1962. 

..:.__Suspensão do estado de sítio vigente naquelé país 
há quase 30 anos -o mesmo período em que o General 
Stressner se mantêm no poder através de sucessivas .. ree
leições". 

- Revogação das Leis n9s 209 e 294, versão local do 
instrumento de arbítrio que é a nossa Lei de Segurança 
Nacional. 

-Liberdade de imprensa e associação, pressupostos 
fundamentais do convívio --democráticO que, embora 
aqui em melhores condições do que lá, também lutamos 
para restabelecer integralmente no Brasil. 

O protesto dos presos, quejã dura 10 dias, acontece no 
bojo de um movimento cívico que ganha vulto apesar da 
repressão. Uma assembléia permanente de solidariedade 
e uma coordenadoria de movimentos. estudantis articu
lam o apoio aos grevistas. Igreja, partidos de oposição, 
entidades estudantis independentes, sindicalistas, intelec
tuais, artistas, parentes de presos e refugiados políticos 
unem-se no testemunho de que a centelha da resistência 
permanece viva sob as cinzas do autoritarismo decrepto. 

Bem sei que a solidariedade à distância tem pouca in
fluência no desfecho imediato dessas lutas. Por si só, não 
fará recuar as engrenagens da opressão. 

Servirá, contudo, - e isso sempre acaba contando no 
desenrolar dos acontecimentos - para dar alento aos 
que se expõem diretamente aos golpes do arbítrio, mos
trando que não estão sozinhos. Que ao lãdo deles, olh-an
do para eles, e afinal não tão longe no mapa da América 
do Sul, há quem trave lutas semelhantes por liberdade e 
reconhecimento de direitos fundamentais. 

Tanto quanto os sentimentos de simpatia por nossos 
vizinhos, invoco aqui a consciência de que a busca siste
mática de aproximação com os países do Terceiro Mun
do, a começar pelos latino-americanos, é imperativo de 
sobrevivência para nós, brasileif-os, em face da instabili
dade e do acirramento das desigualdades que marcam a 
cena mundial. 

Nessa perspectiva, permitam-me regisirar minha preo~ 
cupação com a sorte dos presos políticos e de todos os 
que sofrem perseguições ito Paraguai, minha admiração. 
pelo estoicismo e a corageffi com que dão exemplo de re
sistência ao autoritariSmo, e ni.inha confiança de qUe o 
apoio a eles prestado nesta hora torna mais próxinlO-o 
dia em que se estenderá, entre os povos latino
americanos, a teia vigorosa de uma soiidariedade voltã
da para o desenvolvimento com justiça social e democra
cia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santili6) -.Conce~ 
do a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB 'Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-
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dores, o desemprego alarmante que atinge a população 
trabalhadora .de j.odo 9 País tem características singula
res no N ardeste. No meu Estado, a Paraíba, a coincidên
cia do aniquilamento da economia agrícola pelos fatores 
naturais colocou à mercê de precária assistência do Go
verno Federal praticamente toda a mão~de~obra rural 
das "microrregiões incluídas no polígono das secas -
uma superfície que abrange 98% do território. O Gover
no do Estado, em decisão acatada pelo Governo Central 
através do Ministêrio do Interior, declarou em situação 
de emergência todos os municípios paraibanos afetados 
pela seca em seu quinto ano de persistência. 

O.quadro urbano, por outro lado, se reflete na exaus
tão da economia primária, agrava-se com a convergência 
de outra crise decorrente de recessão induzida pelas dire
trizes da política económiCa do Governo Federal, asso
ciada à redução das receitas dos Governos Estaduais e 
Municipa-is,· próprias ou transferidas da União. A inêr~ 
cia, o desespero e a imprevidência dos responsáveis pela 
condução das políticas gOvernamentais conduziram o 
Estado, ele próprio, à deprimente situação de prê
írlsolvência em que hoje se situa. h conhecido que, ao fiffi 
de um ciclo de dispêndios compensatórios paternalistas, 
-de criação indiscriminada de empregos públicos e reajl:ls
tes salariais, o Estado se defrontou com a necessidade de 
prosseguir endividando-se em énoeda externa para aten
der à folha de salários do serviço público. Outrossim, re
cursos nobres vinculados foram absorvidos em conta ú
nica no Banco do Estado (PÃRAIBAN) para atender in
distintamente aos gastos e custeio da administração. 

Tal sitUação reclama do Governo Estadual providên
cias urgentes, enérgicas e criativas no sentido de qui ·a 
superação das dificuldades internas restitua a credibili
dade à administração-e, ao lado disso, as condições mo
rais e financeiras-para que possa interVir encazmente na 
recuperação dOs níveis mínimos de emprego indispensá
veis à estabilidade social. E para que esse retorno à nor
malidade se processe em clima de consenso, com apoio 
das forÇas poJtiicãS"Que se opõem aos detentores do po
der, o requisito mais elementar ê o de que as medidas·a 
ser adotadas o sejãm Com respeito devido aos princípios 
da legalidade, da lisura e da boa" fé implícitos aos a tos de 
governo. 
- lnfeHzmente, o desempenho do Governo da ~araíba, 

demonstrado em atos recentes de sua iniciativa, não au
toriza a confiança, nem só da Oposição, mas dos setores 
m.ãis representativos da sociedade civil, de que o espírito 
público e o interesse da coletividade sejam inspiradores 
das decisões das autoridad..~ -Refiro-me especificamente 
~insatisfação que atingiu todo o empresariado da cons
trução civil do Estado cv_m_ os critêrios adotados pela 
Companhia Estadua_l de Hú.bitação PopUlar- CEHAP 
-para submeter a licitação, de uma só vez, um pacote 
de obras de infra-estrutura para conjuntos habitacionais 
na capital e em outras cidades do Estado. O episódio re
vela que tambêm os pequenos Estados do Nordeste não 
escapam à lógica sinUosa e dissíinulada que se desmasca
ra nos escândalos sucessivos que têm sido denunciados 
ao País como responsáveis pelo descrêdito do Governo 
mediante o desvio de dinheiros públicos para o enrique~ 
cimento .. _de grupos. · - · · -

O fato merece ser desnudado em tempo antes de gerar 
conseg_iJências irreparáveis. A partir de julho último, 
conforro.e registra a imprensa do estado, empresários de 
.const~U.ção civil, notadamente os pequenos empresários, 
co~éç&-am a denunciar a política do Governo do Esta
do na licitação de obras, serviços e compras de materiais 
mediante a íntrodução de normas específicas nas concor
rências, de cuja aplicação vinha resultando a exclusão da 
pequena empresa de qualquer possibilidade de. competir, 
As denúncias que foram conduzidas sob a responsabili
dade do Sindicato da· Indústria de Construção CiVil, ad
vertiam para o risco de que essa orientação, ria prbiica, 
contratriando os compromissos do Governo, viessem in-
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viabilizar a pequena iniciativa nesse ramo industrial de 
su.ma importância na geração de empregos e de renda no 
âmbito do Estado. 

Indiferentes às críticas, a Companhia Estadual de Ha
bitação Popular- CEHAP- fez publicar na imprensa, 
no dia 31 dej_1,dho de 1983, aviso atravês do qual tornava 
público que aquela companhia receberia propostas de 
credenciamento para execução de obras com fiflanda
mento referentes ao conjuntos residenciais Bodocongó I 
e II, Campina Grande, Mangabeira I e II, João Pessoa, 
Alagoa Grande e Sousa, respectivamente. 

As empresas atraídas pelo aviso vieram a constatar, ao 
conhecer o edital de concorrência 05/83, que as normas 
da licitação foram de tal forma manipuladas que, em 
conseqUência, todas as empresas do Estado e algumas 
nacionais interessadas em ccinCori-er estariam alijadas em 
face das disposições do caderno de qualificação, em fa
vor de uma única .. concorrente", a Construtora Tambau 
S.A. cuja filial se constituíra em João Pessoa no dia 14 de 
julho ·de 1983, 15 dias antes da publicação do aviso da 
concorrência. Com surpresa ainda maior as concorrentes 
estabeleciam condições interpretadas como priVilêgio 
para a empresa escolhida. 

Em primeiro lugar, o edital 05/83, ao submeter a lici
tação um pacote de obras com custo estimado entre 8 e 
12 bilhões de cruzeiros não estipulou valor básico para 
as mesmas, deixando-o juntamente com o cronograma 
de execução a critério exclusivo da empresa proponente. 
Esta, segundo o caderno de qualificação deveria apresen
tar previamente, conforme o item .. g) atestado de que 
realizou Qbras .de infra-estrutura industrial no prazo de 1 
(um) ano, em um só contrato, para agentes, do PLA~ 
NHAP, no valor mínimo de 500.000 UPCs". Esta con
dição casuística seria pr.eenchida pela Construtura Tam
bau, afinal a única habilitada. 

Uma outra condição para qualificação exigia um capi
tal social mínimo cj.e 130 milhões de cruzeiros (na Paraí
ba existem 15 empresas com capital superior a esse 
nível). Além desta, B. "empresa deveria apresentar carta 
de estabelecimento bancário nacional ou estrangeiro 
atestando sua capacidade financeira e assegurando fi
nanCiamento de B.tê 20% (vinte por cento) do investimen
Üi ·total á ser aplicadO· nos seis (6) meses iniciaiS. 

Note-se qtie pela expressão de até 20% a empresa be
neficiáiia única de habilitação, cujos pedidos foram ana
lisados até o dia 12 de ágosto, ficou bastante à vontade 
par·a estabelecer seu próprio limite de financiamento na 
proposta para a concorrência realizada no dia 19 de 
agosto. Vor úllimo, no caderno de encargos a Compa
nhia Estadual de Habitação Popular estipula critêrios de· 
medições e pagamentos que reduzem consideravelmente 
o esforço financeiro própr~o de empreiteira. Afinal, sabe
se que o financiador da obra vai ser mesmo o E!N H que 
já conta _com essa disponibilidade dentro dos prazos 
compatíveis com a expectativa de início das obras. 

O perfil do escândalo começa a exibir seus contornos 
definit1Vos quando se investiga a iderittdade dessa empre
sa. A Construtora Tambau S.A., em que pese a fantasia 
alusiva a um topônimo paraibano, não tem nada com a 
Paraíba. Era uma sociedade anónima, com capital reali
zaâo iilTerior a 47 milhões de cruzeiroS. Em noveillbro 
do mesmo ano abriu uma filial em Manaus onde ganhou 
uma con-~or:rência junto ao PLANHAP para a obra de 
valor de 500.000 UPCs. Mencionada no edital da 
CEHAP. A sede social da empresa é a cidade do Rio de 
Janeiro, onde tem endereço à Rua Buenos Aires n~ 02, 
salas 406, 1.206/07. Seus diretores são desconhecidos: 
Antônio Luis da Silva Maués e Maria Hetilene Bezerra 
Goines. 

Em 28 de junho de 1983, elevou seu capital integraliza
do com utilização de correção monetária e reservas para 
Cr$ 145 milhões. No dia 17 de agosto, dep-ois de habilita
da isoladamente, depositou em títulos da dívida pública 
na Tesouraria da CEHA P Cr$ 5 milhões como caução de 
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garantia da assinatura de contrato para execução de Cri 
12 bilhões em obras assegurado mediante concorrência 
em que a empreiteira nãõ teve concorre·nte. · -

A esta altura, pressionada pela opinião pública, pelo 
Sindicato da Indústria de Construção Ci_vil de João Pes
soa, pelas denúncias do deputado Jório de Lira Macha
do na Assembléia Legislativa, onde foi requerida instau
ração de uma CPI, além do concurso do Tribunal de
Contas do _Estado, a Companhia Estadual de Habitação 
Popular ait1.da não homologou a concorrência que deve
rã ser ainda submetida ao BNH. Em nome da moralida
de pública, dos· interesses dos trabalhadores_ e _do empre
sariado paraibano, exige-se das autoridades federais e es
tadUais um esclarecimento completo do casQ, anulando
se a concorrência e punindo-se os responsâvelS pela ten
tativa de burla à lei e aos princípiOs dã moralidade admi-_ 
nistrativa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Não hã 
ma:iS oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extfaordi!Íária a 
realizar-se às 18 h_ora_s_e 30 minutos, ant~riorm_eJl_le con
vocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n'1774, de 
1983;da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Sena_do n'1 374, de 1981, de 
sua autoria, que dispõe sobre a politica econômica do 
guaraná, cria a .. Superintendência do Guaranâ'_', e dâ 
outras providências .. 

2 

Discussão, em turno único, da Redação fina1_(ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~' 786, de 
1983), do Projeto de Decr_eto Legislativo n\) 8, de t 982 (n"' 
120/82, na Cãrõara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Cultural, Científica e Técnica 
entre o Governo dJl República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Mali, concluído em Brasília, a 
7 de outubro de 1981. 

3 

Discussão, em turno único, da Redação final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 787, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 97, de 1983, que sus-: 
pende a execução do art. 3"' da lei n'~' 1.390, de 30 de agos
to de 1977, do Município de ltararé, no Estado de São 
Paulo. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~ 
mara n9 8, de 1983 (n9 l/83, na Casa de origem), que rea· 
justa os valores de vencimentos, salários e proventos dos 
servidores da Câmara dos Deputados e dâ outras provi
dências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 616 a 6t8, de 
1983, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça; 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 101, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 781, de_ 
1983), que suspende a execução do art. 4"' do Decreto-lei 
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n'~' 57, de 18 de novembro de 1966, e do§ 39 do 3JL_85, da 
Lei n"' 5.172, de 25 de outubro de I966(Côdigo Tribu
tário N acionp.l), 

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

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

Ata da 153~ Sessão, 
em 15 de setembro de 1983 
1• Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Henrique Sanrillo 

ÀS 18 HORAS E 30"MINUTOS. ACHAM-SE PRE-
SENTES OSSRS. SENADOJÚ>S:. c. c- ' . -

:--- Iris Célia - Mário Maia - Eunice Michiles -
Raimundo Parente- Claudionar RoriÍ:- Gaivão Mo

.d_esto - Odacir Soares - Aloysio Ch~yes - Gabriel 
Hermes - Hélio Gueiros __:: Alexandre Costa -- JoP.o 
Castelo -José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nu
nes - Almir Pinto -José Lins- Virgíliõ Távora
Cilrlos Alberto - Dinarte Mariz - Humberto Lucena 
- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Ju
rema - Marco Maciel - Nilo Coelho - Guilherme 

- Palmeira - Luiz Cavalcante- Albano Franco - Lou
rival Baptista - Passos Pôrto - J utahy Magalhães -
Lomanto Júnior -João Calmon -José Ignâcio
Moacyr Dalia- Amaral Peixoto- Nelson Carneirc """":' 
Roberto Saturnino - Itamar Franco - Alfredo Cam
pos - Amaral Furlan -:- Severo Gomes - Henrique 
Santillo- Lázaro Barbosa- Gastão MUller- Rober
to Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Sal
danha Derzi - AffonsO Camargo - Álvaro Dias -
EnéaS Faria- JaiSon Barreto- Lenoir Vargas- Car
los Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardos~. 

O ~R. PRESIDENTE (Henr~9ue S~ntill~) ~A I~sta 
df: presença acusa o cOmparecimênto de 58 Srs.-Senado
res. Havendo número regimental, declarO aberta a ses
são. 

So_b a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário vai proceder à leitura do Expedien

te. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIOS 

Do Sr. J9~_Secretârio _da Câmara_ d.os Deputados, enca~ 
minhânâo à ievisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N'.116, DE 1983 
(N9 188/83, oa Casa de origem) 

De iniCiatiVa do Sr. Presidente da República 

~Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA a doar o Imóvel que 
méileiona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Fica o Instituto Nacional de Colonização _e 
Reforma Agrária- INCRA autorizado a doar, ao I~sti
tuto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF, o 
imóvel com 3,0930 ha (trêS heCtares, nove ares e trinta 
centiares), denominado "Bom.Jesijs",localizado no mu
nicíp_io de Campo Largo, Estado do Paraná. 

Parágrafo único. O im_óvel a qile se refere este artigo 
está transcrito em nome do Instituto Nacional de Colo-
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nização e Reforma Agrária - INCRA, no Registro de 
Imóveis da Comarca de Campo largo, no livro 3-X, a fls. 
6ú, Sob O n9 26.956, e rem o seguinte perímetro: partindo 
do ponto PP-O, situado no ponto comum de divisa de 
terras de Ermírio Klentz e Augusto Andi'eassa, segue 
cOllfforitandõ~ com terras de Augusto Andreassa e Pedro 
Castelo, com os seguintes azimutes e distâncias: 
44"59'45'"- 50, 10m, 1 1"31 'lO" -20,ZOm e54"19'55"-
88,05m, pasSando pelos pontos I e 2, até o ponto 3, si
tuado à margem da Estrada do_Engenho; daí, segue con
frontando com a Estrada do Engenho, azimute de 
145°30'40,. e distância de 81,42m até o ponto 4, situado à 
margem d8 estrada açima citada, esquina da Rua 15 de 
Novembro; daí segue com o a~imute de 157°56'00" edis
tância de 33,93m, até o ponto 5; daí, segue confrontando 
_com terras de Francisco Verbicaro, com os seguintes az.i/ 
mutes e distâncias: 223°01'10" ~67,20m, e 128°46'26' 
-52, 35m, passando pelo ponto 6, até o ponto 7, situado 
no ponto comum de divisa de terras de Francisco Verbi
caro e Frederico Perusso; dai, segue confrontando com 

-'terraS ·de Fi'ederico Pei-usso, com os s-eguintes azimutes ·e 
distâncias: 230°54-'01" - 63J30m e 100°09'46" -
67,97m, passando pelo ponto 8 até o ponto 9, situado no 
ponto comum de divisa de teri-as de Frederico Perusso e 
Augusto Andreassa; daí, segue c_onftontanQo çom terrªs 

"de Augusto Andreassa, com os seguintes azimutes edis
tâncias: 101°17'48.,- 38,40m,_ 127°09'04" -_ll,75I_D, 

_ 270°27'20"- 51,30in, e 256°44'26"- 92,70, passando 
pelos pontos 10, ll e 12, até o ponto 13, situado no pon
to comum de divisa de terras de Augusto Andreassa e 
Pedro Coltro; daí, segue confrontando com terras de Pe
dro Coltro, com os seguintes azimutes e distâncias: 
297°47'02" ~ 76,53m, atravessando um banhado 
341°44'53"- ~9,30m, e 279°08'13"- 3,02m, passando 
pelos pontos 14 e 15, até o ponto 15A, situado na divisa
-comum de-terras de Pedro Coltro e Ermínrio Klentz; daí, 
segue confrontando com terras de Ermínrio Klentz, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 354°55'09"- 61,20ril, 
e 352°28'44"- 42,90m, passando pelo ponto 16, até o 
pontO "PP-O, iilício da descrição deste perímetro. 

Art. 29 Q__im_óvel a ser doado se- destina ao funciona
mento do Posto de Fomento Florestal, do IBDF. 

Art. 39 A doação de que trata esta lei, serâ efetivada 
mediante termo, a ser outorgado pelo Instituto Nacional 
de Coloniza_çã.o e Reforma Agrária - INCRA. 

Art. 49 O imóvel, com suas benfeitorias e acessórios, 
reverterá, de pleno direito, ao património do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, independentemente de qualquer indenização, se, 
em qualquer tempo, vier a ser dada ao _imóvel destinação 
diversa da pi"evista nesta lei. 

Art. 59 EstaJei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 69 Rev9gam-se as disposições em contrãrio. 

MENSAGEM N' 90, DE 1983 

Excelentíssiinos Senhores Membros do Con-gresSo Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, teiiho a hónta 
de submeter à elevada deliberação de Vossa.s Excelên
cias, acompanhaâo de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos Fun
diários e Secretário-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional, o anexo projeto de lei que "autoriza o Institu
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN
CRA, a doar o imóvel que menciona". 

. Brasília, 9 de março de 1983. - Joãq Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 9, DE 3 DE MARÇO 
DE 1983, do SENHOR MINISTRO EX
TRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUN
DIÁRIOS E SECRETÁRIO-GERAL DO CSN. 

Excelentís.simo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

VosSa Excelência o anexo Anteprojeto de Lei que autori-



Setembro de 1983 

za o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária- INCRA a doar, ao Instituto BrasileirO de DeR 
senvolvimento Florestal- IBDF, o imóvel rural de sua 
propriedade, denominado "Bom Jesus", com 3,0930 h a 
(três hectares, nove ares e trinta centi<ires).. situado no 
Município de Campo Largo, Estado do Paraná. 

2. O imóvel .em questão está transcrito em nome do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrár_ra
INCRA, no Registro de Imóvel da Comarca de Campo 
Largo, no livro 3x, a fl. 60, sob o n9 26.956, e se destina 
ao incremento das atividades de um Posto de Fomento 
Florestal do IBDF, nele já instalado em virtude de con
trato de cornada to firmado em 7 de janeiro de 1976 entre 
o INCRA e o IBDF. -

3. Face a estas considerações e tendo em vista os ter..:· 
mos do Parecer H~525, da Consultaria Geral da Re
pública, publícado no Diário Oficial da União de 21 de_ 
junho de 1967, entendo necessária a expedição de_Lei a uM 
torizativa da doação que se tem como objetivo. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os pro· 
testas do meu mais profundo respeito.- Danllo Venturi
ni, Min. Extraordinário para Assuntos Fundiários e Sec. 
Geral do CSN, 

(Às Comissões de Assuntos Regiõiúzis e ·de- Fi· 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 117, de 1983 
(n"' 1.707/83, na Casa de origem) 

Altera as contribuições dos segurados obrigatórios 
do Instituto de Previdência dos Congressistas -IPC, 
o valor das pensões e dá outras providências. 

O Congresso NaciOnal decreta: 

Art. 19 A Lei n~' 7.087, de 29 de dezembro de 1982, 
passa a vigorar com os seguintes dispositivos alterados: 

''Art. 20, ..... ~~~··· .. , .~~'" ..... ,., .... -..-r.

I- ''''''' "' ~áF»' ···~~-~~ •. '" ·--·-·" 

a) lO% (dez por cento) dos subsídios (partes fiXa 
e variável) e das diárias· pagas aos Congressísta,s; 

Art. 24 .. O segurado obrigatóriO que, o téi'mino 
do exercício do mandato, não haja cumprido o 
período de 8 (oito) anos, consecutivos ou alterna
dos, e o segurado facultativo que se desligar do 6r~ 
gão ao qual pertença poderão confinU.ãr Contribuin
do mensalmente, com as partes correspondentes, ao 
segurado e ao 6rgão, atê_ c_ompletar o-períódo de ca
rência ou a idade estabelecida. no art. 34 desta lei, 
devendo estas contribuições i_ntegrais receber os rea· 
justes proporcioi1"ãis_-à majoração dO valor base de 
cálculo. 

Art. 28. 
1-

II- a pessoa designada, que só poderá ser me
nor de 21 (vinte e urri) anos ou maior de 60 (sessen
ta) anos ou inválida; 

Art. 35. 
Parágrafo únicO. -Pagas as contribuições 

equivalentes a 8 (oito) anos de mandato, a pensão 
corresponderá a 26% (vintc;ú_seis j:>or·-·cento) dos 
subsídios (partes fixa e variável) e das diárias pa
gas aos Congress_istas, acrescidos por ano de man
dato subseqUente ou exercido de mandato, con
tribuição correspondente ou fração superior a 6 
(seis) meses de contribuição, dos seguintes per
centuais: 
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c) do 299 ao 309 ano, mais 3,60% por ano. 

Art. -37. 
Parágrafo único. O valor mínimo da pensão 

por_invalidez: corresponderá a 26% (Vinte e seis por 
cento) ·dos subsídios (partes fixa e variável) e das 
diárias pagas aos Congressistas, vencimento ou sa

-lário básico mensal. 

Art. 38. 
Parágrafo úni"co. O valor mínimo da pensão de 

dependentes será 50% (cinqUenta por cento) de 26% 
(vinte e seis por cento) dos subsídios (partes fixa e 
variável) e das diárias pagas aoS" Congressistas, ven
cimento ou salário percebido pelo segurad~," 

Art. 29 Para fazer jus à pensão fixada nos termos 
desta lei, os Deputados Federais e SenadOres âevàãO re
colher pelo menos 48 (quarenta e oito) contribuiç-ões 
mensais calculadas com iriclusào das diárias pagas aos 
Congressistas. 

§ !9 É Tacultado aos atuais Deputados Federais e Se
nadores retroagir ao in[cio da legislatura em curso o pa
gamento de suas contribuições pela nova base de_calculo, 
pagando, neste caso, apenas a diferença entre es~as con
tribuições e as que já foram pagas pelo sistema da Lei n9 
7.087, de 29 de dezembro de 1982. 

§ 29 Durante o primeiro mandato dos Deputados se
rã- mantida a atual contribuição. 

Art. _ J9 No caso de averbação de mandato_ estac;lual 
-ou municipal, conforme a permissão do art. 27 da Lei n9 
7.087, de 29 de dezembro de 1982, o segurado que já te
nha requerido a averbação até a data da publicação des-

---ta lei, p-Oderá esc-ólher o sis.tema de sua preferência, entre 
a forma estabelecida no pa~ágrafo único daquele artigo e. 

_a_ disciplinada.neS1a lei, .respeitado o percentual de 24% 
(vinte e quatro por cento) para o cálculo da contribuição 
e o disposto no art. 29 desta lei. 

§ J9 Para novos pedidos de averbação de m!"ndato, 
.. aplicar-se-á somente o sistema de contribuição estabele

cido nesta lei. 
§ 29 A pens·ão será calculada tomando-se por base a 

forma de contribuição efetivamente paga pelo segurado. 
Art. 49 Deferida a averbação de mandato estadual 

ou r'nlinicipal, o segurado decidirá entre o paganlento em 
uma s-6 vez ou o início dO pagamento mensal. incidindo 

-sempre as contribuições sobre os valores vigentes na data 
do pagamento. 

Art. 5Y O Suplente que esteja na SituaÇão descrita no 
arL.26-da Lei nl' 7.087, de 29 de dezembro de 1982, terá 
reajustada sua pensàÕ nas bases e§tabele_cidas nesta lei, 

~~~_r_agar pelo menos 48 (quarenta -ê Õito) contrib-uições 
com incll_!são da~ diárias pagas a9i Congressistas. 

Art. 69 O segurado que não se tenha valido da facul
dade concedida no parágrafo único do art. 24 da Lei n9 
7.087, de 29 de dezembro de 1982, ainda poderá 
habilitar-se à continuidade da contribuição da carência, 
desde que o _requeira dentro de 1 (um) ano a contar da 
publicação desta lei. 

Art. 7~' _Será incluída na programação orçamentária 
anual das duas Casas do Congresso Nacional, dotª"ção 

-destinã.da ao reajuste das pensões pagas pelo lnstítuto de 
Previdência dos Congressistas - IPC. 

Parágrafo único. A dotação prevista neSte -artigo 
corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor das 
despesas previstas, para o exercício, com pagamento de 
pensões, sendo 30% (trinta por cento) no orçamento da 
Câmara dos Deputados e 20% (vinte Por cento) no orça
mento do Senado Federal. 

a) do 99 ao 169 _I,Ln_Q-, mais 3,25% por ano; 
- -Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 

cação. 

b) do !79 ao 289 ano, mais 3,40% por ano; Art. 99 Reyogam-se as disposições em contrário. 
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LEI_N9 7.087, 
DE 29 DE DEZEMBRO DE t982 

Dispõe sobre _o Instituto de Previdência dos Congres-
- -- sistas - IPC. 

CAPITULO III 
Da Receita do IPC 

Art. 20. A receita do IPC constituir-se-ã das seguin
tes contribuições e rendas: 
I-Contribuição -dÕs segurados, descontada mensal· 

men1e em folha, correspondente a: - -
a) 10% (dez por cento) do subsídios dos Congressistas 

_(partes fixa e variável); 
b) 10% (dez por cento) do vencimento efetivo ou saM 

!ária básicO dos servidores; 
11-_contrjbuição do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados correspondente a 16% (dezesseis por cen· 
to) dos subsidias fixo e variável e das diárias pagaS aos 
Congressistas: 

III -contribuição dos órgãos aos quais pertençam os 
segurados facultativos correspondente a 20% (vinte por 
cento) dos vencimentos efetivos e s~Iários básicos pagos 
em cada mês aos mesmos; 

IV-- desconto mensal correspondente a 7% (sete por 
cento) das pensões pagas a ex-contribuintes; 
V- saldo das diárias desc_ontadas dos Congressistas 

que faltarem às sessões; 
VI:-_iuros e outras rendas auferidas pelo Instituto; 
VII- auxílios e subvenções da União, independente

mente de registro do IPC no Conselho Nacional de Ser· 
viço Social ou em qualquer outro 6rgão. 

Parágrafo único. As dotações necessárias à execução 
do disposto nos incisos II e III deste artigo serão incluí
das nos orçamentos dos órgãos aos quais estãO vincula
dos os segurados. 

CAPITULO IV 
Dos Segurados 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Art. 24. O_segurado -obrigatório que, ao término do 
exercício do mandato, não haja cumprido o período de 8 
(oito) anos, consecutivos, ou alternados, e o segurado faM 
cultativo que se desHgar do órgão ao qual pertença pode-
rão continuar contribuindo mensalmente, com as partes 
correspondentes ao segurado e ao órgão, atê comPletar o 
período de carência, devendo estas contribuições ínte
grais sofrer os ·reajustes proporcionais à majoração do 
valor base de cálculo. 

Paqí:grª"fo ú_nico. O prazo para habilitação à continui
dade da contribuição de carência é de 6 (seis) meses, im
prorrogável, a contar do dia imediato ao fim do manda
_tg"ou exercício de mandato ou do dia do desligamento. 

CAPITULO V 
Dos.Dependentes 

Art. 28. 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 inválidos; 

II -a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só 
poderá ser menor de21 (vinte e um} anos ou maior de 60 
(sessenta) anos ou inválido; 

III -o pai inválido e a mãe; 
fV- os irmãos de qualquer condição, menores de 21 

(vinte e um) anos ou inválidos. 
§ J9 A existência· de dependentes de qualquer das 

classes enumeradas nos incisos deste artigo exclui do diM 
reito às prestações os_ dependentes enumerados nos inci-
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sos subseqüentes, ressalvado o disposto no§ 3~> deste arti
go. 

§ 2~> EquiParam-se aos filhos, nas condições estabele
cidas no inciso I e mediante declaração escrita do segUra- -
do; 

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. 
§ 311 Inexistindo esposa ou marido inválido com di

reito às prestações, a pessoa desginada poderá, mediante 
declaração escrita do segurado, concorrer com os filhos 
deste. 

§ 4~> A dependência econômic"a das pessoas indicadas 
no incis-o I deste artigo e dos equiparados aos filhos(§ 2~') 
é presumida, devendo a dos demais ser comprovada. 

CAPITULO VI 
Dos Benefícios 

SEÇÃO II 
Da Pensão 

Art. .15. Ressalvado o disposto no parágrafo únicO 
do art. 37 desta Lei, a pensão devida aos segurados abri~ 
gatórios será proporcional aos anos de mandato _o_u 
exercido de mandato federal somados ao tempo de man
dato estadual oU muiliCipal qüe for aVerbado nos termos 
do art. 27 desta Lei. 

P'<~.rágrafo- únicO. Pagas as cofiUibuições equivalentes a 
8 (oito) anos de mandato; a pensão corresponderá á 26% 
(vinte e seis por cento) dos subsidias (partes fixa e yari~
vel), acrescidos, por ano d_e mandato subseqüente, 
exercício de mandato, contribuição correspondente ou 
fração superior a 6 (seis) meses de contribuição, dos se
guintes percentuais: 

a) do 91' ao 161' ano_, mais 3,_25% por ano; 
b) do 17~' ao 281' ano, mais 3,40% pai" afio; 
cj do 291' ao_ 30~' an9, mais 3,60% por ano. 
Art. 36. O valor da pensão do_segurado facultativo, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 37 desta 
Lei; observado o limite fixado no parâgrafo único deste 
artigo, será -igual ao reSultado da multiplicação: 
I- do número de anos de contribuição: 
a) pela diária extraíd"a-ãa média" aritmética dos 12 (do-· 

ze) últimos vencimentos ou salftrios básicos relativamen~ 
te aos que ingressarem no IPC a partir da data da entra
da em vigor desta Lei; 

b) por 1/30 (um trinta avos) do _último vencimentO 
básico para os admitidos no IPC a partir da data de en
trada em vigor da Lei nl' 6.017, de 3_1 de dezernbto de 
1973, com exclusão dos compreendidos na, alínea a deste 
inciso; 

II -do número de anos de serviço prestado à Câritara 
dos Deputados ou_a_Q Senado Ff:deral, vedada_ a conta~ 
gem de qualquer período em dQbro, por 1/30 (Um trinta 
avos) do último, vencimento_bãsíco, relativamente aos fi
liados ao IPC anteriormente à data da entrada em vigor 
da Lei n9 6.017, de 31 de dezembro de 1973. __ 

Parágrafo únicO. O valor má.óÍITI-º çla pensão paga ao 
segurado facultativo será iguãl ao dO vericimento ou sa
lário básico percebido mensalmente pelo segurado. 

Art. 37. A pensão por invalidez, inexigida a_satis-
façào do período de carência, será; :-
I- integral, se decorrente de acidente em serviço; 
II -proporcional, assegurado o valor mínimo prevís· 

to no parágrafo úriiCO deste artigO: 
a) ao tempo de mandato federal, somado ao de man

dato estadual ou municipal averbado nos termos do art. 
27 desta Lei e, relativamente ao suplente; ao tempo de 
exercício do mandato, calculada na forma do parágrafo 
úniCo do art. 35 desta Lei; 

b) ao tempo de contribuição e calculada na form~: 
I. da alínea a do incis<d do art. 36 d_~ta Lei, em re

lação aos assegurados que ingressarem no IPC a partir 
da data da entrada em vigor desta Lei; 

2. da alínea b do inciso I do art. 3.6 dest~ Lei~ em re
lação aos admitidos após o inícios da vigência da Lei n\> 
6.017, de 31 de dezembro de 1973, excluídos os admiti
dos após a vigência desta Lei; 

c.) _ao_te_mpo de serviço na Câmara dos Deputados ou 
no Senado Federal relativamente ao segurados filiados 
antes _da entrada em vigor da Lei nl' 6.0p, de 31 de de
zembro de 1973. 

Parágrafo únfcó. O valor mínTmo da pensão por inva
lidez corresponderá a 26% (vinte e seis- por cento) dos 
subsidio.s (partes fixa e variável), vencimenfo ou- salário 
báSico mensaL 

Art. 38. A pensão dos dependentes do segurado fa
lecido no exercício do cargo, relevada a carêl!cia, será 
paga na base de 50% (cinqüe!l.ta por cento) do valor a 
que teria direito o extinto nos termos d_os artsA 35 e __ 36 _ 
desta Lei. No caso de falecimento de segurádo pensionis
ta, a pensão corresponderá à metade da que ele vinha 
percebendo, acrescida de tantas parcelas de lO% (dez por 
cento) de seu valor quantos forem os dependentes até o 
máximo de 5 (cinco). 

Parágrafo Unico. O Valor mínimo da pensão de depen
dentes será 50% (cinqüenta por cento) d_e 26% (vinte e 
seis por cento) dos subsídios (partes fixa e variável), ven
cimento ou salário básico percebido pelo segurado. 

·-·. ~-~- ..... _,. ~~ ·--·"'" .. _,__ .... -..... ·-~ ..... -~"· -·-~- ----
(Às Comissões Dire-tora, de Legislação Social e de 

Finanças.} 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 118, DE 1983 
- (N~' 11/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente _da Repóblica 

Fixa os _valores de retribuição das Categorias Fun
cionais de Técnico de -Meteorologia Aeronáutica e 
TécriiCo de Prôgr:ãmação e Operação de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' As classes integrantes das Categõrias Fun
cionais de Técnico de Meteorologia AeronálJtica, código 

LT-DACTA-1305, e Técnico de Programação e Ope
ração de Defesa Aêrea e Controle de Tráfego Aéreo, có
digo LT-DACTA-1306, ficam incluídas nas referências 
de salário por classe estabelecidas no Anexo I desta lei. 

Art. 21' O ingresso nas categorias funcionais de que 
trata o artigo anterior far-se-á na classe inicial, mediante 
concurso público de provas, no regime da legislação tra
balhista, exigindo-se dos candidatos, no ato da inscrição, 
a conclusão do 21' grau de ensino ou equivalente. 

Art. J<:> Os integrantes das categoric_1s funcionais
mencionadas no art. Jl' desta lei ficarão sujeitos à pres
tação mínima de 40 (qUarenta) horas semanais de traba
lho. 

Art. 41' A Categoria Funcional de Técnico de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, código LT
DACTA-1301, fica alterada na forma constante do Ane
xo II desta lei. 

§ ]I' A alteração a que se refere o artigo anterior não 
acar·retará elevação de salário. 

§ 21' Os serVidores atingidos pela alteração a que se 
refere este artigC? serão posicionados nas novas classes da 
categoria funcional, mantidas as respectivas referências 
de salário. 

Ar-L .59_ FicajJ;J_stituíd~ !l1 GI:atifiçaçào de_ Segurança 
de Vôo, que será paga ao pessoal do nível superior e do 
médio d_o _Grupo-Defesa Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo, na base de 60% (sessenta por cento) do salário bá
sico. 

Parágrafo úniCo: A gratificação de Segurança de 
Vôo não poderá ser paga cumulativamente com a Grati
ficação de Nível Superior. 
- Art. 6~' O disposto nesta lei não dá direito a per
cepção de atrasados ou a indenização de qualquer espé
cie. 

Art. 7~' A despesa com a aplicação desta lei será 
atendida à conta das dotações orçamentârias próprias do 
Ministério da Aeronáutica. 

Art. 8_1' -Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação,_ inclusive quanto a seus efeitos flnanceíros. 

Ar~. _99 ~ Revogam-se as disposiçõeS em contrârio. 
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MENSAGEM N• 74, DE 1983 

Excelenlíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de EXposição de Motivos do Sr. 
Díretor-Geral do Departamento Administrativo do Ser
viço Público, o anexo projeto de lei que "fixa os valores 
de retribuição das Categorias Funcionais de Técnico-de 
Meteorologia Aeronáutica, técnico de Programação e 
Operação e Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e 
dá outras providências". 

Brasília, 23 de fevereiro de 1983. - Joio Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 242, DE 19 DE 
OUTUBRO DE 1982, DO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Pela Exçosição de MOtiVOs--no;~ 241, de 19 de outubro 

de 1982, foi submetida à elevada consideração de Vossa 
Excelência projeto de decreto consubstanciando propos
ta do Ministério da Aeronâutica no sentido di serem 
criadas no Grupo-DefeSa Aereã e Controle do Tráfego 
Aéreo, de que trta a Lei n" 5.645, de fO de dezembro de 
1970, e estruturado pelo Decreto n" 75.399, de 19 de feve
reiro de 1975, as- Categorias FuncionaiS de Técnico -de 
Meteorologia Aeronáutica e de TéCnico de Programação 
e Operação de Defesa Aérea e Controle de -TráfegO 
Aéreo. 

2. __ Kme-dida objetiva-at;eilder à reivindicação daque
le Ministério,_ sob a justificativa de que a criação das 
mencionadas categoriaS funcionãiS~ Que compreendem 
atividades de nível médio, possibHitarâ a utiiízãção de 
mão-de-obra especialiZada na implantação dO segundo 
Centro integrado de Defesa Aérea e Controle de Trâfego 
Aéreo- CINDÀCT A II, que terá sob a sua responsabi
lidade a área abrangida pelos Estados de Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
com operação vinculada à do CINDACTA I, voltada es
pecific8~ntc:. para a defesa aéi-ea e controle do irãfego 
aêreo, c_om -reg,c:,rcussão na segurança de" Vidas humanas e 
do espa~o-nacional. 

3. A par disso, com base em estudos realizados no 
MinistériQ.Sia Aeronática_e tendo em vista conclusão fa
vorável dos órgãos técrlicos deste Departamento, a estru
tura da Categoria Funcional de Técnico de Defesa Aérea
e Controle de Jrmgo Aéreo, como se encontra atual
mente, deve ser corrigida consoante as providências de 
revisão salarial adotadas pelo Governo. 

4. Igualmente, com assento nos estudos ali processa
dos e por ese Departamento, concluiu-se pela viabilidade 
da_criação da Gratificação de SeguranÇa de Vôó~ quede
verá ser paga na base de 60% (sessenta por cento) dosa
lário básico_a todos os _servidores de nível superior e do 
médio, do Grupo~Defesa Aérea e Controle do Tráfego 
Aéreo. 

5. Nestas condições, em conformidade com o art. 4" 
da Lei n9 5.645, de 1970, torna-Se necessária a ediÇão de 
instrumento legal, desdobrado em três pontos: 1") escala 
das referências salariais dos empregos que irão integrar 
as novas categorias funciona"is do Grupo-Defesa Aérea e 
Controle do Tráfego Aéreõ;-2") reestruturação da Cate
goda Funcional de Técnico de Defesa Aérea e Coritrole 
do Tráfego Aéreo, a qual passará a ter início na referên
cia NS-5 em vez da NS-7, acrescida de maiS três referên
cias, na classe especial, com o propósito âe manter simi
litude com outras categorias de igual dificufdade e res
ponsabilidade; 3'•') fixação da Gratificação de Segurança 
de V ôo em 60% do salário básico ao pessoal de nível su
perior e do médio de todo o Grupo. 

6. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa Excelência--o aôexo ante
projeto de lei que consubstancia a medid_a proposta, para 
o devido encaminhamento ao Congresso Nacional, 
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-- acompanhado d~ mensagem, caso receba o beneplácíto 
de Vossa Excelência. 

Aproveito a oporturlidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevado respeito.- José Carlos Soa
res Freire, Diretor-Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.845, 

DE !O DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos 
· do Serviço Civil da União e das autarquias federais, e 

dá outras providências. 

Art. 4<;> Outros GrupOs, com caracteristicas pró
prias, diferenciadas dos relacionados no artigo anterior, 
pode_rão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se 
o jUstificarem as necessidades da Administração, me
diante ato do Poder Executivo. 

DECRETO N• 75.399, 
DE 19 DE FEVEREIRO DE !975 

Dispõe sobre o Grupo:..Defesa Aérea e Controle do 
Tráfego Aéreo, do Serviço Civil do Poder Executivo, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo 

-em vista o disposto nos artígos 4~> e 7" da Lei n~' 5.645, de 
lO de dezembro de 1970, Decreta: · 

CAPITULO I 
Da Constituição do Grupo-Defesa Aérea 

e Controle do Tráfego Aéreo 

Ait. 1" Fica criado o Grupo-Defesa Aérea e Contra~ 
!e de Tráfego Aéreo, designado pelo Código DACTA-
1.300, compreendendo atividades, de níveis superior e 
médio, referentes a estudos, projetas e operações concer
nentes à defesa aérea e ao controle do tráfego aéi'eo 
(DACTA). 

Art. 2~> O Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tfáre~ 
go Aéreo é constituído de empregos regidos pela legis
lação trabalhista, integrantes das Categorias Funcionais 
abaixo indicadas; 

CÕdigo -DACTA-I.30l---; _Têcniéo ae -Defesa Aérea e 
Controle do Tráfego Aéreo, abrangendo as atividades 
refer~?ntes a estudos e projetas relacionados com os as
suntos de_Tráfe_go Aéreo, Meteorologia Aeronáutica, 
Telecomu~icações, Auxílios a Navegação Aérea, Carto
grafia e Informações Aeronáuticas. 

Código DACTA-1.302 - Técnico em Informações 
Aeronáuticas, abrangendo as atividades referentes ã tra
balhos relacionados com informações aeronáuticãs, vi
sando a .defesa -aérea e ao controle de tráfego ãéreo. 

-cõôigo DACTA-1.303 - Controlador de Tiáfego 
--~-Aéi-eo, abrangendo as atividades referentes a trabalhos 

relacionados com as medidas necessãrias ao controle do 
tráfego aéreo. 

Cóâigo DACTA-1.304- Técnico em Eletrônica e Te
lecomunicações AeroonáuticaS, abrangendo as ativida~ 
des referentes a trabalhos de funcionamento e manu
tén-ção de equipa mentes ~letrônicos de proteção ao vôo. 

Art. 39 As classe integrantes das Categorias Funcio
nais previstas no- artigo anterior distribuir-se-ão de con
formidade com o dispostO no art. 51'~ Lei n" 5.645 de 10 
de dezembro de 1970, em 7 (sete) níveis hi~rárquicos, na 
forma do Anexo, com as seguintes caraCterísticas: 

Nível 7 - Atividade de planejamento, supervisão, 
coordenação, controle e assessoramento, para as quais é 
exigido diploma de conclusão de curso superior compatí
vel com as áreas de Detecção, Telecomunicações, Meteo
rologia, Aeronáutica, Cálculo e Informações Aeronáuti
cas, e habilitação em curso ou estágio de especialização, 
a nível equivalente, realizado no País ou no exterior. 
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Nível 6 - Atividades de assessoramento, orientação, 
controle e execução especializada, para as quais é-exigida 
a habilitação-especifiCada no Nível 7. 

Nível 5- Atividades de controle e execução qualifica
da, para as quais é necessária a habilitação prevista no 
Nível 7. 

Nivel 4 _- Atividades de supervisão, coordenação, 
orientação e con!r()_!e, para as quais é exigido certificado 
de cOnclusão de 2<;> grau de ensino médio ou equivalente. 

Nível 3 - Atividades de coordenação, orientação, 
controle e execução especializada, para as quais é exigido 
certificado de conclusão do 21' grau de ensino médio ou 
equivalente. 

Nível 2- Atividades de controle e execução qualífica
da, para as quais é exigido certificado de conclusão do 2" 
grau de ensino médio ou_ equivalente. 

Nfve_! I - Atividades de execução qualificada, para as 
quais é exigido certificado de conclusão do 2" grau de en
sino médio ou equívalente: 

CAPITULO li 
Das Categorias Funcionais 

Art. 4~' As Categorias Funcionais do Grupo-Defesa 
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo deverão atender as 
necessidades de recursos humanos das áreas de ativída
des civis desenvolvidas pelo Ministério da Aeronáutica, 
através do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 
do Tráfego Aéreo (CINPACTA) e dos Destacamentos 
de Proteção ao Vôo - Detecção e Telecomunicações 
(DPV-DT). 

Art. 5" Poderão integrar a Cetegoria Funcional de 
Técnico de Defesa Aérea e Controle-do Tráfego Aéreo 
todas as categorias de nível superior de interesse para as 
unidades indicadas no artigo ariteiior. 

Art. 6" Constitui requisito básico inerente às Cate
gorias- Funcionais de que trata este decreto formação 
completamente específica, obtida em curso ·ou estágio de 
capacitação-seleção. 

Art. 7~ A implantação do Grupo-Defesa Aérea e 
Controle do Trâfego Aéreo e das respectivas Categorias 
Funcionais será efetivada ao Ministério da Aeronáutica, 
após a observância das seguintes exigências: 

I -levantamento das necessidades do CINDACTA e 
dos CPV~DI, com_ base nos estudo relativos à fixação 
qualitativa e quantitativa da lotação, segundo as respec
tivas atividª~es e funções específicas; e 

II - comprovação da existência de recursos adequa
dos para fazer face às despesas decorrentes. 

CAPITULO lll 
Do Ingresso 

Art. 8~' O concurso para ingresso nas Categorias 
Funcionais do Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfe
go Aéreo será planejado, organizado e executado pelos 
órgãos do Ministério da Aeronáutica, de acordo com as 
normas baixadas pelo úrgão Ceil.tiãl do Sistema de Pes
soal Civil da Administração Federal - SIPEC. 

Parágrafo único - O curso oU estágio de capacitação 
que constitui parte integr-ante do concurso, será objeto 
de normas próprias, a serem expedidas pelo Ministério 
da Aeronáutica, mediante entrosamento com o Úrgão 
Central do SIPEC. 

CAPITULO IV 
Da Progressiq Funcional 

Art. 9" A progressão funeionãl dos integrantes das 
Categcidas FUnCionais do Grupo-Defesa Aérea e contro
le dÕ Tráfego Aéreo far~se-á para classe superior àquela 
a que pertencem e obedecerá ao critério de merecimento 
e aos demais requisitos estabelecidos em lei e regulamen
tação específica. 

Parágrafo único. Poderá haver progressão funcional 
de integrantes da classe fmal das Categorias de Técnico 
de Informações Aeronáuticas, Controlador de Tráfego 
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Aéreo e Técnico em El~_trónica e Telecomunicações Ae
ronáuticas, para a classe inicial de Técnicos de Defesa 
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, desde que satis
façam as condições essenciais, inclusive escolaridade, es
tabelecidas para a referida Categoria, observadas as nor~ 
mas estabelecidas em regulamento. 

Art. 10. O interstício para a prOgreSsão funcional é 
de três anos e serã apurado pelo tempo de efetivo exerci
cio na classe a que pertença o servidor. 

Art. 11. Os integrantes das Categorias Funcionais 
de que trata este decreto deverão cumprir programas de 
treinamento e aperfeiçoamento definidos corno requisi
tos para a progressão. 

Art. 12. As épocas de realização e os demais_ cri~ 
térios de processamento da progressão funcio"nal serão 
estabelecidos em ato próprio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção~!J 

CAPITULO V 
Das Disposições Gerais 

Art. 13. Não haverá ascensão funCional, às Catego~ 
rias Funcionais do Grupo~Defesa Aérea e Controle do 
Tráfego AéreO de servidores-pertencentes a outrOs Gru~ 
pos. 

Art. 14. Poderá haver contratação por prazo deter~ 
minado, na forma da legislação trabalhista, para o de de~ 
sempenho Grupo~Defesa Aérea e Controle do Tráfego 
Aéreo, nos casos e condições estabelecjdas em lei. 

Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as dfsposições em contrário. 

Brasília, 10 de fevereiro de 1975; 1549 da Independên
cia e 87 da República.- Erneto Geisel- J. Araripe Ma
cedo -João Paulo dos Reis Velloso. 
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DECRETO N' 86.795 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1981 

Dispõe sobre a realização de despesas de pessoal, e 
dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o a.rt. 81, item III, da Constituiçã(),_ decreta: 

Art. 19 Fica ved3.da nos órgãos da AdminiStração 
Direta, inclusive il.os dOtados de autonomia adm1riistra
tiva e financeira, nas eritidades da Administração Indire~ 
ta e Fundações instituídas pelo Poder Público, que rece~ 
bam recursos à conta do Orçamento da União, a reali~ 
zação de despesas decorrentes de: 
I- ingresso de pessoal, a qualquer título; 
11- ampliação de mão-de--pbra indireta, através de 

firmas particulares de prestação de serviço; 
III -contratação de mão~de~obra indireta mediante 

convênio de qualquer natureza. 
§ I 9 Excluem-se das disposições deste artigo as enti

dades que recebam recursos à conta do Orçamento da . 
União unicamente para a construção _de capital social. 

§ 29 O .dispostO neste artigo não se aplica aos casos 
de: 

a) preenchimento de cargos ou empregos que venham 
a vagar por exoneração, demissão, dispensa, rescisão de 
contrato, aposentadoria, falecimento e transferência oU 
movimentação de servidores, desde que não haja aumen~ 
to da despesa em relação ao pessoal em atividade; 

b) ~eenchimento de cargos ou funÇões de ~Qofia._ilça 
de direçãt e assesso_ramento superiores (DAS), de di~ 
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reção e assistência intermediárias (DAI) e de funções de 
assessoramento superior (F AS; 

c) ampliação de mão~de~obra, prevista no inciso 11 
deste artigo, para a execução de serviços de limpeza e hi~ 
gienização, ·decorrentes de acrêscimo da ãrea fisiCil · Ocu
pada, mantida, como limite máxirTio, a m:esm:ã: relação àe 
serviçaiS pOr unidade de ârea, observada na situação an-
terior ao acréscimo. ·· 

- §- J9 -Poderá ocorrer o preenchimento de vagas origi~ 
náría·s dê tfaitsferência ou tÜovimen(ação desde que veri~ 
-fica.das, nO nláX:ímo=, nos 12 (doze) meses imediatamente 
anteriores ao novo provimento. 

Art. 21' -Fica vedada a criação ou ampliação de qua~ 
d.ros ou tabelas de empregos permanentes bem- CQDlO de· 
funções de confiança de direção e assessorainento ·supe

-riores (DAS), de direção e assistência intermediárias 
(DAI) e de funções de assessoramento superior (FAS). 

Art. J9 Aos órgãOs o-u -entidB.cies a que se refere O'ca
put do art. I 9, fica vedada: 
I- onerar o Tesouro Nacional com despesas de pes

soal e encargos sociais ailteriormente cobertas com re
cursos de outra,s fontes; 
II- aplicar os saldos finam:eiros resultã.ntes do paga~ 

mento de despesas com pessoal e encargos sociais, apu
rados ao final do exercício e quando originários do Te~ 
souro Nacional, no atendimento de gastos classificãveís 
.em_ "Outras Despesas Correntes e de CaPital"; 

III- utilizar recursos originários do Tesouro Nacio~ 
rtal, inclusive os destinados à participação em capital so
ciã.l, na contratação de mão-de-obra iildireút, atr3.vês de 
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entidades federais, estaduais, münicipais, do Distrito Fe
deral, de organismos internacionais, fundos de qualquer 
natureza, companhias, empresas c fundações, para pres
tação de serviços de sua competência regimental. 

Art. 49 O disposto neste Decreto não se aplica aos 
_casos de excepcionalidade submetidos e expressamente 
aprovados pelo Presidente da República, mediante soli~ 
-citação direta e fundamentada de Ministro de Estado ou 
dirigente de órgão -integrante da Presidência da_Repúbli~ 
_ca. 

§ 111 A solicitação a que se refere este artigo conterã, 
necessariamente, em relação à excepcionalidade preten~ 
dida, as seguintes informações: 
I- relativas a pessoal: 1 

a) quantificação das nomeações ou contratações; 
b )_ especificação de cargos, empregos ou funções e 

níveis; 
c) cronograma de admissão ou contratação; 
d) justificativa da imp·ossibilidade do seu atendimento 

através de relotaçào entre as unidades organizacionais 
do próprio órgão. 

-II - relativas a despesa: 

- _at_'d~pesa mês a_mês_e anual referente ao ano da ad-
~i~sã~ -o~ contraÚlção; 
'- b) Pr~vísão da despesa mensal e am.iã.·i referCnte ao 
ano seguinte ao da admissão ou contratação, a preços 
con_stantes; e 

c) despesa que possa decorrer da expansão física, 
aquisição de mobiliãrio ou de equipamento. 

·g-- 29 Caberá à Secretaria de Planejamento da. ~resi
dência da República- SEPLANjPR analisar a solíci
tação e emitir parecer conclusivo evidenciando a necessi
dade da excepcionalidade pretendlda e a efetiva disponi
bilidade orçamentária para fazer face à despesa, respeita~ 
da a área de atuação do Departamento Administrativo 
do Servíço Público - DASP. 

Art. _59 Em todo ato de admissão ou nomeação pre~ 
visto na alínea a, do§ 29 do art. 19, deverá constar a ori
gem da vaga, nome, e cargo ou emprego do servidor a ser 
substituído e, no caso previsto no art. 49, o número e a 
data da Exposição de Motivos que originou o despacho 
presidencial autorizado a excepcionalidade. 

Art: -69 Enteride-s6 corito~ .. dis·p~nibilidãde~ orçimen~ 
tária, para os fins previstos neste decreto, a existência de 
saldos nas dotações próprias de pessoal dos órgãos e ·en~ 
tidades a que se refere o art. 19, atendidas as despesas 
normais com .. Pessoal e Encargos Sociais" e as relativas 
aos reajustes salariais legalmente autorizado-s. 

Art. 79 Na hipótese de que trata o art: 49> a Ri!s..erva 
de Contingência, a Critério da "SEPLAN, poderá compor 
1:1 disponibifida_de orçamentária referida no art. 69, desde 
que o p_rêvio reexaffie da programação de "Outros Cus
teiOS-é Capital" do órgão ou entidade não haja identifi
cado despesas PaSSíveis de cancelamento. 
~~· 89- Olirante a- elaboração da proposta do or_çaM 

mento anual, não serão admitidas inclusões, nos orça~ 
mentos dos órgãos e entidades de que trata o art. 19, de 
rec"llrso.S adicionais para atender a- rriedidas relativas a 

- pessoal cuja excepcionalidade não tenha sido reconheci~ 
da. 

Art. ·99 _ Caberã ao Sis-tema de Controle Interno zelar 
péla obSC:rvância do disposto neste decreto, procedendo 
aQ_.regístro da regularidade plena ou irregularidade, no 
Certificado de Auditoria, ressalvada a competência do 
DA,_SP ·no tOcante à Administração de Pessoal. 

Art. lO. Cumpre ao Órgão Setofial, ou equivalente, 
~do Sistema de Pl3.nejamento- e Orçamento exerCer o 
- acompaithari1ento da despesa mensal com pessoal e da 

respectíva força de trabalho das Unidãdes Orçamen
. tárias, dando CiêndB. imediata, à autoridade corripetente, 
de qualquer irregUlaridade ou procedimento que contra
rie as -rioriiiaS deste decreto. 

Art. II. A nomeação ou admissão de pessoal e de
mais atos p_ra~icados em desacordo c·om o· disposto neSte 
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decreto serão nulos de pleno direito e acarretará a res
ponsabilidade da autorídade que o autorizar. 

ArL 12. A Secretaria de Planejamento da Presidên
cia da República poderá baixar normas complementares 
para a execução deste decreto, ressalvada a competência 
do DASP. 

Art.- !3. Este decreto entra erii ViSOr na· data de sua 
publicação, revogados o Decieto n~> 84.817, de 18 de ju
nho de 1980, e demais disposições em contrãrio. 

Brasília, 28 de dezembro de 1981; 160'? da Independên
cia e 93<~ da RepúbHca- JOÃO FIGUEIREDO- Del
fim Netto. 

DECRETO No 88.117 
DE 22 DE FEVEREIRO DE 1983 

Inclui categorias funcionais no Grupo--Defesa 
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, a que se refere a 
Lei nl' 5.645, de 11) de dezembro de 1970, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República usando da atribuiçãõ que 
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no artigo 79 da Lei n9 5.645, de lO de 
dezembro de 1970, decreta 

Art. I"' Ficam incluídas no Grupo-Defesa Aérea e 
Controle do Tráfego Aéreo, código LT-DAttA::I.-300, 
as Categorias Funcionais de Técnico de MeteorOlogia· 
Aeronáutica, código LT-DACTA-1.305, e TécniCo de 
Programação e Operação de Defesa Aérea e Controle de 
Tráfego Aéreo, código LT-DACTA-1.306, compreen
dendo atividades de nível médio. 

§ J9 A Categoria Funcional de Técnico de Meteoro
logia Aeronáutica abrange trabalhos relacionados com 
observações meteorológicas de superfície, Sondagem ae
rológica, operação de radar meteorológico, plotagem, 
codificação e decodificação de dados meteorológicOS e 
serviços auxiliares de centros meteOiolóSicos, com vi"sta
à defesa aérea e controle de tráfego aéreo. 

DlkRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã.o II) 

§ 29 A Categoria Funcional de Técnico de Progra
mação e Operação de Defesa Aérea e Controle de Tráfe
go Aéreo abrange os trabalhos relacionados com as ati
vi~ades de programação e ope~ação dos eq~ipamentos 
de informática, que processam a defesa aérea e o contro
le de tráfego aéreo. 

Art. 29 As classes integrantes das Categ.orlas" Fun
cionais de Técnico de Meteorologia Aeronautica e de 
Técnico de Programação e Operação de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo distribuir-se-ão na forri:ta do 
anexo dest.e decreto. 

Art. 3"' O íngr.esso nas ·categorias funcionaiS de que 
trata o artigo anterior far-se-á na classe inicial da respec
tiva categoria funcional, mediante concurso público de 
provas, em que serão verificadas as qualíficações essen
ciais exigidas para o desempenho das atividades ineren
tes à classe. 

Art. 49 Os ocupantes dos empregos das categorias 
funcionais instituídas por este decreto ficarão sujeitos à 
prest<~çào mínima de 40 (quarenta) horas semanais de 
trabalho. 

Art. 5~> O Código DACTA-1.301, de que trata o art. 
2~' do Decreto n9 75.399, de 19 de fevereiro de 1975, passa 
a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Código DACTA-1.301 - Tráfego de Defesa 
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, abrangendo as 
ativldades referentes a análise e projetas relaciona
dos com os assuntos de Tráfego Aéreo, Meteorolo
gia Aeronáutica, Telecomunicações, Auxílios à Na
vegação Aérea, Cartografia e Informações Aerona

#ut!Cas concernentes à defesa aérea, ao controle de 
tráfego aéreo e sua operação automatizada." 

Art. 6~> Na aplicação do disposto neste decreto serão 
observadas, no que couber, as normas constantes do De
creto n9 75.399, de 19 de fevereiro de 1975. 

Art. 7~> Este deàeto entra em vigor na data- de sua 
--publlcição", revogadas as disposições em coritrárici. 

, Brasília, 22 de fevereiro de 1983; 1629 da Independên
cia e 959 da República. - João Figueiredo. 

ANEXO 

(Art. 2.0 do Decreto n.0 88.117, de 22 de fevereiro de 1983) 

GRUPO-DEFESA A~REA E CONTROLE DO TRAFEGO AEREO: LT-DACTA-1300 

Denominação da Categoria 
Funcional 

Técnico de Meteorologia Aeronáutica 

Técnico de Programação e Operação de 
Defesa Aérea e. Controle de Trafego Aéreo 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 119, DE 1983 
(N9 212/83, na Casa de origem) 

De iniciativã do Sr. Presidente da República 

Reajusta a pensão especial concedida. pela Lei n9 
2.637, de 9 de novembro de 1955, a Adelina de 
Gonçalves Campos, viúva do ex-magistrado Francis
co Gonçalves Campos. 

O Congresso Nacíoriál. decreta: 
Art. l~' A pensão -_especial concedida pela Lei n9 

2.637, de 9 de novembro de 1955, aAdelina de Gonçal
ves Campos, vfúva do eX:-m<igistrado FranCisco Gonçal- -
ves Campos, fica reiijustadii no valOr correspondente 3. 2 
(duas) vezes o maior salário míniffio vígefife no Pai?. 

Código 

LT-DACTA-1305 

LT-DAúTA-1306 

Classe 

Especial 
B 
A 

Especial 
B 
A 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi
nanças.} 

Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à con
ta de Encargos Gerais da· União- Recursos sob a Su
pervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário. 
MENSAGEM No 102, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra 
de subrrleter à elevada deliberação de Vossas Excelên

_-cias, acompanhado de ExposiÇão de MotivoS dO Sêflhor 
""=Miois_tro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei 

que "reajuSta à. pei:tsão espêcial Conci::dida peta- Lei n' 
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2.637, de 9 de novembro de 1955, a Adelina de Gonçal
ves Campos, viúva do ex-magistrado Francis.co Gonçal~ 
ves Campos". 

.8rasília, 14 de. março de 1983. - Joãq Figueiredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NoOOs, DE21 DE 

JANEIRO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Adelina de Gonçalves Campos, viúva de ex

magistrado, solicita melhoria da pensão especial que lhe 
foi concedida pela Lei n9 2.637, de 9 de novembro de 
1955. 

2. O valor do referido benefício foi fixado, em 19.55, 
em Cr$ 4.000,00, porém, hoje esta importância tornou-se 
irrisória e incapaz de satísfazer as necessidades mínimas 
de sobreviVência. 

3. Desse ~odo, em se tratando de uma pensão gra
ciosa e considerando a importância· ínfima a que está re~ 
duzida, em face da grande desvalorização da moeda, te
nho a honra de submeter à Vossa Excelência o anexo 
projeto de lei elevando para duas vezes o maior salário 
mínimo do País, o valor do aludido beneficio. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos de meu mais profundo respeito. -
Ernane Galvêas,Ministro da Fazenda. 

À Comissão de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 120, DE 1983 
(n' 366/83, na Casa de Origem) 

De iniciativa dO Sr. Presidente da Rep-ública 

Estabelece prazo para prescrição do direito de 
açào contra. atos relativos a concursos para provimen
to de cargos e empregos na Administração Federal 
Direta e nas Autarquias Federais. · 

O Congresso Nacional .decreta:-

Art. l"' Prescrevem em 1 (um) ano, a contar da data 
em que for publicada a homologação do resultado final, 
o direito de ação contra quaisquer atas relativos a con
cursos para provimento de cargos e empregos na Admi
nistração Federal Direta e nas Autarquias Federais. 

Art. 2~> Decorrido o prazo mencionado no artigo an~ 
tc:;:riQr.L e inesxistindo .. ação pendente, as provas e o mate-
rial inservh:el poderão ser incinerados. ___ _ 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em ~ontrá~o. 

MENSAGEM No 114, DE 1983 

Excelentíssnios Senhores Membros do Congresso Na~ 
cio na!: 

Nos termos do art. 51, combinado com o art.57_, item 
V, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor~ 
Geral do Departamento Administrativo do Serviço 
Público, o anexo projeto de lei que "estabelece prazo 
para prescrição do direito de ação contra a tos relativos a 
concursos para· provimento de cargos e empregos na Ad
ministração Federal Direta e nas Autarquias Federais. 

Brasília, 28 de março de 1983. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 038, DE 16 DE 
MARÇO DE 1983, DO DEPARTAMENTO AD· 
MINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO. 

ExceJentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei que "esta
belece prazo Para prescrição do direito de açào contra 
atos relativos a concursos para provimento de cargos e 
empregos na Administração Federal Di reta e nas Autar-
quias ·Feácàaís": · -
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2. Já assim dispunha o art. 49 do Decreto-leí n<~ 797, 
de '1.7 de agosto de 1969, mas a recente Lei n<~ 7.080, de 21 
de dezembro de 1982, ao revogar, expressamente, no seu 
art. 9~>, o referido decreto~lei :iUprimiu essa excepcionali
dade, situando, então, a hipOtese na prescriÇão geial de_5 
(cinco) anos, a que se referem o Decreto n9 29.910, de 6 
de janeiro de 1932, e o Decreto-lei n"' 4.597, de 19 de 
agosto de 1942. 

3. A prescrição qü1nqUenal não se coaduna com os 
princípios introduzidos pela própria Lei n'i' 7.080, de 
1982, que trouxe inovações mais coerentes com _as técni
cas atuais de recrutamento e s_eleção de pessoal, com vis
tas a maior agilização dos processos seletivos. 

4, Vê-se, agora, a Administração na obrigatoriedade 
de guardar por esse longo período todo o material relati~ 
vo aos concursos que realizar, constituindo~se tal exigên
cia grave inconveníente. 

5. Evidencia-se, pois, a necessidade do restabeleci
mento do prazo prescricional de I (um) ano para as 
ações que v(sem a irilpugnar a tos relativos aos concursos 
públicos de recrutamento e seleção de pessoal. 

6. Assim, submeto à elevada deliberação de Vossa 
Excelência o anexo antep-fo]etó ôtfh!l"que consubstancia 
a medida, propondo seu encaminhamento ao Congresso 
Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de profundo respeito - José Carlos 
Soares Freire, Diretor-Geral do_ DASP. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 4,597, 

DE 19 DE AGOSTO DE 1942 

Dispõe sobre a prescrição das ações contra a Fa
zenda Pública e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. 19 Salvo o caso do foro do contrato corripete à 
Justiça de cada Estado e à do Distrfto Federal processar 
e julgar as causas em que for interessado, como autor, re
u, assistente ou opoente, respectivamente, o mesmO Es
tado, ou seus Municípios, e·o-Distfito Federal. 

Parágrafo único. O disPOstO neste artigo não se apli
ca às causas já ajuizadas. 

Art. 29 O Decreto n9 20.910, de 6 dej~-~e-irO d~ 1932, 
que regula a prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas 
passivas das autarquiãs ou entidades e órgãos paraesta
tais, cria-dos por lei e mantidos mediarite impostos, taxaS -
ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei fe
deral estadual ou municipal, bem como a todo e _qual~ 
quer direito e ação Contra os mesmos. 

Art. 39 A prescrição das dívidas, direitos e ações a 
que se refere o Decreto n9 20.910, de 6_dejaneiro de 1932, 
somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a 
correr pela metade do prazo da data do ato que a inter
rompeu, ou do último do processo para a interromper; 
consu~ar-se-ã a prescrição no curso da Jide sempre que 
a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da 
sentença nela proferida, embora passado em julgado, de
correr o prazo de dois anos e meio. 

Art. 49 As disposiÇões do artigo anterior aplicam-se 
desde logo a todas as dívidas, direitos e açõCs a que sere
ferem, ainda não extintos po·r qu-alquer causa, ajuizados 
ou não, devendo a prescrição ser alegada e decretada em 
qualquer tempo e instâncía, inclusive nas execuções de 
se.ntença. 

Art. 59 Este Decreto-lei entrarâ em vigor na data da 
sua publicação,- revogadas as disposições em c:ontrãrio. 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1942, l2l~'da Indepen
dência e 54' da República - GETúLIO VARGAS -
Alexandre Marcond~ F'dbo - A. de Souza Costa. 

DECRETO-LEI N• )97, 
DE ZTDE AGOSTO DE 1969 

Dispõe sobre a forma de Recrutamento e Seleção 
do Pessoal Civil para a Administração Direta e para 
a:s Autarquias, e dá out_ras providências. 

O Presidente _da República, usando das atribuições 
que Jhe Confere o art. 2~' do Ato Ijlstitucional n9 5, de 13 
de dezembro de 1968. c;3ecreta: 

Art. J9 O recrutamento e a seleção de pessoal civil, 
em todas as suas fases, passam a ser executados pelos Ór
gãos de Pessoal dos Ministérios e das Autarquias de 
makrt--porte aju[zo do Poder Executivo, observado o dis
posto neste decreto-lei. 

Art. 29 Antes de iniciar qualquer processo seletivo, 
o Órgão de Pessoal interessado deverá solicitar autori
-z8ção ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil 
- DASP, instrUindo O pedido com informações sobre a 
quantidade de cargos ati-empregos vagos, süas denomi
nações e o nome da repartição e lugar onde o provimen-
to se fa-z -necessário. -

§ 111 A autorização será concedida se não existirem, 
nos registras do DASP, candidatos habilitados em con
cursos ainda válido para os cargos ou empregos indica
dos em núJnero suficie"nte. -

§ 2~' O candidato habilitado em concurso sob juris
dição do DASP poderá ser com a anuência do interessa
do, indistintamente indicado para admissão na Adminis
tração Direia ou em Autarquia caso não haja remanes
cente de concurso específico para determinado órgão ou 
entidade. 

§ J9 Quaitdo se tratar de recrutar e selecionar pes
soal para prover cargos ou preencher funções ou empre
gos existentes no_ seu próprio quadro ou tabela, o DASP 
poderá atuar como órgão operacional, desincumbindo
se, diretamente do processo seletivo. 

Art. 39 Os concorrentes a processo seletivo somente 
poderão apresentar um pedido de revisão fundamenta
do, relativamente ao resultado de cada uma prova do 
concurso, consoante estabelecerem as respectivas Ins
truções não cabendo outros recursos na órbita adminis-
trativa. 

Art. 41' Prescreve em I (um) ano, a contar da data 
em que for publicada a homologação do resultado final 
o direito de recurso ao Poder Judicíário cori:tra a legali
dade de quaisquer atas relativos a concurso para proVi-

- -menta de cargos ou empregos na Administração Direta 
ou nas Autarquias. 

Art. 59 Decorrido o prazo de 3 (três) anos, a contar 
da data de publicação do ato homologatório do res~lta
do final, e não havendo recurso.sub judice, poderão ser 
incinerados as provas e material inservíyel de cada con
curso. 

Art. 61' Compete ao DASP zelar pela integral obser~ 
vãncia das leis, regulamentos e normas que dispõem 
sobre recrutamento e seleção de pessoal para a Adminis
traÇão Direta e para as Autarquias, sendo-lhe assegura
da a faculdade de intervir em qualquer fase do processo 
seletivo. 

Art. 7~' A inobservância das disposições legais regu
lamentares e normativas sobre a matéria de que trata 
este decreto-lei incompatibiliza o dirigente ou titular de 
chefia mediata oil imediata para o exercício do cargo em 
comissão, função gratificada ou empregd de confiança 
que ocupar, devendo ser imediatamente -eXonerado ou 
dispensado. 

Art. 89 Ficam revogadas a Lei n9 5.091, de 30 de 
agosto de 1966, e demais disposições em contrário. 

Brasília, 27 de agosto de 1969; 1489 da Independência 
eSl•da República. -A, COSTA E SILVA- Luis An
tonio da Gama e Silva - Augusto Hamann Rademaker 
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Grünewald - Aurélio de -~yra Tavares- Jos~ de Maga
lhães Pinto-:--- Antônio Delfim Netto- Mário David An- , 
dreazza- Ivo Arzua Pereira- Tarso Dutra- Jarbas 
G. Passarinho - Márcio de Souza e Mello - Leonel Mi
randa- José Fernandes de Luna- Antônio Qi3s Leite 
Júnior- Hélio Beltrão- José Costa Cavalcanti- Car
los F. de Simas. 

LEI N• 7.080, DE~2LDE DEZEMBRO DE 1982 

Altera o valor do vencimento dos cargos que espe
cifica, e dá outras providências. 

Art. 99 Revogam-se o Decreto-lei n~' 797, de 27 de 
agosto de 1969, e demais disposições em coti.trário. 

Brasília, 21 de dezembro de 1982; 1611' da Independên
cia e 949 da RepÓblica. - João Figueiredo. 

(À Coniissão de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 121, DE 1983 
(n"' 439/83, na Casa de origem) 

Âcre"Scenta parágrado ao art. 130 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 
5.4Si, -de 19 d'e maiO de 1943, para permitir que o 
período de férias seja desdobrado em dois. 

O .CongresSo Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 130 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto~ lei n9 5.452, de_l9 de maio 
de 1943, passa a vigorar coril as seguites alterações: 

J -fica acrescentado o seguite dispositivo, numerado 
Como§ 19: 

"Art. 130. 
§ ]9 O períOdo de férias poderá ser desdobrado 

em dois, com espaço máximo de 6 (seis) meses entre 
um e outro, desde que soliciatado pelo empregado. 

II- os aluais§ 1"' e§ 29 são renumerados, respectiva
mente, como § 29 e § 39. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de 
maio de 1943. 

TITULOU 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO IV 
Das Férias Anuais 

SEÇÃO I 
Do Direito a Férias e da sua Duraçio 

Art. (30. Após cada período de 12 (doze)_meses de 
vigência do contrato de trabalho o empregado terã direi~ 
to a férias~ na segu-inte proporção: 
I- 30 (trinta) dias corridos, quando não houver falta

do ao serviço mais de 5 (cinco) vezes; 
II -24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver 

tido 6 (s_eis)_a_IA (quatorze) faltas; 
III -18 (dezoito) dias çprridos, quando houver tido 

de 15 (quiilze) a 23 (vinte .e frês) faltas; 
IV- 12 (doze) dias corridos_ quando houver tido de 

24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e- duas) faltas; 
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§ i"' ~vedado descontar, do período de fériã.s, ã.s fal
tas do empregado ao serviço. 

§ 29 o período das férias- será computado, para to
dos os efeitos, como tempo de serviço. 

( Ã Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 122, DE 1983 
(n"' 3/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a inclusão, nos proventos de aposenw 
tadoria, da Gratificação por Operações Especiais, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 Fica incluída, nos proventos de aposentado
ria, a Gratificação por operãções Especiais a que alude o 
Decreto-lei n" 1.714, de 21 de novembro de 1979, na ra
zão de 1/IO_(um décimo) de seu valor, por ano de efetivo 
exercício em cargo de naturez_a estritamente policiaL 

§ 1~> Será cOmputado o tempo de serviço, prestado 
em qualquer época, desde que preenchidas as condições 
estabelecidas neste artigo. -

§ 2~> É vedada a percepção curriulativa desta gratifi~ 
caçào com qualquer parcela decorrente da incorporação 
a que se refere o art. 3"' do Decreto~ lei nl' 1.714, de 21 de 
novembro de 1979, ou com qualquer outra vantagem 
com ela considerada incompatíVeL 

Art. 2<:> A incorporação a que se refere o art. 1<:> desta 
lei alcança os inativos que, se estivessem em atividade, 
seriam beneficiados com a concessão da vantagem, inde~ 
pendentemente da época de sua aposentadoria e nas con~ 
dições estabelecidas nesta lei. 

Art. 3~> Fica assegurada a incorporação in-tegral da 
gratificação de que trata eSla lei aos proventos, nas hipó~ 
teses de aposentadoria de.Q.o_rtell_t_e de acidente em serM 
viço, de molêstiã profissional ou doença grave, contagiaM 
sa ou indurâvel, especificada ein lei. 

Art. 4~> AplicaMse o disposto nesta lei aos servidores 
da Policia Rodoviária Federal, do Departamento NacioM 
na! de Estradas de Rodagem, que façam jus à GratifiM 
cação por Operações Especiais nos termos do DecretaM 
lei n~" 1.771, de 20 de fevereiro de !980. 

Art. 5~' A despesa decorrente da aplicação desta lei 
serã atendida à conta das dotações constantes do OrçaM 
menta Geral da União. 

Art. 6~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, inclusive quanto a seus efeitos firiailceiros. 

Art. 71' RevogamMse as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 53, DE 1983 

Excelentíssimos Srs. Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 51 da ConstituiçãO, tendO a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas ExcelênM 
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dÕ -Seiihor 
DiretorMGeral do Departamento AdministratiVo dO serM 
viço Público, o anexo projeto de lei que ''dispõe sobre a 
inclusão nos proventos de aposentadoria da GratificaçâO 
por OPerações Especiais, e -dá outras pi-o vidênciaS". 

Brasí!ia, 17 de fevereíro de 1983.- ...... JOI.q--Figileiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 218, DE 17 DE SE
TEMBRO DE !982 DO SENHOR DIRETOR
GERAL DO DEPARTAMENTO ADMINIS
TRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO. 

Execelentissimo Senhor Presiden-te da República 
O DecretoMiei nl' 1.714, de 21 de novembro de 1979, 

instituiu a Graiificação por Operações EspeciaiS a ser 
concedida aos funcionários perienci:ntes ·às categorias 
funcionais do GrupoMPolícia Federal, em virtude dM pe
culiaridades de exércicio deCorrente da integral e exclusi
va dedicação às atividades do cargo e riscos a qüe estão 
sujeitos. -- -- -- --
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2. O mencionado diploma legal previu a incorpo
raçãõ -gradativa da vantagem, ao vencimento do cargo 
efetivo, na razão de um décimo do seu valor por ano de 
exercício em cargo de natureza estritamente policial. 

3. Uma vez integradas no vencimento, as corresponM 
dentes parcelas são incorporadas aos proventos na oporM 
tunidade em que o funcionário se aposenta-, eilsejando, 
assim, que servidores, colocados numa mesma situação 
funcional, percebam proventos diferenciados. 

4. Em consonância com pronunciamento do Egrégio 
Tribunal de Contas_ da União, emitido quando do exame 
do Proc. TCM39.160/38, este órgão, ouvido, a-inda, o De-: 
parlamento de Polícia Federal, elaborou o presente ante-
projeto de lei, que submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência, visando a eliminar esse tratamento de-
Sigl.i"al, com o intuito de facultar a incorporação integral 
da gratificação da espécie aos proventos de aposentadoM 
ria, a exemplo do que ocorre em relação a outras vantaM 
gens, bem como determinar sua incorporação aos esti
pêndios daqueles aposentados anteriormente à sua instiM 
tuição e que, hoje, não são alcançados pelo beneficio. 

5. Outrossim, cabe ponderar que o referido DepartaM 
menta de Polícia Federal procedeu ao levantamento da 
despesa com a concessão da gratificação aos aposenta::. 

--aos-Urites da vigéllcia do referid-o DecretoMiei nº 1.714, de 
1979, importando a mesma, para o exercício de 1982, em 
Cr$ 707.347.5 I I ,00 (setecentos e sete milhões, trezentos e 
quarenta e sete mil e quinhentos e onze cruzeiros). 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-
lência meus protestos de elevado respeito. -José Carlos 
Soares Freire, Diretor~Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 1.714, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1979 

Inclui gratificação no Anexo II do Decreto-lei n~' 
1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providên
cias. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, dc!creta: 

Art. ]<:> Fica incluída, no Anexo II do Decreto~Iei n' 
1.341, de 22 de agosto de 1974, a Gratificação por ope~ 

·- rã""ções -Especi~iis, com as caractei'iStiêã.s, beneficiários e 
bases de concessão estabelecidos no Anexo deste 

.. D_ecretoMiei. 
Art. 2<:> A GratifiCação de que trata o artigo anterior 

será paga pela metade, no corrente exercício, e integralM 
mente, a partir de 1<:> de Janeiro ae 1980. 

Art.' 3~> A Gratificação por Operações Especiais será 
gradativamente incorporada ao vencimento do cargo 
efetivo, na razão de 1/10 (um décimo) de_ seu valor, por 
ano de exercício em cargo de natureza estritamente poliM 
cia.l, em órgão da Administraç-do Federal, não podendo 
ser paga enquanto o servidor deixar de perceber o venciM 
menta, em virtude de licença ou outro afastamento, sa!M 
v~o quando investido em cargo de provimento em comis-M 
são de igual natureza. 

_Art. 49 A despesa decorrente da aplicação deste 
decretoMiei será atendida à conta dos recursos do DeparM 
tamento_de Polícia Federal. 

Art. 5<:> Este Decreto~ lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições eni contrário. 

Brasília, 21 de novembro de 1979, 158~> da Indepen
dência e 91~> da República.- JOÃO FIGUEIREDO--

- Petrônio Portella. - - -

DECRETO-LEI No 1.711, 
DE .20 DE .FEVEREIRO DE 1980 

Estende a gratificação Instituída pelo Decreto-lei 
n9J.714, de 21 de novembro de 1979, aos integrantes 
da Polícia Rodoviári~ Federal. 

O Presidente -dã. República, no uso da atribuição- que 
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, decreta: 
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Art. I~> Fica estendida aos integrantes da Polícia Ro
doviária Federal a Gratificação por Operações Espe~ 
ciais, de que trata o Decreto-lei n~' 1.714, de 21 de no
vembro de 1979, para atender às peculiaridade_s de 
exercício decorrentes da integral e exclusiva dedicação às 
atividades do cargo Ou emprego e riscos a que estarão suM 
jeitOs; com base de concessão e valores estabCieddos no 
Anexo do mencionado DecretoMlei. 

Art. 2<:> A Gratificação de que trata o artigo anterior 
será paga a partir -de I~ de janeiro -de 1980. 

Art. 3~> A Gratificação por OperaçõeS Especiais serà 
gradativamente incorporada ao vencimento ou salário 
do cargo efetivo ou emprego permamente, na razão de 
I/lO (um décimo) de seu valor, por ano de exercício em 
cargo de natureza estritamente_ policial no Departamen
to Nacional de Estradas de Rodagem, não podendo ser 
paga enquanto o servidor deixar de perceber o vencimen
to ou salário em virtude de licença ou outro afastamento, 
salvo quando investido em cargo de provime-ntO em oo::
missão ou função de confiança, de igual natureza. 

ArL 4~> A despesa decorrente da aplicação deste 
Decreto~ lei será ateildida à conta dos recursos do DeparM 
lamento Nacional de Estradas de Rodagem. 
- Art. 51' Este Decret.oMlei entrará em vigor na data de 

sua publicaÇão, revogadas as disposiçÕes em contrário. 

Brasília, 20 de fevereiro de 1980; 1599 da Independên
cia e 92<:> da República ....... JOÃO FIGUEIREDO- EU
seu Resende. 

(Às Comissões de Serviço Público Civi1 e de Fi~ 
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE - (Henrique Santillo) ...... Os 
Projetas de Lei da Câmara nºs I 18, 119 e 122~ de 1983, 
que· acabam de ser lidos, receberão emendas, perante a 
primeira ou única CorilisSão a que foram distribuídos, 
pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos do 
art. 141, 11, b, do Regimento Interno. 

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

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 
774, de 1983, da senadora "Eunice Míchiles, sOiiciM 
tando, nos termos do Art. 367 do Regimento InterM 
no, o desar_quivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"' 374, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre a 
Política Econômica do Guaraná, cria a ''SuperinM 
tendência do Guaranâ", e dâ outras providências. 

Em Votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane~ 

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento o Projeto de Lei do Senado 

nl' 374, de 1981, continuará seu andamento normal. 

O SR. PRESIDENTE- (Henrique Santillo) -Item 
2: 

Discussão, em turno único, da redação final (OM 
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 

-~ --=-----n~ 786, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 8, de 1982 (nl' 120/82~ ·na Câmara dos Deputados 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação CuiM 
tural, Científic3-e Técnica entre o- Governo da ReM 
pública federativa do Brasil_e o QqvernQ da Re~ 
pública do Mali, concluído em Brasília, a 7 de ou-
tubro de 1981. · 

Em discussãO a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaroMa encer

rada. 
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Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a _seguinte a redação final aprovada 

Redacào final do Projeto de Decreto Legislativo n~" 
8, de 1982 (n~ 120/82, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da ConstituíçãQ, e, eu, 
Presidente do Sen~do Federal, promulgo o se-

·guinte. 

DECRETO LEGISLATIVO No ,DE I983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação C'ultu
ral, Científica e Técnica entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Mali, Concluída em Brasflia, a 7 de outubro de 1981. 

O Congresso Nacional decreta: 

A rt. J? E aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Cultural. Científfi:a e Técriica entre o Governo -da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli: 
ca _do Mali, C•.mcluído ein Brasília, a 7 de outubro de 
1981. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra eni vigOr ria 
data de sua publicação. 

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

Discussão em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela CorriiSsão de_ Redação em seu Parecer 
n9 787, de 1983}, do Projeto de Resoluç_ão n9 97, de 
1983, que suspende a··execuçãõ do art. 39 da L<;:i n9 
1.390, de 30 de agosto de 1977, do Município deIta
raré, no Estado de São Paulo. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprOvada; nos termos do art. 352. d_o Re
gimento Interno. 

A matéria vai à proinulgação. 

t a seguinte a redação final aprovada. 
Redação final do Projeto de Resolução n9 97, de 

1983. 

Faço saber que o Senado Fe_d_eral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constítuiçâõ, e eU, , Pre-
sidente, promulgo a ~eguinte 

RESOLUÇÃO No , DE I983 

Suspende a execução do art. 39 da Lei n9 1.390, de 
30 de agosto de 1977, do Município de Uararé, no Es
tado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. 1:: suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiVa do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenãria de 9 de dezembro 
de 1982;ilos auto-s do Recurso EXttã.ofdinârio n9-95.84L
O, do Estado de São Paulo, a execução do art. 311 da L_ei 
n9 1.390, de 30 de agost_O de 1977, do Municfpio de !tara
rê, naquele Estado, 

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

Discussão, em turno único, do Projeto_ de Lei da 
Câmara n9 8, de 1983 (n9 1/83, na Ca~a de origem), 
que reajusta os valores de vencimentos, salários e 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

provei!tos dqs servidores da Câmara dos D~putados 
.e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos. 616 a 
618, de 1983, das Comi_ssõ~s: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Serviço Público ('i vil; e 
- de Finanças. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

_sãa. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
O projeto irá à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 8, DE 1983 
(N9 1/83, na Casa de origem) 

Reajusta os valores de t·encimentos, salários e pro
,. -ventos dos sen·idores da Câmara dos Deputados, e dá 

outras providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. !9 Os valores de vencimentos, salários e gratifi

cações dos s_ervidores_ em atividade da Câmara dos pe
putados, decorrentes da aplicação da Lei n9 6.992, de 25 
de maio de 1982, ficam reajustados em: 
I- 40% (quarenta por cento), a partir de (9 de janeiro 

de 1983; e 
II- 30% (trinta por cento), a partir de }9 de junho de 

I983. . 
- Parágrafo único, O percentual fixado no inciso II 
deste artigo iricidirá sobre os valores resultantes do rea
juste de que trata o inciso I. 

-Art. 29 Os proventos de inatividade ficam reajusta
dos na forma estabelecida no artigo anterior: 

Art. 3~' Os servidores ativos e inativos, não benefi
ciados pelos reajustes previstos nos_ arts, 19 e 2~' desta lei, 
tefão os atuais valores de vencimentos, salários e proven
tos majoraÇos na forma do mesmo art. 19 e seu parágra
fo_ únicO. 
- Af[ lJ9 Fica elevado para Cr$ 1.200,00 (um-inil e dU
zentos cnizeifoS) "o valor do salário-famíli~. 

·--- Art. 59 Nos éâlculoS decorrentes da exec_ução desta 
lei serão desprezadas as -[rações -de cruzeiros-. 

Art. 69 A Mesa da Câmara dos Deputados expedi rã 
as normas complementares à execução do disposto nesta 
lei. 

Art. 79 A despesa decorrente da aplicação destâ lei 
correrá à co_nta das dotações constantes no Orçamento 
Gerai da União para o exercício de. 1983._ 

_Art. 8~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, retroagindo seus efeitos a }9 de janeiro de 1983._ 

___ -Art. gço _ Revogain-se. as c,Iisp.osiçõe"s em co~tfári.o~ 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nço 101, de 1983 (Apresentado pela Comissão 
de ConsJitl.!ição e Justiça COI):l.O conclusão de seu Pa-

-recer n? 781, de 1983), que suspende a exeCução do 
art. 4? do Decreto-lei n9 57, de 18 de novembro de 
1966, e do§ 39, do art. 85, da Lei n9 5.112; de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). 

--- E~ discussão. -(Pausa) . 

Não havendo quem peçá-a."palavra, en_çerrO a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

~ Q seguinte o projeto aprovado 

Setembro de I983 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 101, DE 1983 

__ Suspende a execução do art. 49 do Decreto-lei n9 
57, de 18 de novembrO de 1966, e do§ 39, do art. 85, 
da Lei n9 5.172, de 2S de outubro de 1966 (Código 
Tributário Nacional). 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade", 
nos tennos de decisão defipitiya do Supremo Tribunal 
federal, proferida pelo Supremo Tribunal federal nos 
autOs -do Recurso Extraordinário -n9 97.525-0, do Distri
to Federal, em sessão Plenária de {9 de dezembro de 
1982, a execução do art. 49 do Decreto-lei n"' 57, de 18 de 
novembro de 1966, e do§ 3?, do art. 85, da Lei n9 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 (Código_ Tributário Nacional). 

O SR. -PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Está es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar a presente sessão, designando para a sessão ordinãríã 
de amanhã, a seguinte 

ORDEM _DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n'i'-79, de 1981 (n9 3.247/80, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a Obrigatoriedade de aplicação em projetas 
específicos dos crédítos e financiamentos de organismos 
governamentais e daqueles provenientes de incentivos 
fiscaís, tendo 
-PARECERES, Sob n?s 585 a 587, de 1983, das Comis-

sões: 
-de Constituição e Justiça, favorãvei; 
-de Economia, favorãvel, com emenda que apresenta 

de n9 I-CE; e 
-- -de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena
dor José Fragelli e _voto vencido, em separado, do Sena-

- çior _P~dro~Simon. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra ri9 5, de 1983 (n9 88/79, nã Casa de origem), que revi
gora, com nova redação, o arL 278 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de _ 
}9 de maio de 1943, dispondo sobre a jornada de traba
lho dos estivadOres, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 552, de I983, da 
-COmissão 

- de Legislação Social. 

Votaçã_o, em turno único, do Projeto d~ Lei da Câma
ra n~' 150, de 1982 (n9 3.826/80, na Casa âe origem), que 
dá nova redação ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, tendo 

PARECER, sob n9 627, de 1983, da Comissão 
· .......... de Legislação Social, favorâvel, com voto vencido, 

·em sepl'i-ta·do, dO Senador Gabriel Hermes. 

V OtâÇão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
-gislativo n9 36, de 1981 (n9 99/81, na Câmara dos Depu
tados), que homologa o ato do Conselho Monetário Na
cional que autorizou emissões adicionais de papel
moeda em 1980, até o limite de Cr$ 70.000.000_000,00 
(setenta bilhões de cruúiros),· na forma de legislação em 
vigor, tendo 
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PARECERES, sob n"'s 322 a 326, de_l983, das Comís..: 
sões: 

-de Constituição e Justh;a- 1"' pronunciamento: fa
vorá:vel, com voto vencido do Senador Orestes Quércia; 
2"' pronunciamento: ratificandO seU parecer anterior; 

-de Economia, favorâvel; e 
-de Finanças- I 'i' pronunciamento: solicitaildo o ree-

xame da Comissão de Constituíção e Justiça;; 2"' pronun
ciamento: favorável. 

5 

Votação, em turno único- (ap-reciação preliminar da 
constitucionaHdade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 158, de 1982 
~Complementar, de autoria do Senador Itamar Fran
co, que veda a instituição ou majoração do tributo por 
decreto-lei, e dã outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 688, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9'203, de 1982, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, revogando dispositivos-da Lei n9 7.016, de 23" de 
agosto de 1982, que díspõe sobre a reversão para -cargos 
integrantes do Plano de Classificação ínstit_uído pela Lei 
n9 5.645, de 1970, tendo 

PARECERES, sob n"'s 689 a 691, de 1983, das Comis-
sões: 

-de Constituição c JustiÇa, pela constitucionalídade, 
juridicidade, e, no méritO, favo-râvel. 

-de Seniço Público Civil, favorâ.vel; e 
-de Finanças, favorável. 

7 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 280, de 1980, 
de autoria do S_enador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advogados do Brasil opine SObre a escolha 
de Magistrados que devam integrar tribunais com juris.: -
dição- em todo o território ·nacioi:lal, tendo 

PARECER, sob n"' 634, de_l983, da Comissão 
-de Consti~içiio e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do_ -Senador José Ignâcio. 
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Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 295 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 21, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis
põe sobre a redução do preço do âlcool para venda a 
proprietârios- de veículos de aluguel empregados no 
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, 
nas condições que especifica, tendo 

PARECER, sob n"' 710, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de._ 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 775, de 

1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de adia
mento da discussão para a sessão de 7 de outubro do cor
rente ano.} 

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

(Le~·anta-se a sessdo às 18 hoias e 40 minuros.) 

DISCURSO PRONUNÓADO PELO SR. 
MAURO BORGES NA SESSÃO DE 2-9-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MAURO BORGES - (PMDB - GO. Pro
nuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Não havendo mais tempo para pronunciar os discur
sos que gostaria de ter feito, em virtude de, na próxima 
segunda-feira, entrar em gozo de licença, já votada por 
esta Casa, eu apenas os enunciarei e pedirei a V. Ex•, que 
depois os considere como pronunciados. 

Ã continuação da anâ.lise que fiz recentemente sobre a 
situação económica brasileira, faltou o último capítulo, 
qUe seria: A Crise do Sistema Financeiro de Habitação. 
Um Exemplo de Descoordenação do Planejamento Eco
nómico. E o outro seria sobre a Agricultura. Uma análi
se longa - que eu me permito ler o roteiro do discurso 
que rião caberia apenas em uma sessão. São: Aspectos 
Fundiários! Aproveitamento Territorial do- Brasil, estu
dados por região~ Primeiro, a Região Norte. 

l.l. Região Norte 
l.l.l.Determinação do espaço produtivo 
l.l.2.Predominância do tamanho do módulo rural 
l.l.3.Análise da produtividade 

·-oepCilS as Regiões Noi"deste, Centro-Oese, Sudeste e a 
__ Região Sul. 

Abordaria também as falhas institucionais: 
2. Falhas Institucionais 
2.1. Deficiéneiii. da legislação em- vigor 
2.2 Ausência de amparo legal 

-2~3. Necessidade de novas ProposiçõCs norffiativas 
2.4. Aperfeiçoamento das normas vigenies 

3. Aspectos Conjunturais 
3.1. Áreas de tensões sociais 
3.2. Medidas adotadas pelo Governo 

4. Conclusões Gerais sobre Aspectos Fundiários. 
4.1. Exemplos de modelos estrangeiros 
4.2. Exemplos de experiências brasileiras bem _suce

didas 
4.3. Soluções propostas 
Em seguida, seria examinado, o crédito agrícola. E 

neste momentO eu me permito fazer uma observação, 
-fruto de um apelo que recebi ainda hoje. 1:: que no esta
belecimento das áreas de emergência para crédito na re
gião da SUDAM,_ inexp_licavel e injustamente, consider_a-:_ 
-ram apenas como área emergente regiões da mesma lati-

-tude para a margem esquerda do Araguaia, que são con-
sideradas áreas de emergência, e a margcin direita, terri
tório goiano, não o ·é. Então, é preciso que a autoridade 
que determinou isso, não sei se o Conselho Monetârio 
ou se o Banco Central, reexamine, porque é absoluta
mente injusto. Pior do que isso, é que a cidade de Con
ceição do Araguaia, que tem uma das agêncíaS de um la
do, os municípios atendidos por ela estão dentro da área 
de crédito de emergência e, do lado de Goiás, nas cidades 
de Colina, Cout~ Magalhães e Colmeia, estão de fora. 
Isso é uma atitude absolutamente injusta, que precisa ser 
mUdada, porque essa questão do crédito é decisiva. Se ti
ver, se planta, se não, não se planta. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex'~- um aparte? 

O SR. MAURO BORGES - Com todo prazer. 

O Sr. Hu~berto Lucena- Sei que V, Ex• está a_s vés
pera~ de nos deixar por alguns mes_es, vez que resolve~ ti
rar um pedido de licença para tratar de interesses parti
culares. Por isso mesmo, aproveito a oportunidade, em 
nome da nossa Bancada, para exaltar a atuação de V. 

-- Ex•, nesta Casa, durante os_ seus primeiros meses de 
mandato de Senador por Goiâs, durante os quais V. Ex•, 
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com sua inteligência, com seu talento e com seu tirocí
nio, abordou sempre problemas da maior importância, 
não apenas para o seu Estado, Goiás, mas também para 
todã -a- regiãO ieo~econômica do Centro-Oeste e- por
que nã'! dize~? -para todo o Brasil. V. Ex•, que foi um 
dos governadores, como tive oportunidade de dizer, ain
da um dia desses, neste Senado, dos mais eficientes e co
nhecidos, pelo que fez à frente do Estado de Goiâs, V. 
Ex• é um profundo estudioso e, por isso mesmo, conhe
cedor de toda a problemática nacional. 

Meus parabéns, portanto, a V. Ex•, e os meus votos 
para que V. Ex• se desincumba logo das tarefas que tem 
a cumprir em outros setores de atividade, e retorne breve 
para o nosso convívio"; afim de continuar a grande mis
são que lhe foi confiada pela soberania do voto popular 
em Goiás, 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, meu 
estimado e admirado Líder Humberto Lucena, que tem 
sido wp modelo de Líder, creio que não apenas para 
mim mas para nós todos, pelo seu cavalheirismO habi
tual, pelo seu bom senso, pelo seu espírito de camarada
gem e de justiça. Portanto, recebo, com muita alegria e 
com muita honra, as generosas palavras de V, Ex• 

Sr. Presidente, continuando, eu abordaria o crédito 
agrícola, fazendo uma análise da sua estrutura. 
B- Crédito Agrícola 
1. Estrutura do Crédito Agrícola 
1.2 Linhas de crédito existentes 
1.2 Atuação estatal (concessão, divulgaçã(! e exe

cução) 
1.3 Atuação privada 
1.4 Distribuição espacial das instituições de crédito 

(audio'visual? gráfico?) 
1. Objetivos Govertfam-entais 
2.1 Conjugação das políticas externa e interna 
3_ Conclusão Gerais 
3.1 Exerriplos de políticas creditícias estrangeiras 
3.2 Exemplos de experiências brasileiras bem sucedi-

das 
3.3 Soluções propostas 
C- Fatores Básicos de Produção 
I. Terra 
2. Água 
3. Energia 
4. Fertilizantes 
5. Sementes 
6. Defensivos 
7. Implementas agrícolas 
8. Tecnologia 
D - Pesquisa e Ensino na Agricultura 
l. Desenvolvimento das pesquisas por órgãos esta-

tais 
2. Desenvolvimento das pesquisas por entidades pri

vadas 
3. O ensino profissionalizante como aperfeiçoamen-

to e fixação do homem no campo 
E- Armazenagem 
I. Estrutura Estatal 
2. Estrutura Privada 
3. Expanção de Armazéns a Nível de Fazenda 
4. Distribuição Espacíal da Rede de Armazenagem 
5. Preparo Preliminar dos Produtos nos Armazéns 
6. Técnicas de Armazenamento 
6.1 Granel 
6_1_1 Silos 
6. 1.2 Armazéns graneleiros 

_ 6.l.3 _ Piscinas 
6.2 Ensacado 
7. Falhas do Sístema 
8. Soluções Propostas 
F- Transportes 
1. Rodoviário 
2. FerroviâriO 
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3. Pluvial 
4. Marítimo 
5. Infra·estrutura Existente 
6. Programas de Ampliação da Rede 
7. Deficiências do Sistema Viârio 
8. Soluções Propostas 
C - Comercialização 
I. Mercado Interno 
1.1 Estrutura existente 
1.1.1 Atacado 
1.1.2 Centrais de ãbastecimento --
1.1.3 Supermercados (ofiCiais e partiCulares) 
1.1.4 Pequeno varejo 
1.1.5 Cooperativas de consumo 
2. Mercado Externo • 
2.1 Estrutura existente 
2.1.1 Áreas de concentração 
2.1.2 Corredores de exportação 
2.1.3 Portos e armazêns alfadegados 
2.1.4 Países importadores 
3. Política de Garantia de Preços Mínimos (EGF e 

AGF) 
3.1 Outras aquisições do Governo Federal 
3.2 Política de estoques reguladores 
3.3 Falhas do Sistema 
3.4 Soluções propostas 
H- Política Global 
1. Objetivos Governamentais (programas) 
2. Entrosamento das políticas agrícola e econômica 
3. Falhas de planejamento 
4. Ausência de Consciência política do setor agrícola 
5. Soluções Propostas 

Sr. Presidente, era esse um dos assuntos que, com mui
ta honra e prazer, gostaria de expor ao Senado Federal e, 
certamente, debater. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Outro assunto que me traz à tribuna é a crise do Siste~ 
ma Financeiro de Habitação. 

O atual impasse em que se encOntra mergulhado o Sis
tema Financeiro de Habitação é exemplo típico da falta 
de visão global na formulação da política económica. n.o 
Brasil. Convém expor sucintamente a concepção inicial 
do Sistema e seus objetivos explícitos e implícitos, -para 
depois acompanhar os efeitos paradoxais que diversas 
políticas específicas (salarial, monetária, etc.) produzi
ram sobre o seu des_empenho. 

Qual era, então, a concepção inicial do SFH? 
A idéia básica que norteava a criação do BNH e de 

uma série -de instituições financeiras era implantar um 
merca-ct_o financeiro específico para o setor__imobiliáríO. 
Dado que a indústria da construção civil era tradicional
mente responsável por parcela substancial do produto e 
por uma grande fatia da geração de empregos, a reforma 
financeira da gestão Campos-Bulhões procurou imple
mentar mecanismos de inte~:mediação financeira que agi~ 
lizassem a construção civil, de um lado, e resolvessem o 
crónico problema da deficiênCia _de unidades habitacio
nais no País, de outro. 

O objetivo fundamental era, portanto, o incremento 
acelerado da oferta de habitações para a população de 
baixa renda, elevando subsidiariamente o nível de em
prego. A construção de unidades habitacionais para as 
classes de média e alta renda era declaradamente secun
dária na concepção básica do sistema. 

Dados os objetivos, a questão fundamental se voltava 
para operacionalização do siSteina. Duas fontes básicas 
de captação de recursos foram então criadas: O Fundo 
de Garantia por Tempo de ServiÇo {FGTS) e o sistema 
de poupança voluntária priVado (cardenetas de pou
pança). A primeira fonte de recursos se constituía em es
quema de captação de poupança compulsória da classe 
trabalhadora, que era remunerado com correção mone
tária e juros inferiores aos-das cadernetas de poupança. 
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O processo de intermediação entre oferta.~ demanda 
de recursos se dava através das sociedades de crédito 
imobiliário (SCis), associações de poupanças e emprésti
mos (APEs) e caixas económicas, que repassavam recur
sos à indústria da construção civil, por um lado, e aos de
mandantes de casa própria, por outro. Claro estã que 
este processo de intermediação pressupõe implicitamente 
a realização de lucros por parte de construtoras e finan-_ 
ceiras. A conciliaÇão, por conseguinte, entre oS objetivos 
sociaís de construção de moradias populares e os objeti
vos- prlvados de lucro só poderia acontecer sob duas al
ternativas: ou o governo subsidiaria a construção de ca
sas populares, mantendo artificialmente alta a ta;t,a de lu
cro dos setores envolvidos, ou haveria_um redireciona
mento dos objetivos do sistema, privilegiando a cons
trnç_@ de mo_radias de alto luxo, q:u_e _permitiriam uma 
alta taxa de lucro a construtoras e financeiras. 

Alinha de aç-.do escolhida foi, como já se poderia espe
rar, ·aquela que reunia o pior dos dois mundQs. Passou-se 
a subsidiar precisamente a construção de moradias de 
alto luxo (através de linhas de crédito para compra de 
terrenos, aquisição de material de construção, financia:. 
menta do capital de giro}, desvirtuando substancialmen
te os objetivos iniciais do Sistema e gerando, principal
mente a partir de 1976, um amplo movimento de especu
lação imobiliária. 

Esta era, por assim dizer, a contradição intern_a·a pró
pria concepção do plano habitacional do governo. Ser.á 
interessante analisar, a partir de agora, os efeitos. cumu
lativos da política econômica recente sobre a dinâmica 
do sistema, a fim de que se ppssa entender a crise parti
cular do mercado imobiliário. 

DO ponto de vista da captação de recursos é funda
mental analisar os efeitos das mudanças freqüentes nas 
políticaS salarial, de indexação financeira -e de dívida 
pública sobre o volume de recursos do FGTS e de carde
netas de poupança. 

A evolução do volume de recursos do Fundo de Ga~ 
rantia por Tempo de Serviço é função, basicamente, de 
duas variáveis: do número de trabalhadores empregados 
e dos níveis de salário na economia. Os efeitos da primei
ra variável são perfeitamente previsíveis: na medida em 
que se persegue uma política recessiva, tendente a redu
zir o nível de emprego, há uma tendência ineQuívoca ao 

- - declínio concomitante dos recursos advindes do FGTS, 
seja porque há uma redução n_o número de contribuintes, 
seja porque se dã um incremento nos saques. 

Os efeitos dos reajustes de salário são, no entanto, 
bem mais complexos. Cumpre recordar, neste momento, 
que a política de reajustes salariais tem sofrido constan
tes alterações nOs últimos três anos, que são resumidos a 
s-ég-Uir: -~-- · ·-

I) Antes de 1979, os reajustes eram calculados com 
base na média dos salários dos dois anos anteriores ao 
reajuSle,-acrescida de um índice de produtividade fixado 
pelo governo. O resultado prático foi um achatamento 
salarial que comprirriiu basicamente os trabalhadores 
mais pobres; 

2) Em 1979, instituiu-se o sistema de".feãJUSteS semes
trais ~ procurou-se reduzir as disparidades entre os sa
lãrios, proporcionando aumentos reais aos baixos sa
lários e reajustes inferiores ao custo de vida aos salários 
mais altos; 

3) Recentemente, procurou-se reeditar o arrocho sa
larial para as classes de renda mais baixa, que foi tempo
rariamente sustado pelo acordo PDS-PTB, no qual os 
assalariados que ganhavam até 7 salários mínimos rece
beriam reajustes integrais, igiiiis ao aumento do custo de 
vida; 

4) Esta modificação teve, entretanto, uma vida mui
to curta. O acordo com o Fundo Monetário Internacio
nal redeTiníu as intenções do governo, que pretende ago
ra aplicar um reajuste idêntico (80% do INPC) para to
das as fai.iãS Salariais. Embora continuem perdendo da 
inflação, os assalariados de alta renda tiveram uma me-
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lho ria relativa, se comparada a nova situação com as an
teriores. 

COmo as alterações salariais se refletem sobre a evo
lução da quantidade de recursos do FGTS? 

Do ponto de vista dos demandantes de casa própria, a 
política de reajustes- salariais tem um duplo aspecto. De 
um lado, os assalariados de baixa renda sempre tiveram 
uro alto grau de inadimplência, face ao contínuo arrocho 
salarial a__que têm sido submetidos. O curto período de 
recuperação real dos salários baixos foi parcialmente 
sustado pela desaceleração da economia e aumento da 
rotatividade da mão-de-obra. 

Por outro lado, os detentores de altos salários, que ha
viam se benefici_ado do processo de concentração de ren
da durant~ as décadas de 1960 e 1970, vêm, a partir de 
i979, a sUi capacidade de Pagamento deteriorada pelos 
reajusteS safãriais íníefiqres ao custo de vida. A inadim
plência só foi adiada pelo curto período em que a cor
reção monetária foi fixãda abaixo da inflação. Atual
mente, portanto, a carga de compromissos relativos à 
prestação da casa própria aumenta constantemente sua 
participação nds gastos totais dos trabalhadores, geran~ 
do, em inúmeros casos, a total impossibilidade de paga
mento. lnterrompe-se, assim, um fluxo realimentador 
dos recursos do Sistema Financeiro de Habit~ção. 

Outra conseqüência fundamental do "arrocho sala
rial" sobre o FGTS é também facilmente perceptível. Na 
medida em que se dá uma redução real dos salários, 
acompanhada _por um aumento do índice do desempre-
gO, o fluxo de recUrsos adicionado periodicamente ao 
Fundo passa a: cair, eni tet.mós reais. 

Resta ainda analisar os efeitos que a polítiCa de dívida 
pública tem sobre a segunda fonte de recursos do Siste-
ma Financeiro de Habitação: a poupança privada. O 
processo -de atrelamento da dívida interna à externa, já 
descrito anteriormente; ·teve como efeito principal a ele-
vação dos patamares de remuneração do dinheiro, tanto 
no mercado financeiro indexado ("open market", "over
night"), quanto no mercado monetário desindexado (le
tras de câmbio, certificados de depósito bancário, etc.). 
Com resultado, a correção monetária e os juros fixos pa
gos pelas ca~ernetas passaram a se tornar cada vez me
nos atraentes aos médios e grandes poupadores, reduzin
do o volume de captação. 

Por outro lado, o recrudescimento da recessão reduz a 
capacidade de poupança dos pequenos poupadores, aca
bando por gerar, no período recente, um volume de sa
ques superior ao de depósitos. 

O quadro de crise que acaba por se definir no Sistema 
Financeiro de Habitação é, por conseguinte, em grande 
parte gerado pela própria poHtica econômica contradi
tória. Do lac!Q da captação de recursos, as fontes pare
cem estar secando. O último cartucho do governo para 
tornar mais atraente a caderneta de poupança só se con
cretizou depois que o virtual bloqueio à entrada de em
préstimos externos desvinculou abruptamente o endivi
damento interno do externo. 

No extremo oposto do Sistema, a especulação imobi
liária inflada pelo crédito subsidiado resolveu-se em uma 
brutal queda da construção civil, após um período de rá
pido Crescimento. A queda da demanda por novas uni
dades habitacionais passa a diminuir substancialmente a 
taxa de lucro das construtoras, gerando uma "quebra
deira" no setpr, reduzindo ainda mais o nível de empre
go e realimentando negativamente os desequilíbrios no 
lado da çaptação. 

A impressão que se colhe de um breve exame do de
senvolvimento dos problemas e percalços do Sistema Fi
nanceiro de Habitaç~o é que elil é subproduto, e"m certo 
sentidO, de políticãS que pretenderiam ser setoriais. No 
entanto, a visão míope da tecnocracia econômica parece 
incapaz de ver o interrelacionamento existente entre os 
fenômenos sociais e, portanto, de coordenar os diversos 
instrumentos de política económica. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE 14-9-83 E 
QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. -Presidente, Srs. Senadores: 

Em face de dois hediOndos atentados Ocorridos on
tem, na Capital do meu Estado, desejo manifestar a mi
nha indignação e a minha repulsa. Duas bombas explo
diram na madrugada dr!_ ontem na sede do Jornal da Ci
dade, dirigido pelos jornalistas Djalma Juarez Maga
lhães e Maria Nilse. 

Por pouco, Sr. Presidente, não ocorre uma trag~dia de 
grandes dimensões. Leio algumas linhas do registro fel
to, hoje, pelo Correio Braziliense: 

A primeira bomba explodiu às 3h30 minutos da 
madrugada na sede do. "Jornal da Cidade", na rua 
Graciano Neves~ 180, destruindo o arquivo" onde 
eram guardados exemplares antigos, a cozinha e o 
gabinete do diretor. Ao redor, casas, apartamentos 
e também uma escola de 11' grau- a Monte Serrat 
-:- foram atingidos pelos efeitos da bomba, tendo ja~ 
nelas e vidraças destruídas. 

Adiante, o Jornal revela que ao lado da Sede do Jornal 
da Cidade funcionam duas clínicas, uma clínica rieuroló~ 
gica e outra psiquiátrica, ambas do INAMPS. 

Ontem pela manhã, em torno de sete horas, eu estive 
no local desse. nefanda atentado, e tive oportunidade de 
apresentar a minha solidariedade aos diretores desse ma
tutino capixaba. Se as bombas tivessem- explodido uma 
hora depois, nós teríamos a lamentar dezenas e dezenas 
de mortos. 

Se o diretor do Jornal da Cidade, bravo jornalista 
Djalma Juarez Magalhães, estivesse trabalhando no seu 
gabinete, terii morrido, sem dúVida. 

Além desse atentado contra um órgão da imprensa, 
uma outra bomba explodiu às 4 horas e 30 minutos da 
madrugada, em frente da casa do deputado do PMDB, 
José Teodomiro Casagrande. 

O Governõ do Estado do Espífito Santo eiriitiu nota 
ofidkl, declarando textualmente: 

"O Governo vai utilizar-se de todos os meios 
para descobrir e punir os culpados." 

Está à frente do Poder Executivo da minha terra um 
homem de comunicação, Gerson Cã.mata, que foi jorna
lista profissional vinculado à Rádio Vitória e à IV Vi-
tória. -

É titular da Secretaria de Segurança do Estado do 
Espírito Santo, o nosso ei-cOlega, que brilhou intensa
mente na Câmara Alta, o nobre Senador Dirceu Cardo-
so. 

Estamos todos tranqüilos, porque sem dúvida nenhu
ma esses dois eininehtes hoinens públicos vão aprofun
dar as investigações, a firiiàe apurar a responsabilidade 
por esses atentados. 

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

O SR: JOÃO CAMON - Com muito prazer. 

O Sr. José lgnácio -Nobre Senador João Ol.lmon, 
antes de V. Ex' chegar a plenário nós tivemos oportuni
dade de enfocar esse assunto numa breve comunicação. 
E nós, naquela ocasião, dissemos da preocupação nossa 
de que- e isso foi perfilhado pelo nobre Senàdor Moa
cyr Dalla e pelo nobre Senador José Lins - as lide
ranças, ou melhor, mais que elas só, todos os Senadores, 
todos os homens de representatividade se posicionassem 
traduzindo a sua indignação diante de episódios cOino 
esse porque realmente, - e dizia eu naquela ocasião -
as bombas que explodiram em Vitória e em Cariacíca,lã 
no nosso Estado, Estado pacato desacostumado a coisas 
desse tipo~ elas na sua concussão parece que abalam mais 
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os alicerces dos poC:.eres constituídos do que os alvos de
las. Na realidade, nós estamos vivendo uma situação po
lencialm_ente explosiva, e situações como essa devem de 
pronto, merecer o repúdio indignado de todos aqueles 
que têm lucidez e que tenham representatividade nesse 
País. V. Ex~ está sendo ffiuito feliz. 

O SR. JOÃO CALMON - Agradeço a V. Ex• suas 
palavras. Como o nobre Senador José Ignácio destacou, 
a palavra da Liderança do meu Partido já se fez ouvir 
através do nobre Vice-Líder José Lins. 

O Sr: José Lins- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Pois não. 

O Sr. José Lins- Nunca seria demais reiterar essa 
posição; o apoio total da liderança do Partido, do PDS, 
a V. Ex~. e ao povo do seu Estado, contra esse ato de baf
bàrl.é que, certamente, merece o repúdio de todos, atê 
merece, como diz o nobre Senador José Ignácio a união 
CIOs--hOmens de bem deste País porque por trás desses 
atas há, como diz S. Ex•, pescadores de águas turvas que 
não estão interessados- no bem da coletividade, e nem da 
democracia. 

O SR. JOÃO CALMON - A minha cOnvicção de 
que será ampla e profunda a investigação sobre esses 
dois atentados se baseia não apenas no fato de o Gover~ 
nadar Gerson Camata ser um homem de comunicação, 
mas também no fato de ser o ex-Senador Dirceu Cardo· 
so, também jornalista, diretor de um serrianárío em Mu
qu(."O Municfpio". S. Ex• tem uriia longa e bi-ilhant·e 
folha de serviços prestados ao Espírito Santo e ao Brasil, 
e à frente da Secretaria de Segurança vai, realmente, se 
empenhar a fundo para que sejam descobertos os res- _ 

--pousáveis por esses atentados. 

No Rio de Janeiro jâ houve, no passado, atentados se
melhantes, um na Ordem dos Advogados do Brasil, ou
tro na sede do Jornal Tribuna da Imprensa. 

No nosso Estado, no Espírito Santo, jâ ocorreu uma 
explosão semelhante em um outro matutino, no jornal A 
Tribuna. Até hoje não foram identificados os responsá
veis por essa explosão ocorrida no ano passado, na Capi
tal do meu Estado. 

Estou profundamente convencido de que na base de 
um esforço suprapãrtidário e com a nossa colaboração, a 
investigação vai realmente descobrir quais foram os res-
ponsáveis por esses atentados. 

Esse fato ocorrido na madrugada de ontem, em Vi
tória, deixa~me apreensivo porque estamos vivendo um 
momento sombrio da nacionalidade. Estamos enfrentan~ 
do problemas de extrema gravidade no Nordeste do nos~ 
so País, como o problema da fome, qu~ vemos focaliza
do pela manhã, à tarde, à noite, em noticiários de jor~ 
nais, de rádio, de televisão. Por outro lado, o problema 
da fome, conforme ainda ontem salientei, já não é um 
triste mOnopólio do Nordeste; nós taffibém iemos 
problemas de fome em outras áreas do Brasil. 

Se considerarmos també:m que no Rio de Janeiro, nos 
últimos dias, estão ocorrendo numerosos saques cuja 
responsabilidade não foi até agora devidamente esclare

-cida, nós realmente devemos estar com toda a razão ex
tremamente preocupados. 

A-gOra, com a explosão das bombas na madrugada de 
ontem, na capital do meu Estado, a nossa apreensão au
menta. -E:staffios certos de-que neste ~emento não se jus~ 
tifica -nenhuma tentativa de exploração partidária em 
torri6' da reS-ponsabilidade desses afentados. Nós todos 
innanados devemos colaborar com o Poder Executivo 
Para levar ã bõ-m termo as investig'a.Ções em torno desses 
atentados que merecem a indignação e a repulsa de todos 
os bons brasileiros. Muito obrigado. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE /4-9-83 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

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

Preten_do abordar, hoje, um tema que tem sido falado 
por muitos de nós, tanto da Oposição, cómo do Gover~ 
no. Farei desta tribuna uma análise sobre o Nordeste 
brasileiro, Região castigada por cinco anos consecutivos 
de estiagem e apresentarei propostas concretas para so
lução dos seus problemas. 

O Nar.deste_compõe-se de nove Estados que estão hoje 
Governados pelo PDS. Tomei a liberdade de compilar 
declarações desses governantes sobre a situação de cala
midade por que passam todos esses Estados. 

O Governador de Pernambuco, em recente reunião do 
Conselho Deliberativo da SUDENE, fez um apelo para 
que o órgão procurasse saber para onde estão sendo des
tinados os recursos oriundos da arrecadação do FINSO
CIAL, tendo em viSta que o Presidente FigueiredO auto-
rizara a liberação de Cr$ 75 bílhões sem especificar a 
quantia que caberia a cada Estado nordestino. · 

Até hoje não teho eu conhecimento de que a SUDE
NE tenha informado sobre a destinação desses recursos. 

1:, também, do Governador de Pernambuco a seguinte 
declaração: 

"O Nordeste representando 30% da população 
do País, conta com apenas 12% da renda nacionaL 
A população economicamente ativa nordestina tem 
aproximadamente 1/4, ou seja, 24% percebendo até 
meio salário mínimo. Dos habitantes percebendo 
acima de dois salários mínimos, no País, apenas 
10,7% estão no Nordeste, enquanto 78,7% situam-se 
no Sul-Sudeste. Nas frentes de emergência, abertas 
em razão da seca, rilais de um milhão de nordestinos 
trabalham para receber o salário mensal de 15 mil 
cruzeiros. Em sua maioria, são chefes de família 
com numerosos dependentes. Nesta Região vê--se de 
perto e em toda sua crueza a face triste e esquálida 
da pobreza absoluta." 

Essas foram palavras de saudação dirigidas pelo Go· 
vernador pernambucano ao vice-Presidente Aureliano 
Chaves em sua visita ao Nordeste, quando no exercício 
da Presidência da RepúbliCa. 

)?or sua v:ez, o G9vernador do Ceará, veio a público 
para divulgar os índices de mortalidade infantil registra
dos no seu Estado, segundo dados obtidos pela Secreta
ria de Saúde: de cada 1.000 crianças que nascem no Cea
rá 250 morrem antes de completar um ano de vida. 

Informou, ainda, que o Estado possui, atualmente 3 
milhões de flagelados pela seca, dos quais apenas 600 mil 
estão trabalhando e ganhando o salário de Cr$ 
15.300,00. 

Os dados. sobre. a mortalidade infantil estão confirma
dos pelo Relatório deste ano da UNICEF (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância). Segurido o Relatório a 
mortalidade infantil do Ceará só perde para dois países 
asiáticos, o Laos e o Camboja, que sãO países devastados 
por guerras e massacres. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar das 
fontes desta informação serem um Governador de Esta
do e um organismo das Nações Unidas, o Ministério da 
Saúde, através da Divisão Nacional de Epidemiologia 
deClarou, do alto da sabedoria de técnicos de Gabinetes 
refrigerados, que se trata de números que são produto da 
especulação de gente pouco orientada e, proVavelmente, 
de algum médico do interior que, numa área localizada 
constatou esse aumento do índice de mortalidade. 

Essa, lamentavelmente, é a tónica com que os tecno
cratas encaram os problemas nordestinos. 
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Prossigo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, citando Go
vernadores do PDS. 

Na reunião da SUO EN E, no mês passado, os Gover
nadores da Paraíba e do Ceará ftzeram gi'eve branca, ou -
seja, manifestaram seu descontentamento através da au
sência do Pl~_oário do Conselho Deliberativo daquele ór
gão. Entreteanto, nessa reunião, o Governador do PiauJ 
disse. ••aos gritos" que dos Cr$ 900 milhões destinados_ 
ao seu Estado, Cr$ 200 milhões já foram cortados sem 
qualquer explicação. 

Por sua vez, o Governador de Alagoas disse, na pre
sença do recém-demitido Presidente do BNDES, Sr. 
Luiz Sande, que os recur:ms_ do FINSOCIAL não esta
vam chegando à Região nordestina. E o Governa_Q.or de 
Sergipe denunciou a possibilidade de redução dos recur
sos do jã minguado FINOR e a decisão do Banco do 
Brasil de aplicar em projetas como o Jari o que vinha 
destinando ao FINO R; isto ê, cerca de 7,5 bilhõ_es de 
cruzeiros. 

Esse é o perfil. do meu Nordeste traçado co_m as tintas 
dos Governadores do PDS. 

Mas não se restringem a eles os--clamores e os protes
tos. 

O Senador Nilo Coelho, ilustre Presidente desta Casa 
fez, algum tempo atrás, apelo ao Vice-Presidente em 
exercício da Presidência:, no sentido--de que fosse modifi
cada uma Portaria do Ministro da Fazenda que excluía o 
Nordeste dos financianlenTós dQ:"boi em pê" na entres
safra. O vire-Presidente garantiu que a Portaria seria re
formulada. 

Gostaria eu, Sr. Presidente, de ser informado se, real
mente, a Portaria foi reformulada. De qualquer forma, o 
fato revela o descaso das autoridades do Governo Fede
ral ao lidar corn os problemas nordestinos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Transmito mais um exemplo que dá a verdadeira di
mensão de como é tratado o Nordeste pelo Poder Cen
tral: em depoimento prestado à Comissão de Interior da 
Câmara dos Deputados, o Diretor Geral do DNOCS, 
Sr. Oswaldo Pontes, declarou qu~. "o Governo Federal, 
de 1909 até hoje, dispendeu no combate à seca o equiva
lente a lO% do total _investido na hidroelétrica de Haipú, 
até julho do ano passado". As verbas destinadas a com
bater as causas e os efeitos da seca, corrigidas, equivalem 
a CrS 97 milhões de cruzeiros, em pouco menos de oiten
ta anos. 

No documento que o Diretor do DNOCS entreg-ou 
aos Deputados foi reconhecido que existem, apenas~ 22 
mil hectares de terras irrigadas, mas que existem, nesse 
Departamento, projetas prontos para a irrigáção de mais 
de 100 mil hectares à espera de recursos para implemen
tação. 

O Diretor do DNOCS finalizou seu depoimento com a 
mesma advertência -que fiz desta tribuna no prinCípio 
deste semestre: se não chover na próxima quadra inver
nosa, os 40 maiores açUdes do Nordeste estarão comple
tamente secos. Essa advertência não é nossa. 1:: do Cen
tro Te<:hõlógico da AeronáUtica que previu hã 6 anos 
atrás que não choveria no_ Nordeste dura_nte cinco anos_ 
consecutivos. Desgraçadamente essa previsão estã se 
confirmando e o próprio Governo a que pertence o CT A 
não adotou nenhuma medida de vulto capaz de contor
nar os efeitos do que estava previsto. 

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

O Sr. Aloysio Chaves - Permite V. Ex• um apaf"te'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, em príiricifo 
lugar. o nobre Senador Alberto Silva, que jã me havia 
solicitado. 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Humberto Lu
cena, V. Ex• abordando o assunto como o estã fazendo, 
nesta tarde, realizando uma síntese de tudo ~que está 

acontecendo no Nordeste, das desgraças sucessivas_, da 
mortalidade infantil, da falta de rectJ.rsos, da incoerência, 
às Vezes, da locação dos recursos, eu queria acrescentar 
duas cosas: nesta hora em que o Nordeste vive o drama a 
que todos nós estamos assitindo, com as Prefeituras rece-
bendo o Fundo de ParticipaÇão com 50% de reduç_ão, 
sabe muito bem V. Ex+, nO seu Estado, no meu e nos ou
tros, em que os Prefeitos de todos os Partidos são_óbriga
dos a manter aquela população marginalizada, em volta 
do Município, cuja atendimento é feito com recursos 
próprios dos Municípios, e se vêm a braços com a cala
midad~, também nesta ht?ra difícil, se corta ainda daque
las Prefeituras 50% do Fundo de Participação! E a outra 
parte, nobre Sen_ador, em que V. Ex• fala que o Diretor 
do oNocs cteclarou que, -se não chover no próx1mo 
ano, os quarenta principars açudeS do Nordeste poderão 
secar. 

Viro de lã agora, nobre Senador as nuvens estão lá, de 
madrugada, em inúmeras regiões do Nordeste, esperan
do o projeto do CT A, os- aviões para nuclearem as nu
vens a fim de fazer chover, não importa em que regiões 
porque os riachos levam as águas para os açudes, os rios 

_recebem ãgua, as cacimbas enchem, mas, nenhuma, pro
vidência foi_ tomada. Até parece- que o CT A, que é um 
órgão que tem projeção .internacional, dentro do País 
não tem nenhuma repercussão, com sua proposição de 
fazer chover no N ardeste, nucleando as nuvens. b iiui
creditável! Parabéns a V. Ex• e ofereço-lhe o meu total 
apoio pelo discurso que faz nesta tarde. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ninguém ffielhor 
do que V. Ex~. autêntico nordestino que ê, profundo_ c_o
nhecedor dós_ problemas da região, para dar este depoi
mento que incluo, prazeirosamente, no meu pronuncia-
mento. - -

NO meu Estado, nobre Senador Alberto S_ilva, a si~ 
tuação dos Municípios ainda é pior, porque alêm dessa 
reiértçãõ-dos recursos do fundo de participação, o Sr. 
Govétilãdor do Estado, diante das terríveis dificuldades 
financeíras ·em que se encontra a Paraíba, está sem pa
gar, no momento, cerca de sete parcelas do I CM. Então, 
os Municípios paraibanos. de um modo geral, estão pra
ticamente sem qualquer recurso próprio, para proverem 
as suas necessidades. 

A respeito do CTA, V. Exf tem sido aqui constante na 
tribun~. fazendo a sua reclamação, sobretudo apelando 
para que o Governo Federal lev-e em conta as advertên
cias daquela entidade e as propostas, que incluem chuvas 
artifTciais para a região, o que implica em investimentos 
vultosos, é- verdade, mas que, atê agora, não foram fei
tos, enquanto continuamos gastando bilhões e bilhões de 
cruzeiros em obras merament~ ;assistenciais, sem nenhu
m~ contràpartida para a região, sobretudo para o semi
ãrido. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA.) -Permite V. Ex~ 
um aparte? 

_ O_SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra. 

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre- Senador HurUbert_o 
Lucena, V. Ex• como representante da Paraíba, tem co
nhecimento, porque esse fato jã foi mencionado no ple
n~rio do Senado, com dados estatísticos, números, que 
no Governo do Presidente João Figueiredo foi duplicada 
a capacidade de armazenamento de ãgua no N ardeste. E 
um fato numericamente comprovado. Mas, é evidente 
que V. Ex• não pode responsabilizar o Governo do Presi
dente João Figueiredo pelo fato de não chover há 5 anos 
no Nordeste. Nem eu, nem V. Ex•, nem a Oposição, nem 
o PDS, nem o Partido do Governo, pode realmente atri
buir a- -culpâ. por esse fato, por essa anomalia cthnâtica, 
ao Presidente da República. O nobre Senador Alberto 
Silva falou que, se não chover no próximo ano ... Sim! 
Esperamos que chova no pr4ximo ano. Mas, senão cho-
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ver no próximo ano, a responsabilidade ê do Governo? 
V._Ex~ verifiCa que açudes antigos, tradicionais, conheci
dos na região de V. Ex~. estão se_cando, é um fato incon
testável. Aliás, há um documentário amplo,jã divulgado 
pela imprensa, a esse respeito. Mas, esse fato também 
deve ser atribuído à responsabilídade do_ Governo? Re
presas, barragens, açudes .foram construídos, não chove 
hâs ano"s, não há aCu_mulação de ãgua- esse fato deve 
ser atribuído à resposnabiHdade do Governo'? Com re~ 
laÇão aõ Fundo de Participação, V. Ex• tem conhecimen
to da sistemática. O Fundo de Participação dos_ Estados 
e M-unicípios resulta do recolhimento de dois tributos: o 
Imposto de Renda- e o IPI. Quando se elabora ã Proposta 
orçamentária, como se o faz, por exemplo, agora, em 83, 
Com fetaÇão a" 84, há uma eStimativa geral da- arreca
dação desses doi_s__tr_ibut_os ~.portanto uma estimativa do 
FUndo de ParticiPação dos Estados e dos Municípios. 
No decurso do primeiro semestre, no exercício subse
qUente, o tributo é recolhido de acordo com essa. estima
tiva; no segundo senlestre, com base na receitã verifica

. da_, _apurada naquele período, se faz uina reestirilativã, 
uma nova estimativa, uma nOva avaliação e hã o reajus
tamento então para o semestre subseqUente. Esse é o me-
canismo, não há outro mecanismo, não hã como inven
tar, não há como criar, este é o mecanismo que está sen
do adotado. De sorte que V. Ex• hã de concordar comigo 
de que se houve redução no Nordeste, no Norte não 
houve. Pelo contrãrio, a estimativa apresentada em ju
lho, com relação ao primeiro semestre de 1983, implica 
num aumento de 30%_ do Fundo de Participação dos 
Municípios. Se houve redução no Nordeste, essa re
dução também não resulta de uma negligência do Gover.: 
no, de uma imprevidência do Governo, mas sim dessas 
condições adversas, profundamente deploráveis, lamen
táveis que tambêm atingem o N ardeste. Por isso mesmo, 
o Nordeste recebe, em compensação, a fundo perdido, 
recursos abundantes da Federação, do Governo Federal, 
para as frentes de trabalho, para outros setores_, sem ne
nhum ressarcimento por parte dos Estados. O Governo 
Federal está fazendo_o que ê possível, porque toda a 
Nação está realmente consciente de que o Governo estâ 
envídando todos os esforços ao seu alcance para tentar 
minorar os efeitos dessa seca calamitosa que atinge o 
Nordeste e aflige a Nação brasileira, como tarri.bêm se 
mobilizou para atender o Sul devastado pelas grandes 
enchentes que ocorreram este ano. São estes fatos que 
predSain _ser apontados. Eu reconheço, essa seca, essa 
calamidade, essa situação deplorãvel em que se encontra 
o Nordeste há 5 anos, acho que a Nação deva fazer um 
esforço cada vez maior para socorrer essas populações, 
mas também confesso a V._ Ex•, reconheço e proclamo, 
que não se pode at~ibuir tudo isso à falta de responsabili
dade ou à negligência do Governo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Lembro a V. Ex'. 
como é sabido, que a seca é- um problema se<::ular. 
Costuma-se referír o exemplo histórico de Pedro II, que 
chegou a anunciar que empenharia as jóias da Coroa 
para fazer face ao"s efeitos- da seca. O que há é que nós 
continuamos raciocinando da mesma maneira que hã 
cem anos atrâs. Eu não estou c-ulparido em absoluto o 
Governo pela falta de chuvas. Seria um irresponsãvel. 
Estou tentando fazer uma análise da situação do N ar
deste, inc1usive do seu semi-ãrido. 

Agora, disse; e repito, que o CTA é um órgão que ínte
gra a estrutura administrativa do Governo Federal e fez 
previsões científicas sobre os cinco anos de seca ... 

O Sr. Aloysio Chaves- Sete. 

. O SR. HUM.BE.IlTO LUCENA- Inicialmente, cin-
co. Agora já se fala em sete. · 

Como dizia, o CTA fez previsões, e apresentou pro
postas que não foram levadas em conta pelo Governo, 
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Portanto, não há dúvida de que o Governo tem a suares
ponsabilidade no caso, porque jã poderia ter provocado 
chuvas artificiais no Nordeste. 

O Sr. Aloysio Chal'es- Mas essa solução através de 
chuvas artiflais, V. Ex' sabe é uma questão extremamen
te polémica: E, sob o ponto de vista técriico-científico, a 
possibilidade de fazer chover em todo o Nordeste, pela 
nucleação de nuvens, é contestável. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• se engana, 
nobre Senador, porque, um dia desses, o nobre Senador 
Alberto Silva, em memorável pronunciamento nesta Ca
sa, lembrou, inclusive,-o Socorro às ddades de Recife e 
de Salvador, através de chuvas artificiais, justamente p.a 
linha do porjeto do CTA. 

O s ... Aloysio Chaves- Mas nobre Senador, ReCife 
tem condições climáticas completamente diferente, do 
Agreste, do alto Sertão. 1:: uma zoria litorânea, zona de 
chuva. Nuclear uma numvem, fazer chover em Recife, 
por um dia, mas fazer chover de meneira- permanente, 
durante meses consecutivos em todo o Nordeste é outra 
coisa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Nobre Senador 
Aloysio Chaves, V. Ex~ não é nordestino e talvez por is
so .. 

O Sr. Aloysio Chaves- Não, mas sou filho de nordes
tino. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... não saiba bem 
que, às vezes, a estiagem atinge até a Zona da caatinga li
torânea. 

O Sr. Aloysio Chaves- Excepcionalmente, na chaina
da Zona da Mata. 

O Sr. HUMBERTO LUCENA - Agora mesmo o 
Governador do meu Estado incluiu na emergência todOs 
os municípios da Paraíba, com exceçào da Capital e do 
vizinho município de Bayeux. 

O Sr. Aloysio Chaves- Mas porque a capital é cidade 
litorânea. Está na zona do litoral, não foi iii:cluída. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. h• talvez tam
bém não esteja informado de que mesmo na: Zona semi
ârida do Nordeste, apesar de não caírem chuvas, há for
mações maçiças de nuvens diariramente, que poderão 
perfeitamente ser aproveitadas para as chuvas artifiais. 

O Sr. Aloysio Chaves - Não contesto este fato. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Então, V. Ex• não 
me venha dizer que não quer entrar neste detalhe. 

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Humberto 
Lucena, quero dizer a V. Ex• o seguinte: Como fenõnemo" 
local esse processo eventualmente pode ser deflagrado. 
Na Região do Nordeste, desde o Estado do Maranhão, 
que está sendo atingido pela seca, até a Bahia, nos limites 
com o Estado de Minas Gerais, essa vasta região nordes
tina não acredito que essa soluçãO seja viâvel, pelo me
nos com os recursos técnico.s disponíveis neste momento, 
porque ·senão teria sido executado. E evidente que seria 
executado. Seria rriuito mais fácil fazer iSso do qui! gas
tar, como-disse o nobre Senador Milton Cabral, do tsta
do de V. Ex• 30 bilhões de cruzeiros por mês, para ate·n
der as frentes de emergências. Agora, tecnicamente pode 
ser viâvel numa área restrita em determinadas circustân
cias ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Negativo. 

O Sr. Aloysio Chaves- de condições climáticas favo
ráveis. Mas, em todo o Nordeste, durante um período 
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prolo'rigado, acho que a Ciência, não obstante os conhe· 
cimentos técnicos do nobre Senador pelo Estado do 
Piaui, ainda não alcançou esse nível que seria extrema.o
mente desejável. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Gostaria que V. 
Ex' procurasse visitar o CTA, entrando em contato com 
os seus técnicos para verificar que a hipótese científica 
existe. 

O Sr. Milt~~ Cabr:!-~- -~~~~ite_-m~_Y_. r;x~ um aparte'? 

O SR~ HUMBERTO LUCENA- Darei logo em se
guida, nobre Senador, pois ainda não completei minha 
resposta ao primeiro aparte do nobre Senador Aloysio 
Chaves. -

Por outro lado, aludi também aqui à reduzíssima área_ 
-irrigada_ do Nordeste. Não temos hoje 25-mil hectares ir
ragados no Nordeste, enquanto que o Estado do Rio 
Grande do Sul há quase um milhão de hectares irriga
dos. Ora, de quem é a responsabilidade? É do Governo. 
Não nego que o Governo tenha carreado recursos para a 
zona do semi-árido, para o Nordeste de um modo geral. 
Mas, se a maior parte desses recursos tivesse sido aplica
da justamente em projetos de pequena, média e grande 
irrigação, tedamos preparado no -serrli·ârído nordestino 
um~ infra-estrut1:1ra re_~~stente de combate à seca. O que 
não ocorreu, apesar da SUDENE, por iniciativa, que 
sempre lembro neste plenário, do Senador josé Lins, ter 

- - lari-Çado as bases do Projeto Sertaríéjo, qUe tem justa
mente esse objetivo, mas que foi inteiramente-desativado 
no Nordeste pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nor
deste. Enquanto isso gastam-se bilhões e bilhões de cru
zeiros em frentes de emergência sem nenhum retorno do 
ponto de vista económico nem para a regiào,_nem para o 
País. 

O Sr. Milton Cabral- Permite-me V. Ex.~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• 

O Sr. Milton Cabral- Meu caro Senador Humberto 
Lucena, salvo engano meu, ouvi de V. Ex~ ao iniciar o 
seu pronunciamento que ao final dele iria propor medi
das relacionadas com a questão do Nordeste. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente. 

O Sr. Milton Cabral- Estou _a_!'lsioso para ouvir essas 
sugestões~ de V. Ex•, que certamente serão judiciosas 
como sempre acontece com as suas proposições. Mas 
gostaria de esclarecer essa pequena divergêiicia que sUr
giu aqui no plenário. O CTA.fez essa previsão, e real
mente a nuclearização de nuvens é o processo adotado e 
a _Parai_ba, nosso Estado, tem um convênio com o CTA, 
convênio esse que obrigou o Governo do- Esta-do a ad
quirir um avião ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ê verdade. 

O Sr. Milton Cabral - ... especialmente equipado 
para este tipo de trabalho - nuclearização de nuvens. 
Mas o processo não é 100%. Não é toda vez. que o avião 
sobe, nuclcariza uma nuvem e produz chuva. São feitas 
tentativas consecutivas c, vez por outra dá certo, como 
há poucos dias deu certo na Bahia, deu certo no Ceará. 
Mas não é um· processo confiável que permite chover, 
porque se houvesse essa possibilidade, evidentemente, 
não liaveria necessidade do Governo hoje estar gastando 
30 bilhões de cruzeiros por mês. E tem mais, nobre Sena
dor. A previsão é ·que nós vamos passar para cerca de 50 
bilhões de cruzeiros por mês ao final deste ano, apenas 
para manter alguns milhões de patrícios nossos vivos 
porque, evidentemente, a eftciência da produção é pou
ca:.. Eu aguardo, então, o final do discurso de V. Ex• para 
riie inanifestar, com toda certeza de que V. Ex• irá pro-
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por alguma coisa _realmente construtiva. Muito obriga
do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a inter-
- Ve]lÇão- de V. Ex~ __ que, inclusive, sócorre-rrie com um 

exemplo magnífico. Tãi1to em alguma razão de ser o 
ponto de vista do CT A sobre a nucleaçào de nuvens para 
chuvas artificiais que o Governo da Paraíba, que é um 
Estado paupérrimo, gue está, inclusive, t:m crise finan
ceira, com o seu funcionalismo praticamente_em atraso, 
com o ICM retidQpor municípios, sem podú·p-i:tgar as 
suas dívidas interna e externa, adquirir um avião e, vez 
por outra, faz uma tentativa. 

Agora 6 ·que fez o Governo Federal até hoje neste par
ticular'? Nada! Absolutamente nada, que eu saiba nobre 
Senador. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex•, 
riobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva- Eu não quero privar o plenário 
de continuar ouvindo o excelente discurso que V. Ex~ 

faz. Mas acho que está na hora de se colocar as coisas 
nos seus devidos lugares. O nobre Líder, Aloysio Cha
ves, um homem sério, que quando _entra na análise dos 
probleinas o raz com essã. seriedade que lhe é peculiar, 
naturalmente S. Ex• desconhece algumas coisas a reSpei
to do CTA e do seu programa. Eu quero neste aparte 
apenas colocar as coisas no seu devido lugar. O CTA, de
pois que fez o estudo de que ia ocorrer uma longa seca 
no Nordeste, amplamente conhecido, eu fiz parte da co
missão, nôs eStiv-emos lá, depois disso, ele propôs dOis 
planos- o MODA RTE e o MOCUMA. Eu tive opor
tunidaae- de rriandar alguns estudos para V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Exatamente. 

O Sr. Alberto Silva- O que é importante que se saiba 
é que o posto do CTA que existe em Petrolina, lá no se
rão do semi-árido, foi justamente montado para o CTA 
poder dizer hoje que a nucleação é absolutamente corre
ta, certa e adequada._Agora, é evidente que não pode ser 
com um avião comprado pelo Governo da Paraíba, com 
duríssim"as penas, sem assiStên-cia técnica, porque a nu
cleação é feita após uma prévia análise di toda a situação 
de nuvens. Nobre Senador H_umberto Luc~na, quero que 
inclua no seu discurso que o CTA propôs onde bases 
abringendo todo o Nordeste. Onze bases, vinte e quatro 
aviões e técnicos abalizados para permanentemente per
correram a área erÍI. l)uSCa· das nuvens. Um programa 
dessa maneira funciona, não tem a menor dúvida. Não 
pode é ser feito isoladamente e também não se pode tirar 
conclusões do processo -por informações isoladas. O 
CTA teffi aulofldade suficiente e pesquisa, sObretudo 
pesquisa. No semi-árido nordestino, através do posto de 
Petrolina, ele sabe tudo sobre o Nordeste, sobre nuvens 
- onde elas existem, onde elas estão. Agora, ele precisa 
de onze bases iguais a Petrolina, com vinte e qu"atro 
aviões a postos. Não para emergência, mas para o resto 
da vida. Porque V. Ex• como nordestino e eu, sabemos 
que durante a estação chuvosa, às vezes aparece um ve
rão de vinte dias e acaba a safra. Não é verdade'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ê verdade! 

O Sr. Alberto Silva- Nesta hora os aviões entram e 
completam o buraco que existe nos invernos normafs do 
Nordeste. Então, é um pfograma sério, para o resto da 
vida no Nordeste. Não é só para emergência. E custa 
muito barato, nobre Senador. Ao contrârio do que se 
diz, ê muito barato. Vinte e quatro aviões a EMBRAER 
fãbrica e as bases? O DNOCS tem mais de duzentas ba
ses no Nordeste. Se o Governo Federal incumbisse o 
DNOCS de, em comum acordo com o CTA, comandar 
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esta operação, nós teríamos uma coordenação única e o 
resultado serja altamente promissor e altamente favorá~ 
vel a todo o Nordeste. Mas, não há coordena_ção. Um 
governador compra um avião isoladamente, não tem dj~ 
nheiro nem para mantê~ lo, não tem técnicos para pesqui
sar nuvens. Manda um avião nuclear a nuvem e não cho
ve. Não pode chover. Não tem assistência técnica sufi
ciente. Certo~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Certo. 

O Sr. Alb~to Silva- Agradeço o aparte, desculpe--me 
por ter tomado o tempo de V. Ex', mas a verdade é que 
não há coordenação; e não havendo coordenação não há 
programa nenhum que vã para a frente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Falou-nos não o 
político Senador Alberto Silva, falou-nos o técnico Al
berto Silva. E V. Ex• quando Governador do se1,1. Estado 
- costumo repetir isto nesta Casa - revolucionou- o_ 
Piauí, inclusive no que tange à aSsistência ao semi-árido.~ 
V. Ex•- eu conheço isso de ciência própria- implan
tou no Piauf uma- !.!éffe- de pequenos projetas de irri
gação, que não sei se ainda hoje estão lá desafiando a 
ação do tempo. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Essas são_ as opiniões e diagnósticos dos homens que 

estão gerindo o Nordeste. Os problemas, como podemos 
sentir são de ordem estrutural e conjuntural. 

Detenho-me, agora, um pouco mais na análíse da es
trutura geo-econômica do N ardeste. 

Os nove Estados nordestinos ba_t,_em os reco~çie:s nega
tivos nas estatísticas brasileiras: têm 47% dos ã~alfabe
tos, o maior índice de mortalidade infantTI e mais da m~-
tade de sua população sobrevive-com renda mensal eq!J-i
valente à metade do salário mínimo regional (Cr$ 
15,600,00). 

Safrade78 
Algod. Arbóreo 461.000 t 
Algod. Herbáceo 227.000 t 
Arroz 1.444.000 t 
Mamo na 227.000 t 
Mandioca 13.500.000 t 
Milho 1.510.000 t 
Feijão 703.586 t 

É a perda percentual, levandº-s_e em c_pnta a safra de 
78 e a colh~ita de 83, da agricultura. 

Este é o quadro real da produção dos principais pro
dutos agrícolas do Nordeste, que ainda, são a _base da 
economia da região. Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
SUDENE perdeu a sua característica de órgão planeja
dor da politica econômicã do Nordeste. Os te~pocratas 
da SEPLAN não admitem que haja qualquer plano que 
seja traçado na SUPENE, sem o seu prévio consenti
mento e, via de regra, impõe as decisões de cima para 
baixo. Aliás, essa política não causa espécie no atual Go
verno, pois é cQDhecida de todos a aversão que sente o 
Ministro Delfim Netto por tudo quanto diz respeito ao 
Nordeste. 

Certamente S.~·. alega, agora, que não há disponibi
lidade para liberar as verbas prometidas pelo Vice
Presidente Aureliano Chaves, que o levou manu militari. 
A passar algumas horas no Recife, qu'ando foram verifi
car os efeitos·da seca. 

As verbas estão por conta da dívida. externa e interna, 
com as quais o Nordeste contribuiu muito pouco para 
contrair. Basta ver onde estão Itaipú, Tucuruí, as Usinas 
Nucleares, as duas maiores linhas de Metrô do Mundo, a 
maior ferrovia _em construção no mundo, a ma"íor side
rúrgica do mundo e tantas outras obras_ (a.raônicas que 
levaram o Pais ao_ caos em que se encontra. 
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Em contrapartida, produz 52 milhões de barris de pe
tróleo por ano, e 2 bilhões de metros cúbicos de gás liqui
feito. Como cónsome 43 milhões de barris de petróleo e 
330 milhões de M3 de gás, almalmente a região-tem o sal: 
do de 9 milhões de barris de petróleo e l bilhão e 700 mil 
M 3 de gãs. Isto lhe bastaria para ser integrante da OPEP. 
Esse saldo_ seria equivalente a um superávit anual de USS 
1 bilhão de dólares, na balança co~~rciat. _-

Por outro la.do, por não produzir o que consome, o 
Nodeste perde CrS 12 bilhões de cruzeiros por a_no no 
sobrepreço que paga às indústrias do Sul do País, con
-forme dados divulgados pelo Banco do Norde&te. 

Com os iinpOstos, ocorre a mesma co1sà:--c,- ICM que 
beneficja:O Es:tado produtor, retira anualmente do Nor
deste Cr$ 16 bilhões de cruzeiros apesar de ter a alíquota 
reduzida -de 15% para 9%. Isto tem levado alguns estados 
a situações vexatórias, como, por exemplo, o Estado do 
Piauí em que, para cada Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) que o 
contribuírite recolhe ao estado, remete de imposto para o 
Centro-Sul Cri 0,99. No caso de Sergipe a situação é 
pior: de cada C_rfl,OO que recolhe de imposto, o contri
buinte paga CrS 1,70- ao resto do P:aís. 

No-qlie diz respeito às reservas minerais, o Nordeste 
tem superioridade em importantes itens com relação ao 
resto do PaíS. Estão localizados no Nordeste as reservas 
de cobre, giJ>sita, bentonita, tungsténio e scheleeta, a[ém 
das grandes reservas de urânio e 85% da produção de sal. 

Na agriculiura, o Nordeste também responde com nú~ 
meros expressivos: produz todo o cacau brasileiro, 100% 
do àlgodào a-e-fibra longa, 39% dos demais tipos de algo
dão e 31% do açucar. 

- EiltretánlO, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se exami
narmos a situação da proqução aif~cola no~ últimos cin-
co anos, segundo dados divulgados pela sul::> EN E, tere~ 
mos o seg~inte quadro: 

Colheita de 83 Perda Percent. 
C70.ooo t 76.2% 
7l.OOO t 63,1% 

580.000 t 71,1% 
99.000 t 20,0% 

5.600:000 t 41<5% 
335.000 t c - - __ 77.2% 
336.000 t 60,9% 

É preciso, ~inda, que se compare, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, oc v<:~lor_ dos recursos despendidos iqui nO 
Centro-Sul e àqueles destinados e não en-viados até aSa
ra, para uma região que tem área de um milhão e meio 
de metros quadrados assolados pela seca- equivalente 
a 86% de toda a região nordestina e maior do qlie a Eu~ 
ropa Central e de que todos os países da América do Sul, 

-à exce~ão da Argentina-:- a.férn de possuir as maiores ta
xas de desemprego (10%) e sub-emprego do País. 

Pois bem, para o Nordeste foram prometidos recursos 
da orde_m de Cr$ 140 bilhões de cruzeiros, pelo Vice
Presidente em exercício, Aureliano Cliãves. Esta cifra é 
inferior aos rombos feitos no Erário Público pelos esCâri
dalos da CQroa-Brastel, Delfim e Capemi, cada um isola
damente. MaS os valores perdidos pelo GovernÕ com es
ses grupo's foram liberados através do Banco Central, a 
fundo perdido, e entregues com pleno cOJihecimento do 
Sr. Ministro dõ Planejamento. 

_ Além do mais, tornou-~e costume pragmático pro me~ 
ter recursos, _Iiberar parte deles e esperar o arlo segUinte 

_p?is, se choVer: não se remete o resiante. _ 

Eis a grande problemática nordestina: envia~se remé
dio para o mal mas não se procu.ra estancá-lo pela raiz. 
A história regiStrã_atenções maiQres dedicadas_ ao Nor~ 
deste nos Governos de Getúlio Vargas, Eurico Dutra e 
Juscelino Kubitschek. Fora_deles as reações foram mera-
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mente conjunturais e convém deixar registrado que na 
primeira gestão do Sr. Delfim Netto, como Ministro do 
Governo Médici, fo"ràffi praticados os primeiros atenta
dos contra a SUDE_NE e contra o Nordeste. O Mini&tro 
AlbuquerqUe Lima e o Superintendente da SUDENE, 
General Euler Bentes Monteiro, deixaram seus cargos 
precisamente porque discordavam dos cortes aplicados 
na receita de incentivos fiscais. A época houve a sangria 
pata a Transamazônica que aí está inacabada, refloresta· 
menta, turismo e pesca, até atingirmos, hoje, a insignifi
cante participação de 23% dos incentivos fiscais destina
dos pela União para compor o Fundo de Investimento 
do Nordeste, FINOR. 

Somos, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, unâni
mes no diagnóstíco da situação do Nordeste. t preciso, 
formular uma política nacional de salvação do Nordest~ 
Não basta, entretanto, que o Presidente da República ve
nha à t~evisão dizer que deseja a Nação unida em torno 
das soluções para o Nordeste, embora confessando des
de já, que não tinha qualquer plano àquela altura, para a 
região. 

É preciso que o Governo saia-do imobilismo e das pro
messas não cumpridas e ataque de rijo os problemas nor
d,!stinos, pois se continuar a RB;ir como vem agindo, tere
mos ·de assistir à conseqüência inevitável da explosão de 
um barril de pólvora. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. SenadoresJ na qualidade 
de nordestino, representante eleito pelo Estado da Parai~ 
ba, no cumprimento do meu dever, neste momento de 
sua gravidade por que passa a minha região, trago à 
apreciação desta Casa as minhas propostas de soluções 
para o Nordeste. 

!9) Proponho a criação irilediata de um Ministério 
Extraordinário para Assuntos do Nordeste, que teria sob 
sua responsabilidade a elaboração de um plano global 
para a Região e, sob sua administração ficariam subordi
nados a SUDENE, o BNB, o DNOCS, e a CHESF. 

2~~"} A partir da criação desse Ministério EXtraordi
nário, proponho a reformul~ção da política da SUDE
N E que teria restabelecido o seu Plano Diretor e nova
mente o submeteria à apreciação do Congresso. 

Na reestruturação da SUDENE, o GovernQ teria ne
cessariamente que recompor a integralidade dos incenti
vos fiscais para o FINO R. Urna vez reintegralizado esse 
capital seria imprescindível reexaminar as prioridades de 
aplicação e liberação desses recursos (A SUDENE, hoje, 
só aprova os projetas e libera ãs verbas de execuções de
baixo do tráfico de influências, devido, precisamente, à 
exigüidade dos recursos). 

Dentro das prioridades para a aprovação de projetas, 
a SUDENE consideraria, em primeiro plano, aqueles 
que eStiveSsem voltados para o aproveitamento das 
matérias-primas regionais, ou seja, só permitiria a 
criação de indústrias que utilizassem a matéria prima 
oriunda da agricultura nordestina. 

J9) Proponho que o Ministério Extraordinário pro
mova revisão profunda do sistema fundiário de toda a 
região. 

Na estrutura atual do semi-árido, por exemplo, o que 
se assiste são os açudes público-s serem c-onstruídos em 
grandes propriedade privadas que mantém improdutivas 
as áreas circunvizinhas. De nada adianta construir' reser
vatórioS d~água::.: e ainda, há pouco, o Senador Aloysio 
Chaves se referia a um -grande açude construído no a tua! 
Governo- Se deles não se aproveita a irrigação de toda 
a terra que lhe circunda. 

Torna-se, portanto, imperioso proceder a uma refor
ma profunda no sistema agrário do Nordeste. Feito isto, 
o Governo da União destinaria nunca menos de 20% de 
sua receita orçamerltária para investimentos a execução 
dos projetas de irrigãção, que seriam executados pelo 
DNOCS, inclusive, transformado em uma empresa 
pública para obter maior flexibilidade administrativa. 

Atualmente, .o Nordeste é aquinhoado com apenas 
12% de toda a receita da_ União para todos os setores de 
investimentos públicos. 
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4~') Proponho, além disso, o imediato estabelecimen
to, por lei, de redução tributária da ordem de 15% sobre 
todos os impostos arrecadados pela União, no Nordeste, 
para que se tenha ali um verdadeiro tratamento diferen
ciado. 

5~') Proponho, ainda, a dinamização ou reativação dõS 
programas compreendidos no Pólo Nordeste, Projeto 
Sertanejo, PROTERRA, Projeto do Trópico Semi-árido 
e PROCANOR que, até hoje, não produziram resultado 
algum de longo alcance, por absoluta falta de alocação 
dos recursos necessários ao Banco do Brasil, ao Banco 
do Nordeste~ Há muitas siglas e poucos recursos para fi
nanciamento desses programas. 

6~') Proponho também, que o Congresso Nacional e o 
Tribunal de Contas da uniã_o,_dentro das suas prerrogatiw 
vas constitucionais passem a fazer rigorOso controle 
sobre a arrecadação e distribuição dos recursos do FIN w 
SOCIAL. tendo em vista que, até mesmo os Governadow 
res do PDS declaram publicamente ignorar a sua destiw 
nação_, 
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Essas são, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em linhas ge
rais, no mínimo, as seis propostas mais urgentes que tra~ 
go à consideração desta Casa. 

Não pretendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ser um 
Cavaleiro do Apocalipse, mas a perdurarem as coisas 
como estão, verei o Nordeste devastado pelo "cavalo 
amarelo e que estava assentado sobre ele o que tinha por 
nome morte; e o inferno o seguia: e foiwlhes dado poder 
para matar a quarta parte da Terra com espada, com 
fome e com peste". 

Do contrário, poderá aparecer um novo anacoreta 
como o de Vasa-Barris, em 1980, e levará o Nordeste a 
uma guerra fraticida que dividirá a Nação. 

Isto por que, Sr. Presidente, Srs: Senadores, já não pow -
demos enxergar o sertanejo com a mesma visão de Eucliw 
des da Cunha. Já não podemos dizer, como narrou ele 

---em Os Sertões: 
"A cabeça firmawse-lhe, alta sobre os ombros possan

tes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e 
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corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa, instan
tânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos ór
gãos; e da figura vulgar do tabaréu achamboado, reponw 
ta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 
acobreado e potente, num desdobramento inesperado de 
força e agilidade extraordinárias." 

O Sertanejo já não ê mais, antes de tudo, um forte. su:. 
cumbe sob a miséria, a desnutrição, a fome e a falta d'á
gua, e nele estão marcados, indelevelmente, os traços do 
"raquitismo- exaustivo" antes existentes, apenas, nos 
"mestiços do titoral ". 

De quatquer forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Sertanejo não perdeu ainda a sua característica mais 
marcante que é a de viver, acima de tudo, em função 
imediata da terra, porque ele é, acima de tudo, um ho
mem telúrico. 

Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml 
Palmas.) 


